בית חינוך ע"ש אמיר בנימיני

"חלום לא הופך למציאות בעזרת קסמים.
הוא דורש זיעה ,נחישות והתמדה"( .קולין פאול)
קהילה יקרה,
תקופת החגים הינה תקופה מצוינת לעצור לרגע ,להתבונן לאחור
ולשקף לכם את שנעשה בבית הספר מאז כניסתי לתפקיד.
 .1צביעת המבנה ושיפור חזות הקומה הראשונה – בית הספר עבר במהלך
הקיץ שיפוץ קטן אך משמעותי ,וזאת כדי ליצור סביבה ילדית ההולמת את
שכבת הגיל .תודה לעיריית פתח תקווה על ההשתתפות במימון.
 .2מיזם "סע לשלום" – הנהגת הורים החליטה להפעיל מיזם מבורך זה למען
שמירה על בטחון הילדים ,ויצירת סדר בבקרים בהם הילדים מוסעים על ידי
הוריהם לבית הספר.
בהזמנות זו ברצוני להודות לכל העושים במלאכה :גיא איזאק יו"ר הנהגת
ההורים ,המורה ענת נחמני – רכזת זה"ב וכמובן כל ההורים המתנדבים.
 .3שינוי שער הכניסה לבית הספר – כבר בשנה שעברה ,הוחלט על ידי גורמים
בעיריית פ"ת כי שער הגישה לבית הספר יועתק לרחוב המגינים.
אנו נדרשים ליישם החלטה זו ,ועושים את מירב המאמצים כדי לפזר באופן
הבטוח ביותר את התלמידים.
מידי יום שישי עומדות בשער בית הספר  4מורות ומסייעות בפיזור
התלמידים.
הורים המגיעים לאסוף את ילדיהם  -נא אפשרו לתלמידים לצאת מהשער
בבטחה והימנעו מחסימת המעבר.
מומלץ להנחות את ילדכם להמתין על הספסלים או על הבמה מספר דקות.
בבדיקה שערכנו התברר כי  5דקות אחרי הצלצול האיזור פנוי לחלוטין.
 .4שידרוג אתר בית ספר "אמיר" – הפיכתו לידידותי יותר למשתמש ,וזאת על
מנת ליצור ערוץ תקשורת המאפשר שיתוף ושקיפות .באתר יופיעו מסמכים,
תמונות ומצגות מהווי בית הספר .מומלץ לבקר אותנו באתר 
תודה רבה ומיוחדת למורה רוחמה צדוק  -על שעות רבות של עבודה ועיצוב.

 .5דירוג ההפסקות – בית הספר מונה כ 600-תלמידים דבר שיוצר עומס .מתוך
רצון לשמור על בטחון כלל התלמידים ותלמידי א' –ב' הרכים בפרט ,הוחלט
על פיצול ההפסקות:
במהלך כל ההפסקות התלמידים נמצאים בהשגחת המורות התורניות.
בוגרים
ג' – ו'

צעירים
א' – ב'
10:00 – 9:40
במבנה  -אכילה משותפת עם המורה.
שיח משתף וקריאת סיפור.

10:00 –9 :40
בחצר  -במהלך חמישה ימים (למעט שישי)
מתקיימת הפסקה פעילה בחצר ,במהלכה
הילדים משחקים במשחקים מגוונים
ומשפרים מיומנויות חברתיות וצוותיות.
לאחר סיום השיפוץ באולם "אמיר" התכנון
הוא לאפשר לתלמידים לשהות גם בו.

10:00 – 10:20
הפסקה בחצר – משחק חופשי ושיפור
מיומנויות חברתיות.

10:00 – 10:20
במבנה  -אכילה משותפת עם המורה ושיח
משתף .העלאת אירועים ושיתוף.

 .6סיום יום הלימודים על פי חוזר מנכ"ל –
 למסיימים אחרי השעה החמישית – 12:45 למסיימים אחרי השעה השישית – 13:30" .7קול התלמיד"  -לאחר החגים יתקיים מידי שבוע שיח "תלמידים –
מנהלת" .מטרת השיח לתת לתלמידים מקום להבעת דיעה ולהעמיק את
תחושת השייכות והשתייכות.

ובנימה אישית...
"כדי לתקן צריך לשנות,
כדי להיות מצוין צריך לשנות לעיתים קרובות" (וינסטון צ'רצ'יל).
ברור לכולנו הקושי הקיים בקבלת שינויים.
יחד עם זאת ,ביטחון ובטיחות ,דאגה לשלום התלמידים
ויצירת מרחב מאפשר למידה הם העומדים לנגד עינינו.
תודה על האמון ושיתוף הפעולה ובברכת גמר חתימה טובה
הצוות החינוכי
ומאירה צבי -מאור – מנהלת בית חינוך "אמיר"

