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בס"ד

בית חינוך ומשפחה ממ"ד "שילה"
למדעים וסביבה ,ערכים ומצוינות

הורים ותלמידים יקרים ,שלום וברכה!
פרשת השבוע עוסקת באברהם אבינו היהודי הראשון בהיסטוריה הקורא בשם ה' לכל באי עולם ,היוצא מאור
כשדים האלילית בעקבות הציווי האלוקי "לך לך" אל הגשמת ייעודו ,כורת עם האלוקים שתי בריתות (לו ולזרעו
אחריו) וקובע את ביתו בארץ המובטחת .גם אנחנו צאצאיו של אברהם אבינו ממשיכים ללכת בדרכו לגלות את
המסע הפרטי להגשמת הייעוד שלנו וכהורים ומורים ,מחנכים לכך את ילדינו ומתפללים להצלחתם.

השבוע נערכו בחירות לוועד ההורים הבית-ספרי וברצוני לומר לכם  :תודה! אני מודה לכולם על האמון שנתתם בי
להמשיך להוביל ולשרת ,לקדם ולהצמיח את בית הספר ,זו השנה השנייה כיו"ר ועד ההורים ,ביחד עם הנהגת
ההורים שנבחרה ,בה נציגים מכל השכבות:
שיר אשכנזי ,אושרת עדן ,ציבי סעייד ,לירון דנוך ,שילי נתן ,עידית דהן ,מיכל צדוק ,אביבית עמר ,רביבית צדוק,
ורויטל נמן .לאחר מכן ,נבחרה ועדת ביקורת לועד ההורים :יעל מעוז ,מירי טרוסט ,פנינה מרצ'י ורעיה מורה.
בעז"ה השנה אנו נערכים להרחיב את פעילות וועד ההורים ,יחד נמשיך לפעול למען קידום בית הספר ביתר שאת
ובשיתוף פעולה עם הנהלת וצוות בית הספר .המטרה המשותפת לכולנו היא לדאוג שילדינו ימשיכו לגדול לתפארת,
להצטיין ולהתפתח להגשמת ייעודם בעולם בדרך הטובה ביותר ולשם כך יש להתייחס לשלושה ערוצים:
 .1רצון ,ויכולת התלמיד -גירוי הסקרנות והרצון ללמידה של התלמיד ,ופיתוח הכלים והרגלי הלמידה שלו.
 .2ידע נרחב -למידה הנעשית על ידי מורים מקצועיים בכל תחומי החמ"ד ,המקנים הן הרחבת אופקים והן
למידת עומק .וכן ליווי התלמיד בחקר האישי שלו המותאם לצמיחתו וליכולותיו.
 .3מידות טובות -חינוך לערכים ולהתנהגות בדרך ארץ.
כאשר שלושת הערוצים הללו משולבים יחד אנו יכולים להגיע לתוצאה המקסימלית והאיכותית .אנו כהורים הפקדנו
את ילדנו ואת חינוכם בבית הספר בידי הצוות המקצועי ,ואני בטוחה שהצוות עושה את הכל מבחינתו על מנת
להצליח .ואנחנו נשתדל בדרכים מגוונות להוסיף ,לסייע ולחזק את צוות בית הספר.
כבית ספר דתי יחיד בעיר ,בית ספר "שילה" מכנס אליו את כלל התושבים המעוניינים בחינוך דתי ערכי .מטבע
הדברים אוכלוסיית בית הספר הינה הטרוגנית ומגוונת ,וגם כשבסופו של דבר כולנו רוצים את הטוב ביותר עבור
הילדים ,הדרך לכך יכולה להראות אחרת בעיני הורים שונים .לפיכך אנו נעשה את מירב המאמצים להכיל את כל
גווני הקשת ולפעול יחד מתוך שיתוף ,הקשבה והידברות וחיזוק המכנה המשותף הרחב המאחד את כולנו.
לרעיונות ,שאלות ,מחשבות וכל מה שנראה לכם שייך ,ניתן בשמחה לפנות אלי,050-5352535 -
 moria.eliyau@gmail.comבמידה ואני בעבודה או שאין באפשרותי לענות ניתן לשלוח הודעה ,ואשתדל להתייחס
אליה בהקדם האפשרי.
שתהיה שנה טובה ומבורכת לכולנו וחורף בריא!
מוריה מלכה אליהו,
יו"ר ועד הורי בי"ס 'שילה' קרית אונו
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