שוב נתחיל מחדש
מילים :נתן יונתן
לחן :צביקה פיק

שוב נתחיל מחדש ,שכולם מתחילים
החורש ,האוסף ,המשורר ,העלים
הנופלים עם הרוח ,פניני הטללים
והגל החוזר אל חופיו התלולים

כ"ד אב תשפ"ב 21.08.22 -

מתחילים כמובן גם ירחי השנה
תשרי חשוון וכסלו
מתחילים מחדש .למה לא? מה זה רע?
גם הזמן הזה לפעמים מתבלבל בספירה
גם הגל אל החוף מבקש חזרה
גם תיבת הזימרה שרה שוב את שירה
שוב נתחיל מחדש ,שכולם מתחילים
ננגן את השיר באותן המילים
שאינן מתעייפות לעולם ,כגלים
השבים בלי חדול
אל הים הגדול
אל חולות החופים התלולים.

תלמידות ,תלמידים והורים יקרים שלום וברכה,
החופש הגדול עומד להסתיים .מקווה שכולכן.ם חוויתן.ם חוויות במהלך החופשה ,הספקתן.ם לנוח
ובעוד זמן קצר נתחיל מחדש רעננים ורגועים.
בשנה הקרובה נמשיך לחזק את שילוב בית חינוך מגידו עם המרחב הביוספרי ,אחד מהמקומות
היפים בארץ במועצה האזורית שלנו ,נמשיך להעמיק את הקשר עם נשות ואנשי קהילה ,נוודא
ונאפשר התפתחות לכל באי ביה"ס .חשוב לנו לדבוק בערכים אותם בחרנו יחד אתכם ההורים:
אחריות ,כבוד הדדי ,שייכות ,ומצויינות .נמשיך לחנך לאורם של ערכים הומניסטיים.
צוות ביה"ס כתב וימשיך לכתוב תוכניות לימוד מיוחדות ,אשר מטרתן היא הנחלת החזון  -מצפן בית
החינוך .אני מזמינה את כולכם להיות שייכים אלינו :שותפים בהנחלת ערכים אלו ולקחת חלק
במימושם בהתגייסות לפורום הנהגת הורים שכבתית בעצה ובמעשה.
יעדי בית הספר לשנת תשפ"ג בהלימה ליעדי משרד החינוך:


למידה מצמיחה המעניקה ללומדים ערכים ,ידע ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה.



חיזוק החוסן ותחושת השייכות של התלמידים  -מתן מענים לתלמידים בתחום הלימודי-
חברתי ,רגשי וביקור סדיר.



פיתוח זהות ישראלית בתוך מרחב החיים המשותף במדינת ישראל.



חיזוק מעמד המורים וחוסנם.



פיתוח מקצועי של צוות המורים בהתאם לנדרש מהרפורמה ("התחדשות הלמידה")
והכנת תשתית של סדיריות.

בנוסף לכל התוכניות הקיימות בבית הספר ,בית הספר בתהליך של צמיחה ,בינוי ושינוי ארגוני,
במהלך עשר השנים האחרונות חטיבת הנעורים לומדת בכיתות אם ומהשנה הקרובה גם הכיתות
בחטיבה העליונה תלמדנה לפי כיתות אם .נמשיך בעבודה הצוות המקצועית והמוצלחת שהיא גרעין
המומחיות של צוות חינוך מגידו.
במהלך חופשת הקיץ בוצעו בבית הספר שיפוצים ושדרוגים רבים.
בנוסף המועצה לקחה על עצמה לשפץ ומשפצת את תאי השירותים במבנים .לצד זה החלה בנייה
והרחבת ביה"ס .אנו מברכים על כך ומקווים להנות מהמבנים החדשים בקרוב.

י

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג תחל בשעה טובה ביום חמישי ה' אלול .1.9.2022 -
כל תלמידי בית הספר נדרשים להגיע עם חולצה עם סמל בית הספר מוטבע .כמו כן -אין להגיע
עם כפכפי אצבע.
השנה ילמדו בבית חינוך מגידו כ 1220 -תלמידות.ים שמגיעים מיישובי המועצה וישובי האזור.
היום הראשון ללימודים (יום חמישי) יחל במפגש בוקר ושיעור ראשון לפי כיתות אם עם המחנכות.ים
לפתיחת השנה ,לאחר מכן יום הלימודים יתנהל לפי מערכת השעות.
במהלך השבוע הראשון נקיים את טקס פתיחת השנה.
מברכת את כל התלמידות.ים ושולחת ברכה מיוחדת לתלמידי שכבת ז' העולים לחטיבת הנעורים..
אני משוכנעת שתוך זמן קצר תשתלבו באווירה המיוחדת של בית חינוך מגידו ותהפכו לחלק בלתי
נפרד מבית הספר .בהצלחה למצטרפים החדשים לחטיבה הבוגרת  -כיתות יוד.

צוות המורים והעובדים של בית חינוך מגידו נמצאים להקשיב ,לראות ,לסייע בכל אשר נדרש על מנת
שהתלמידות.ים שלנו יוכלו להביא לידי ביטוי את ייחודם ויכולותיהם.
חוזר תשלומי הורים  -בימים הקרובים ישלח מכתב.
במהלך ספטמבר יתקיימו מפגשי הורים עם הצוותים החינוכיים לפתיחת השנה ,בקרוב תשלח
הזמנה ע"י רכזות.י השכבות.
שתהיה לנו שנה של יחד כבית חינוך ,כקהילה.
שנה של בריאות ,שלום ,שמחה והצלחה.
מחכים בקוצר רוח לפגוש אתכם.
בברכה,
סימה מנט
מנהלת ביה"ס

