דבר המנהל -טקס קבלת תלמידי כיתות א' התשע"ט
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"
בפתח דבריי אברך אתכם ,תלמידי כיתות א' ,לרגל הצטרפותכם למשפחת חמ"ד אהרן הרא"ה בנים .אתם,
הבנים הצעירים ביותר במשפחה ,זוכים להצטרף לבית החינוך בשנה מיוחדת ,שנת האחדות והייחודיות
במערכת החינוך" -יחד שבטי ישראל" .כיתות "אהבה" ,ייקרא לכם וזה יהיה שמכם ,כערך מוביל ויסודי של
בית החינוך .אנו מאחלים לכם קליטה מהירה ,מיטבית ומוצלחת בתוך משפחתנו הברוכה .אנו עומדים
בפתחה של שנת הלימודים התשע"ט ,הבאה עלינו לטובה ,ובה ,אי"ה ,נמשיך לפעול לאור החזון הבית ספרי:
"להיות בית חינוך קהילתי ,ממלכתי-דתי ,המחנך לאהבת התורה ,העם והארץ .לטפח את תלמידיו להיות
בני אדם טובים ,מצוינים ומובילים .לקדם תהליכי למידה חווייתיים ורב-גוניים ,למיצוי סגולות התלמיד
ועיצוב אישיותו" .יחד ,בעז"ה ,נשמר את בית החינוך שלנו כמשפחה ,עבור כל הבאים בשעריו.
תלמידי כיתות א' היקרים! היום ,אתם מתחילים את המסע שלכם בבית החינוך שלנו .בשנה
הראשונה ,אי"ה ,תלמדו לקרוא ולכתוב בעברית ,תלמדו תורה ,דינים ,פרשת שבוע ומשנה ,תפתרו תרגילים
בחשבון ובהנדסה ,תערכו ניסויים במדעים ,תעשו את צעדיכם הראשונים בשפה האנגלית ,תתאמנו בשיעורי
חינוך גופני ,תשירו בשיעורי מוזיקה ,תחוו למידה באשכול האינטליגנציות ,תדברו ותיישמו ערכים ,תיהנו
משעת חינוך עם המחנכת ועוד הרבה כמובן .במשך שש שנות מסע תגדלו ,תחכימו ,תשכילו ותחוו חוויות
בכל התחומים ,עד אשר תהפכו לבוגרים המממשים את חזון בית החינוך ומהווים מקור של גאווה לחינוך
הממלכתי-דתי.
המעבר לכיתה א' הינו אחד המעברים המשמעותיים והמרגשים בחיי האדם ,ולכן הקדשנו מחשבה
רבה לבניית תכנית "והעמידו תלמידים הרבה" בשנה החולפת ,לקראת העלייה לכיתה א' .במסגרת התכנית
יזמנו מפגשים שונים להיכרות ,ביניהם מפגשי "רב-שיח" לקראת חג פורים ויום העצמאות ,מפגשי למידה
חווייתית בנושא שבח ארץ ישראל ,העץ ,שמחה 70 ,לישראל וירושלים .זכיתם בחוג מעברים ייחודי בהובלת
המחנכות היקרות .לקראת סיום השנה ,התקיימו מפגשי היכרות אישיים ,והיום מפגשים כיתתיים וטקס
מרגש וייחודי שהכינו עבורכם תלמידי שכבת ו' ,שכבת נריה ,ע"ש דמויות המופת של החמ"ד -הרב משה צבי
נריה ורעייתו רחל זצ"ל .האחים הבוגרים ביותר במשפחה ,מקבלים את פניכם וחוגגים את כניסתכם לביתנו,
באירוע משפחתי במיוחד עבורכם.
בהזמנות זו נברך את המחנכות היקרות -טל קיס ושירה שמילה ואת המלמד היקר -הרב אילן שבח,
אשר יובילו את הכיתות ,אי"ה ,בשנתיים הקרובות למצוינות ,כל תלמיד עפ"י דרכו .נודה למחנכות שכבת

נריה ,מירי בן חמו ושירן קורש ולתלמידי השכבה ,על הכנת הטקס המיוחד לכבוד תלמידי כיתות אהבה.
תודה למורה זהבה פרץ ,מחנכת כיתת מצוינות ומובילת תכנית "והעמידו" ,על התכנית המשמעותית
והחווייתית לקראת העלייה לכיתה א' .כמו כן ,נודה לצוות החינוכי והמנהלי על ההשקעה והיערכות
מקצועית ואיכותית במהלך חופשת הקיץ לקראת פתיחת שנה"ל התשע"ט בכלל ,וקבלת תלמידי כיתות א'
בפרט.
לקראת סיום ,אבקש להודות לכן ,משפחות יקרות ,על בחירתכן לגדל ולטפח את בניכם ,האוצרות
הפרטיים והיקרים שלכם ,בבית החינוך שלנו וברכות חמות לרגל עליית הבנים לכיתה א' .אנו רואים זכות
גדולה בשותפות לחינוך ילדיכם ומחויבות לטפחם ולגדלם בבחינת בנינו שלנו ,לאור הערכים המובילים של
בית החינוך -אהבה ,אחריות ,כבוד ומצוינות.

אסיים במילותיו של הסופר ,אמנון שמוש ,מתוך הסיפור "תמונות מבית הספר העממי":
"אני רוצה להיות גם עם שורשים גם עם כנפיים...
העצים מפסידים כל כך הרבה ,כשהם תקועים באדמה ואינם יכולים לרחף ולראות את היער הגדול שהם
חלק ממנו .והציפורים שעל העץ ,שזכו ויש להן כנפיים ,חסרות הן את האחיזה בקרקע ,וקניהן תלויים
בחסדיה של רוח סערה ובחוסנו של העץ שבסתר ענפיו הן חוסות...
כשאהיה גדול אני רוצה להיות אדם עם שורשים וכנפיים".

תלמידי כיתות א' היקרים ,נאחל לכם שבעז"ה ,תזכו להיות גם עם שורשים וגם עם כנפיים.
בברכת משפחה שבוחרת בך!

