
   

 קהילה יקרה, 

 –לפעילות שיא של חנוכה  בהכנותחודש דצמבר ברקפות החל 

למדו סביב הנושא בשיעורי אומנות יצרו מחומרים שונים בכיתות 

 קישטו את המרחב בתוצרי התלמידים.ו

                                                              מאתנואחד בשיעורי חברה שוחחו על האור שיש בכל 
                                        אוכלוסייה מתנה עבור החוברת תשבצים ל יצרוו

                                                         של  שאותה פגשו כחלק מפעילותהוותיקה 
  המעורבות החברתית.

 

 

  בכל השכבותתרבות  ו בפעילויות סלננהנהחודש גם 

                                            קיימנו השבוע  – ות"מהמפגשי 
.                               ת למחצית זוו"המהאת מפגשי 

                            בהם המחנכת התלמידה/ה מפגשים 
                                   וההורה מקיימים שיח מתבונן 

                                         על ההצלחות עד כה
        ומבט ליעדים בהמשך הדרך                            

                           שיח זה מתובל בשפה חיובית 
 ומצמיחה 

  הנהגת הורים

כחלק מהעשייה המשותפת של קהילת רקפות התכנסה החודש 

התכנסה  הנהגת אירועים: ים שונים שהנהגת ההורים בשלושה מפג

השונות בשכבות  תיוווהפעילחגיגי היום הן לחשיבה משותפת ותכנו

פעולה יחד עם מנהלת תחום חברתי  יתתוכנוסייעה בהפקתו, בוצעה 

אמיר,  חני ,כהן בן נתן אבישג תודה למורן,עינת קוזניץ ויצאו לדרך. 

על ההתעסקות  עוקשיושלי  אברמוב רונה בירן, , אסנתסלם אוריה

 שלכם במהלך התקופה כדי שלכולם יהיה שמח, כיף וטעים.

 

 תשפ"א וןשחכסלו  ברקפותדצמבר 



 

התכנסה לקיים שיח מעמיק לתוך תחום הערכה  הנהגת זהות

. התייחסנו לצורך של ההורה בשקיפות והמשוב שלנו ברקפות

של כל תלמידה ותלמיד, שוחחנו על אופן  תוהמחוזקולהישגים 

ל קיום ימי המהו"ת החשובים לתהליכי הצמיחה וקביעת ההערכה וע

 ,כהן למושיקותודה  –היעדים המשותפים בן מורה הורה ותלמיד/ה. 

על הזמן  צרפתיויעל  פורשיין ליאת, מרלמלשטיין שרון אבישג,

 זה.  שהקדשתם לשיח חשוב

ת לקראת להעלאת רעיונות ופעולו התכנסה הנהגת שיווק ופרסום

תחילת ינואר והעלתה רעיונות נפלאים הימים הפתוחים המתרחשים ב

, גמרסני , נטלימנור נהיתודה לא ים אלה לאוויר.שכבר עולים בימ

שהגיעה לצלם את  ימיי ילמייחד, תודה  אתנושחשבו  ,מקס רעות

על הלילות שמקדישה ליצירת  לאנה גליקיןתודה ענקית הצוות. 

יכה של כל פלטפורמת השיווק שלנו.    וער םווירטואליימרחבים 

ותודה ענקית ליו"ר אבי פריינטה שמנצח על המקהלה הזו ולא 

 .מפספס שום מפגש 

החל את פעילותו עם חזרתם לשגרה של כיתות ה'  "המעבדה" פרויקט

 צריםוהתכבר בימים הקרובים יצאו  חל באיסוף ציוד מחשבים ובתיקונם.וה

 . לכךהראשונים חזרה אל הקהילה ויוענקו מחשבים למי שזקוק 

נו ם קהילה, מי שצריך מחשב מוזמן לפנות אליבהזדמנות זו אנו קוראים לכ

לקבלה מחשב מחודש. ניתן להפנות אלינו גם משפחות שבהם ישנם ילדים 

להלן  .לעזור לקהילה הרחבה כולהנשמח  –אלינו לרקפות  משויכיםשאינם 

  חדשנות טכנולוגית בחינוך  :קישור לכתבה על רותי שלנו 

 מה מחכה לנו בינואר ?

 'ימים פתוחים לעולים לכיתות א - 1,8/1/20 

 .בדיקת גדילה כיתות א' - 13/1/20 

 .הצגה –דירה להשכיר  - 18/1/20

 .סיום מחצית א' - 29/1/20 

 בברכת שנה אזרחית חדשה ואחרת... 

 ויטו, מנהלת רקפות והצוות החינוכיזיוה ט

https://m.facebook.com/groups/TechInnovationCom/permalink/1482574795281549/

