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 להורים היקרים שלום,

של תבנית החינוך המוזהב, "יצאה לדרך". אנו גאים מאד ברצף החינוכי  18 -שנת הלימודים תשע"ו, השנה ה
המחוזות הבלתי ידועים הפרושים לפנינו המתפתח ובדרך המשמעותית שנעשתה עד כה ומסתכלים קדימה לעבר 

 לגלותם.
ודות לרוח ההתנדבות בקרב המבני התבנית וחצרותיה עברו גם הקיץ תהליכי ריענון והתחדשות אינטנסיביים, 

קהילת ההורים ולצוות מתנדבים ממעלה צביה שריכז את העבודות. הרוח הטובה הזו גם אפשרה את הקמת 
 השנה משמש את הילדים הן בשעורים והן בהפסקות.  המתחם להוראת חוץ שמרגע פתיחת

 
בבוקר היום הראשון הילדים הגיעו בשמחה, שוטטו בכיתות ובחצרות וגילו את השנויים שנעשו. תוך זמן קצר 
נכנסו הילדים לחדרי הלימוד, למפגש החדש/המחודש עם המחנכים והתהליך השנתי החל לנוע, כשמתוך החלונות 

 ילדים לבין עצמם ובינם לבין הצוות.ם של הדיאלוגים בין בוקעים קולות נעימי

 
 

 
 
 

תלמידי חבורת ברי לבב, כיתה א', הגיעו מלווים בהוריהם ובצהרי 
היום הם התקבלו בטכס משמח, בתשואות, שירים וברכות על ידי 

 הצוות, ההורים, תלמידי ב' ותלמידי ט'. 
 

 
 
 



וידידים וגם לחברי מעלה צביה שתרמו מזמנם בימי חופשת הקיץ,  זה המקום להודות לכל אותם תלמידים, הורים
בהכנת חדרי הלימוד והחצר של התבנית. ללא עזרתכם לא היינו יכולים להתחיל את השנה באקולוגיה כה נקייה 

 ומזמינה ללמידה.
 

הנוסעים ההסעות נכנסות למסלולן אט אט ואנחנו נמצאות בתשומת לב ובמעקב כדי שהדרך תעבור על הילדים 
 בנעימות ובעיקר בביטחה.

ההורים. אנו רואות קשרים אלה כחוליה חשובה  כבכל שנה אנו מצפות לשמירה וטיפוח הקשרים אתכם, 
 ומהותית בהווית תבנית החינוך המוזהב והתקדמותה. 

 
 אנו רוצות להודות שוב לחברי הצוות שבילו ימים רבים בחופשת הקיץ כדי לאפשר פתיחת שנה רעננה ויצירתית. 

אנו מביטות קדימה בצפייה  לגלות איך תתפתח השנה, לענות על הצרכים העולים ולגלות את האפשרויות 
 הטמונות בחובה.

 
 זה הזמן לאחל לכל העושים במלאכה שנה טובה. 

 יה זו שנה של למידה, התפתחות והתקדמות.ולוואי ותה
 שנה של שלום ורגיעה.

 הכל טוב.
 בברכה,
 לי.שפרה ו

 וההוראה תשע" צוות
 

 

 דוא"ל נייד בית תפקידים שם

 lee@maalezvia.org.il 054-6686164 6619115 מנהלת עמיתה, מורת נושא בכיתה ו' לי נבט

 shifra@maalezvia.org.il 054-4584881 6619142 מנהלת עמיתה, מחנכת ד', אחראית גנים שפרה תומס

 reutlichtman@gmail.com 050-7334737 6619111 מחנכת א' רעות ליכטמן

 cohen.noa.1@gmail.com 050-9619037 6619037 מחנכת ב' נועה כהן

 editdagan@gmail.com 058-6619092 6619092 מחנכת ג', רכזת הסעות עדית דגן

 taltalregev@gmail.com 052-4838521  מורת שילוב ומורה מלווה טל דמתי רגב

 מחנכת ה', רכזת למודי מלאכת מחשבת,  דרורה אוסיה
 רכזת תוכנית הנקודות

6619067 052-3506177 droraossia@walla.com 

 rosh1234@walla.co.il 054-2502345  מחנכת ו' ומורה למתמטיקה  איריס עברוני

 yaeli.hofshi@gmail.com 052-7025301 8113864 מחנכת ז' ומורה למתמטיקה  יעל גורביץ'

 uri.perry@gmail.com 052-5287704 6619140 מחנך ח', מורה לתאטרון, שעורי בנים אורי פרי

 ruthsal111@gmail.com 050-9018076 6619109 מחנכת ט', רכזת טיולים רות סלומון

 ronitcarmel@gmail.com 054-7323296 6619155 מלווה בכיתות הצעירותמורה  רונית ברנהיים כרמל

 annaboly@hotmail.com 054-4750569  מורה לאנגלית אנה דיגרמן

 margiebendror@gmail.com  6619083 מורה לאנגלית מארג'י בן דרור

 Reut0608@gmail.com 052-8395320 6619028 מורה לחשבון בכיתה ה' מלווה בכיתה ג' רעות קנדינוף

 leorasrk@gmail.com 054-4737002 6619031 מורה למדעים ולאנגלית  ליאורה סרוק

מורה ורכזת למודי אמנות ומרכזת הכשרת  מרים אברהמסון
 המורים

6619066 050-5216717 miriamabrah@yahoo.com 

 danak837@gmail.com 054-4476655 6619036 מורה לאמנות ולתאטרון דנה קרן

 liorabaruch@gmail.com 054-4918316 9982225 מורה למלאכת מחשבת ועשיה סביבתית ליאורה ברוך

 kerenyarok@gmail.com 054-7469785 6619164 מורה לחינוך גופני קרן פרנקל

 shelley.shelly@gmail.com  052-8300155  מורה לחינוך גופני שלי בינדמן

 danielgalor@gmail.com 050-5626963  מורה למוסיקה דניאל גלאור

 oklugman@gmail.com 050-2651750 6619032 מורה לניווט ספורטיבי עמר קלוגמן

 rotem@maalezvia.org.il 054-8334213 6619135 מזכירה רותם שחר
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