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 בית חינוך ע"ש רחל המשוררת
 ,יקרים הורים

 

נפתחה בשעה טובה שנה"ל תש"ף, נכנסנו  בהתרגשות וגאווה רבה אל  היום

 אנשי צוות. 60תלמידים, הורים ו  601החינוך שלנו   בית

 כולנו התכנסנו כך ואחר לכיתות הנרגשים התלמידים את ליוו' א כיתות הורי

הב, יוליה כיתה ו' בהובלתה של שרון ל תלמידי שהכינו' א כיתות קבלת לטקס

 תודה רבה.  - המורה למוסיקה, חן המורה למחול ותמר המורה לאומנות

, ובסקרנות בחדווה יקרים שלי, שתמשיכו ללמוד תלמידים לכם לאחל רוצה אני

 . לחלום תפחדו ואל השני את האחד תכבדו

 מאחלת אני ,ס"ביה בשערי לראשונה היום הנכנסים' א כיתות תלמידי, לכם

 ולגדול ללמוד, חדשים חברים להכיר שתזכו, החדשה ככםבדר הצלחה הרבה

 .ובהנאה באושר

 חודשי במהלך, כולכן של המיטבית ההתגייסות על רבה תודה, היקר שלי לצוות

 . ובשמחה ברוגע ל"שנה את לפתוח מנת על הקיץ

 ברוכות הבאות למשפחת "רחל המשוררת": 

 1' א כיתה משלימה מחנכת -דיק אהרון מור

 3מחנכת כיתה ב'  -פלדסיגי רוזנ

 1' ג כיתה מחנכת – אלוני סהר

 2מחנכת כיתה ג'  -ניצן צברי

  4מחנכת משלימה כיתה ג'  -נועם ברוך

 1מחנכת כיתה ה  -ליאת כהן

 3מחנכת כיתה ה  -הדס לוי

 מורה לחנ"ג -גל אליאס

 מורה לאומנות  -חני ליבר

 מורת שילוב -ספיר וגנר

 אקולוגית גינה -מקסים

 אקולוגית גינה-ניצן

 החינוך:  בבית תפקידים

 מיכל עזרא : מנהלת
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 בית חינוך ע"ש רחל המשוררת
 סגנית

דנה  :מנהלת

 עוזרי 

 יועצת: עינת יפה

  פרידמן סגל מיקי: ס"ביה פסיכולוגית

 שילוב ורכזת שילוב: יעל בקלצו'ב  מורת

 ונגר  ספירמורת שילוב: 

 פורת רוית: יא"מת מדריכת

 שרון להב : פדגוגית רכזת

 בלהה הגר  :והשתלבות הכלה רכזת

 גלית לוי : חברתית רכזת

 ורד גרוסו  :טיולים רכזת

 שלומית רוטנשטרייך : ובטיחות ביטחון רכזת

 מיכל נגלשטיין :  תקשוב רכזת

 חן רשף  : ב"זה רכזת

 ליאת כהן : רכזת מדעים

 אלינור ברודנר  : מתמטיקה רכזת

 ענת רוס :אנגלית  רכזת

 קוטי שעאר משורר רכזת שכבה ב':

 , מיכל רופאבוארון ישראלה:  ת בית החינוךמזכירו

 פרמון יוסי: הבית אב

 מאבטח בית החינוך: שלמה עצמון

 לוח חודש ספטמבר נשלח אליכם, אנא עקבו אחר האירועים המופיעים בו. 

 שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת. 

 מיכל עזרא 

 

 


