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"החינוך הוא הדרך ,האדם  -הוא המטרה" א.ד .גורדון
מועדונית ביה"ס ,אשר נושאת על דיגלה איכות ,טיב השרות ,ראיית כל ילד והרעפת חום ואהבה...פרחה
השנה .הילדים הנפלאים אשר לקחו חלק בפעילות -והוריהם נהנו מאוד .נהנו מהאוזן הקשבת ,ממתן העזרה,
מהמקצועיות ומהיחס האישי .נמשיך בכל המרץ לתת את המענה הטוב ביותר :צוות מדריכים מיומן ואחראי,
בניית תכניות מעניינות ופעילויות מגבשות ,ובעיקר -שמירה על קשר ישיר וכנה.
תודה לכל ההורים על האמון שנתתם בנו .מועדונית גורדון זה הבית ,מועדונית גורדון זה הלב!
תודה מיוחדת ל :רנית ,תרז ונופר – מדריכות המועדונית -על כל רגע של תשומת לב ,על אכפתיות ורצון
אמתי להפוך את המועדונית לתחליף הביתי.
המערכת הקהילתית הרב תחומית הינה בית חם למשתתפים
ורואה בכם שותפים לדרך שמטרתה איכות חיים טובה יותר ומשמעותית,

יאן שוורצמן-ג' -1מספר על חוג לגו אתגרי

המאפשרת לכל אחד בכל גיל להביא לידי ביטוי את כשיוריו-

חוג לגו זה חוג יפה ,מעניין וטוב .צריך לחשוב
כל הזמן וזה מאתגר אותי מאוד .אנחנו בונים

במסגרת סביבת פעילות חברתית ,מעשירה ומהנה.

רוצה לומר תודה לתמיר ואייל המדריכים.

ביה"ס "גורדון" בשיתוף המערכת הקהילתית הרב תחומית,

דגמים כמו :מכונית ,אוטובוס ,טנק ומטוס .אני

מממש את חזון ההשקעה בחינוך לאורך כל היום ומעניק מענה קהילתי ,חברתי ותרבותי
לתלמידי בית הספר ולתושבי השכונה.

ליאור ברקוביץ'-א' -2מספר על המועדונית
צליל נחשון-ב' -1מספרת על חוג דרמה

מועדונית בית ספר זה מקום
שמאוד כיף לי בו וטוב לי .יש לי חברים טובים

בחוג תאטרון למדתי לזכור בעל פה טקסטים

ואני מכין שיעורי בית .רנית היא מדריכה טובה

ארוכים ולהיות חלק מקבוצת תאטרון .אני

מאוד .אני רוצה לומר לה תודה שעזרה לי

גילמתי את הדמות של סינדרלה בהצגת

והשקיעה בי.

"הקוסם הגדול" .
תודה לנטלי ליסר המדריכה על כל השנה.

עמית בן יצחק-ד' -2מספרת על המועדונית

אני רוצה לספר על מסיבת הסיום .אבא שלי

המועדונית תורמת לי בכל הנוגע לעצמאות שלי

הגיע ושיחקנו הורים מול ילדים-וזה היה מאוד

בהכנת שיעורי בית .גורמת לי להכיר חברים

מהנה .בסוף המסיבה חולקו לה תעודות

חדשים .במיוחד אני אוהבת את הפעילויות

השתתפות ונפרדנו מעמית המדריך.

המיוחדות :יצירה ,אפייה ומשחקי חברה.
המועדונית זה כמו בית שתמיד דואגים לך.

שלי שנער-ג' -2מספרת על חוג ג'אז

כיף פה!

אני רוקדת בחוג ג'אז רק שנה אחת אבל
מאוד .אהבתי שנורית המדריכה לימדה אותנו

לכל אחד צריך להיות תרמיל קטן בו אפשר לשים ,לנצור ולשמור
את רשימת החלומות והכיסופים.

עוז זמיר –ג' -1מספר על חוג כדורגל

בכל זאת אני מרגישה שאני אוהבת את זה

תלמידים והורים יקרים,

יונתן כהן-ד' -1מספר על המועדונית
במועדונית בית הספר מאוד כיף לי מכיוון שפה

תנועות חדשות וריקודים חדשים .מאוד התרגשתי

ולא רק חלומות גדולים ,רחוקים וגבוהים,
אלא כל אותם רסיסי החלומות הקטנים,
המאירים את החיים כמו כוכבים.
כל רגע בחיים הוא הזדמנות חדשה ליצור משהו חדש.
זכרו שבכוחכם ליצור ,לשנות ולהניע תהליכים.
כל שצריך הוא רצון חזק ,נחישות ואמונה בעצמכם וביכולות שלכם
להגיע ולטפס מעלה מעלה.

תמיד אני מקבל עזרה ותמיכה .המועדונית זה

להופיע בקריון מול כל ההורים והקהל.

הבית השני שלי .והמדריכות כמו אימהות עבורי-
תמיד דואגות לי -שאני יאכל ,שאני אכין שיעורי

נאור ונדלוביץ'-א'-1מספר על חוג שחמט

בית ושיהיה לי טוב .תודה רבה לכולן!

שחמט הוא משחק חשיבה שבו צריך לגרום
למהלך של "מט" -בו המלך לא יכול לזוז

נועה שביט-ב' -1מספרת על חוג כדורגל

לשום מקום .כשאני הולך לחוג שחמט כיף לי

כיחידה בקבוצת בנים-חשוב לי לומר לכל

מאוד כי זה גורם לי לחשוב .בתחרות

הבנות שגם הן יכולות להיות בכדורגל.

האחרונה התרגשתי כי קיבלתי את הגביע של

ונתראה בשנה הבאה ,עם פעילויות חדשות ,חוגים חדשים ובכוחות מחודשים
באהבה גדולה,

כדורגל זה כיף מאוד  .לומדים לשחק ולבעוט.

המקום ה .1-שיחקתי ממש טוב וזכיתי ב4-
נקודות...שזה המון!

מאחלת לכם חופשה נעימה ובטוחה

נועם פרץ-כיתה ג' -1מספרת על חוג אנגלית
בזכות מתן המדריך אני מרגישה שאני יודעת
טוב יותר אנגלית יותר טוב מכל הילדים
בכיתה .אנחנו לומדים לקרוא ולכתוב -תודה
לך מתן!.

טלי שמילה
מרכזת המערכת הקהילתית
הרב תחומית

