


אורית כוכבי: נעים להכיר

.נשואה ואמא לשני ילדים מקסימים

בעלת תואר שני בחינוך בהתמחות תוכניות לימודים ואסטרטגיות למידה  

ותואר שני נוסף במנהל  , של האוניברסיטה העברית בירושלים

.א"וניהול מערכות חינוך של מכללת מל

במסגרת תפקידי הניהולי הקמתי וניהלתי חטיבה ותיכון צומחים למדעים  

,  ברמלהביסטריצקייש זאב "עואמנויות

.חן בשוהם–וניהול בית הספר היסודי אבן 

במערכת החינוך ואני שמחה ונרגשת להתחיל את שנת  21-זו השנה ה

.א בבית הספר פרחי המדע "הלימודים תשפ

אני מאמינה כי יש להצמיח בוגר ששורשיו נטועים עמוק במורשת הדורות  

,  אחריות, סובלנות, היהודית ועל גזע מידותיו חרוטים ערכי אהבת האדם

.חמלה וקבלת האחר, נתינה, מוסריות

שענפי עשייתו יהיו מונעים ברוח החשיבה הביקורתית וישתרגו אל אזרחות  

צודקת ושוויונית  , פעילה תוך מעורבות בחיי הקהילה בחברה דמוקרטית

שתנובת פירותיו תהיה מופת וסמל לחותם אישיותו  , שפניה לשלום

היצירתית השואפת להישגים מתוך חירות המחשבה ושואפת  , הייחודית

.למצוינות

,  מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת

.וחוויתיתשנת למידה משמעותית 

אורית כוכבי

, קהןגליה -נעים להכיר
אמא לארבעה ילדים נפלאים , נשואה

.  ס"והיועצת החינוכית של ביה
.כיועצת תפקידי לדאוג לרווחתם של כל באי בית הספר

לטובת מטרה זו אסייע לצוות החינוכי ביצירת אקלים חינוכי  
,  שייך, בו כל ילד יוכל להרגיש מוגן ובטוח, מיטבי

.  אהוב ובעל ערך
בעיניי זהו הבסיס הדרוש 

לתלמיד להיות פנוי ללמידה ולמימוש  
.  הפוטנציאל הטמון בו

כיועצת אני שואפת לסייע לתלמידים להגיע , כמו כן
להיות להם אוזן קשבת , לתפקוד מיטבי

.                       החברתי והלימודי, ולתת מענה ייעוצי בתחום הרגשי
,  אני מאחלת לכולנו שנה טובה
.                        שנה של למידה וצמיחה אישית

,  מזמינה אתכם להכיר, אני כאן בשבילכם
.להתייעץ ולשוחח



,  יַנשואה ליור
.  אמא לשלושה ילדים מקסימים

רכזת תכנית קרב', ב-'מחנכת כיתות א, סגנית מנהלת
.ואחראית על האתר הבית ספרי
.  בעלת תואר שני בחינוך מיוחד

".פרחי המדע"בבית ספר 10-במערכת החינוך ו15-זו השנה ה
.  מאמינה שבכל ילד יש אור ושהוא יחיד ומיוחד
,  תפקידינו כמורים ומחנכים הוא להעצים אותו

.להעשיר אותו ולהאמין בו וביכולות שלו
, כל מה שאהבנו לא נובל"

,  הפרח הקטן והסגור עכשיו הוא עץ עבות
.יהונתן גפן, "ומה שהבאנו לו מים נותן לנו צל

מאחלת שלכולנו תהיה שנה 
,  מוצלחת, בריאה

.מעשירה ומהנה, מעניינת

בוגרת תואר שני במנהל  . ילדים מקסימים4-אמא ל, שמי אתי אהרוני
רכזת , במסגרת תפקידיי אני סגנית המנהלת. וארגון מערכות חינוך

' מורה מקצועית למתמטיקה והשנה אחנך את ילדי כיתת  ו, מתמטיקה
8-במערכת החינוך ושנתי ה25-זוהי שנתי ה. שקד המדהימים

!!!שהניצוץ בעיניים עדיין קיים, ואני חייבת לציין, "המדע-פרחי"ב
שאיפתי התמידית מעבר לקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים  
היא שמירה על הסקרנות הטבעית של הילדים וחדוות הלמידה שלהם  

.תוך כדי מתן מענה מתאים לכל אחת ואחד ובהמון אהבה
התפקיד  . ייחודי רק לו, אני מאמינה שבכל אחד מאיתנו יש משהו מיוחד

התפקיד של הילדים הוא  . שלי הוא למצוא את הייחודיות ולטפחה
!!!שכן מבחינתי כל אחד יכול, להאמין שהם יכולים, להאמין בעצמם

שכן  "  אם רק תרצה מספיק חזק-אתה יכול להשיג כל דבר שתרצה"
רוברט ..." )ההצלחה היא סכום המאמצים הקטנים הנעשים יום ביומו"

פעלו בהתמדה למען מטרה זו והתוצאה  , האמינו כי תצליחו( קולייר
.  בידיים שלכםהכל-המיוחלת תגיע

...שתהיה לנו שנה קסומה ורק בשורות טובות
בהמון    אתי אהרוני



, נשואה לדודי
.גיא ועדי, מעיין, יובלי–אמא לארבעה ילדים מדהימים 

',  ב-'מחנכת כיתות א
זוהי השנה העשירית שלי בבית הספר 

.והתשיעית כמחנכת
.בעלת תואר שני בחינוך מיוחד

–הן כאמא והן כמחנכת -מאמינה 
שילד שנכנס לראשונה לבית הספר עם ילקוט הנושא

,ס כשבתיקו חוויות"יוצא מביה, בתוכו מחברות וספרים
.ערכים וכלים להמשך הדרך

,  נהנית מאוד מהחוויה, נרגשת מאוד לפתוח שנה חדשה
מהאתגרים וכמובן מהסיפוק

הנלווה לעבודתי כמורה וכמחנכת  
,ומאחלת לכולנו שנה טובה

-שמחה ומתוקה כדבש וכפי שפו הדב נהג לומר 
.לא צריך למהר-הנהרות יודעים "

(מילן. א. א..." )איך שלא יהיה-בסוף הם יגיעו לשם 

. לשלושה ילדיםאמא, נשואה

. ורכזת השכבה' ב-'מחנכת כיתות א

.בהכשרתי גם מאבחנת דידקטית

". פרחי המדע"שנה במערכת החינוך ועשירית בבית ספר 24

שאת תקוותינו במשך השנה , מאחלת לכולנו

.  נממש ובמעשים חדשים במהלכה נתחדש

.  שנדע מעצמינו להוציא קצת יותר ובשלבים קשים לא לוותר

שנחווה חוויות מעשירות ותורמות  

.  ושנצליח להגשים את רוב החלומות

.ורד בן מוחה, ממני



ומורה לאמנות' מחנכת א

.עומר ורותם-נשואה ליואב ואמא לשני מתוקים

.זוהי השנה העשירית שלי בבית הספר והשישית כמחנכת

,נרגשת לקראת השנה החדשה

גאה להיות חלק מהצוות החינוכי  

.של בית הספרוהבייתיתואוהבת את ההרגשה החמה 

, אני מאמינה שכל ילד הוא מיוחד ושבעזרת אהבה

.אמונה והתמדה כל אחד יכול להצליח

!מאחלת לכולנו שנת לימודים מוצלחת ומהנה

.ענת

!נעים להכיר, הי
נשואה לאלון, אני שרון
.שיר ונמרוד, שליו, אמא של שניר

',ב-'שנים במערכת החינוך כמחנכת כיתות א21חוגגת 
רכזת הכלה והשתלבות בבית הספר 

.ובעלת תואר שני בארגון וניהול מערכות חינוך
אני מאמינה שתפקידי כמחנכת הוא ללמד את  
.הילדים לחשוב ולשאול את השאלות הנכונות

לכל ילד קצב משלו ועליי להתאים  , בתפיסתי
בתבונה את הדרך הטובה והנכונה ביותר עבורו  

. לצמוח ולהתפתח, כדי שיוכל להתקדם
,  סובלנות, מאחלת לכולנו שנת הקשבה

.דרך ארץ ואהבת חינם



נובק-שרון גורדון

.נשואה ואמא לשלוש בנות

בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד

. ותואר שני בלקויות למידה, וחינוך רגיל עם התמחות בספרות

.  זוהי שנתי התשיעית כמחנכת במערכת החינוך

אני מאמינה בכל תלמיד ותלמיד  

.         ואוהבת לגלות יחד איתם את הייחודיות שבהם

לפעמים הדברים הקטנים ביותר  "

.  מילן.א.א-" ממלאים הכי הרבה מקום בלב

.נשואה לעומרי ואמא לבונבון מתוק

.גרה במודיעין

.בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בחינוך מיוחד

,  זוהי שנתי הרביעית במערכת החינוך

.מקווה להשתלב במהרה בפרחי המדע

.מאמינה מאוד בילדים ובכוחות שלהם

,ממה שאתה מאמיןאתה אמיץ יותר" 

,שאתה נראהמאיךחזק יותר 

פו הדוב-" וחכם יותר מכפי שאתה חושב



):  נעים להכיר 
,תמר' מחנכת ב, אני שניר

.רכזת ביטחון ובטיחות ורכזת הערכה מדידה
,  בוגרת תואר ראשון בתקשורת

.תעודת הוראה ותואר שני בחינוך מיוחד
, וכמידי שנה, זו השנה השמינית שלי בפרחי המדע

.אני מתרגשת ומצפה לקראת עוד מסע לעבר הפסגה
,  פוריהמאחלת לכולנו שנה 

.בה נגשים יחד עוד חלומות בדרך מהנה
,  אל תאפשרו לבעיות לדחוף אתכם מטה: זכרו

.אפשרו לחלומות להוביל אתכם מעלה
,שנה טובה ומבורכת

שניר

,  נשואה

.אמא לשלושה ילדים

שנה שמינית במערכת החינוך  

".המדעפרחי"וב

שלי הוא שכל תלמיד יכול להצליח" אני מאמין"ה

מאמין בעצמו ומרגיש  , כל עוד הוא חווה הנאה

.שייך למקום בו הוא נמצא

"  אתה יכול לעשות את זה,אם אתה יכול לחלום על זה"

(וולט דיסני)

פוריהאני מאחלת לכולם שנה 

.  ועשירה בהצלחות והנאות

☺איטחלירון 



. ורכזת פדגוגית' מחנכת כיתה ב, אני מיכל

אני מגיעה מתחום החינוך המיוחד ובהכשרתי אני גם מאבחנת  

. לקויות למידה

,  אני מאמינה כי ילד שטוב לו בבית הספר

–ילד שמרגיש שמאמינים בו ושהוא רצוי ואהוד 

.חווה הצלחות וצומח מהאתגרים

" ״הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם דוגמא״"

(.אינשטייןאלברט )

, מהנה, אני מאחלת לכולנו שנה מוצלחת

( . -:של שיתוף פעולה והגשמת חלומות 

מיכל

, נשואה לעופר
.אמא לשלושה ילדים בוגרים וסבתא לשני נכדים מקסימים

הגעתי לתחום החינוך כקריירה שנייה  
.מתוך בחירה מושכלת ואהבה גדולה לילדים

.במערכת החינוך17-זוהי שנתי ה
.בבית ספר פרחי המדעהשניהאני מתחילה את שנתי 

חשוב לי להכיר לעומק את תלמידיי ומתוך ההיכרות לסלול עבור  
וזאת מתוך  , כל אחד מהם את הדרך הטובה והנכונה עבורו

.מטרה להביא כל ילד לחוות הצלחות בכל התחומים
אם אדם לא מתקדם בקצב של שותפיו זה אולי משום שהוא  "

תנו לו לצעוד לפי המנגינה שלו ככל שתהייה  , שומע מתופף אחר
(תורודווידהנרי .." )שונה ומרוחקת

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכולם
סיגלית



.טל ושירה, נשואה למתי ואמא של זיו

.  גרה בקיבוץ צרעה

.בשרות למשפחות אומנהסית"עולפני שנהייתי מורה הייתי 

–מאד שמחה לעבוד בבית ספר שהוא כמו בית 

.  גם עבור התלמידים וגם עבור הצוות

הוא נראה כמו בית

.ומרגישים בו עטופים באהבה כמו במשפחה

,  מאחלת לכולנו שנה של עשייה

,  יצירתיות, עניין

.סיפוק והמשך תחושה של בית

.שני, נעים להכיר

.מאורי ואלרואי, נהוראי: מתוקים3-לואמאנשואה לתמיר 

.בעלת תואר ראשון בחינוך עם התמחות בחינוך מיוחד

.ס"בביהב"הזהומרכזת את תחום ' ד-'מחנכת כיתות ג

האני מאמין החינוכי שלי מבוסס על 

:דבריו של הרב שלמה קרליבך

".כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו"

אני מאמינה שבכל ילד יש את הייחודיות שלו ושבעזרת אמונה  

.והתמדה כל אחד יכול להצליח

,  מלאת עשייה, מאחלת לנו שנה פורייה

.התמדה ושיתוף פעולה



.אמא לשלושה בנים וסבתא לשלוש נכדות, נשואה לארז

?בוודאי הנכם תוהים מהו מקור השם

.נולדתי במלחמת ששת הימים ואבי לחם בסיני

,  בהוראה בתפקידים מגוונים כמחנכת28-אני מתחילה את שנתי ה

,  ריכזתי פרויקטים שונים, חברה בצוות חינוך חברתי, מורה לשפה

.נוער בסיכון ועולים חדשים, ש"נקורכזת 

אני מאמינה שכדי שתלמיד יצליח  

.  הוא זקוק למבוגר אחד שיאמין בו

כמחנכים עלינו לחתור כל העת להוביל את תלמידנו אל האושר  

רציתי לאחל לכולנו  , בנימה אישית. וההגשמה העצמית

.שנה של הידברות והקשבה

,  שלכם ובשבילכם בכל עת

.סיניה

.נשואה ואמא לאימרי הגוזל, שמי שני, נעים להכיר
.נרגשת ומלאת ציפייה לקראת שנת לימודים חדשה

, מאמינה כי טובת התלמיד קודמת לכל
,  בכל תלמיד קיימות איכויות ויכולות אותן ארצה להאיר

.לחזק ולהרחיב
,  הצלחה היא סך כל המאמצים הקטנים״

,״שנעשים יום אחרי יום
תפקידי כמחנכת הוא לראות את התלמיד 

ואת אותם מאמצים קטנים וגדולים  
.גם מעבר להישגים לימודיים

מאחלת לכולנו שנת לימודים טובה ומוצלחת  
עשייה  , מלאת שמחה

.וחוויות מהנות



.נשואה ואמא לבארי וכרם

אני שמחה ונרגשת להתחיל את שנתי השישית  

".פרחי המדע"בבית הספר 

טובת התלמיד והצלחתו הן המטרות החשובות  

.ביותר עבורי ואהבה הילדים מכוונת את דרכי

אני מאחלת לנו שנים רבות  

.שגשוג והגשמה, פריחה, של עשייה

,  שנשאף גבוה ככל האפשר

.נרדוף ונשיג את חלומותינו

,  שלכם ולמענכם

.נופר

גבירץרוחלה

.נשואה לישראל ואמא לשלוש נסיכות ונסיך

.בעלת תואר שני במנהל וארגון מערכות חינוך

.שלי במערכת החינוך15-זוהי השנה ה

שמחה ונרגשת להתחיל את השנה הרביעית שלי 

".פרחי המדע"ס המדהים "בביה

.אני רואה בעבודת החינוך כשליחות חינוכית

אהבה ואמונה בכל תלמיד ותלמידה הם 

מנת שכל אחד על,הבסיס לעבודתי החינוכית

.א יכולות ולקצור הצלחותֵצַמְיוכל ל
, פוריהשנת לימודים 

 !מהנה ומוצלחת

רוחלה



.  בן וינון, דריה: נשואה ואמא לשלושה

עיתונאות ותקשורת ציבורית  , במדעי המדינהM.aבעלת

.  יצירה וביקורת, בתקשורתB.aובעלת 

בוגרת הסבה להוראה לספרות ושפה ביסודי  

.  מתחום השיווק וייעוץ התקשורת

אני מתרגשת מאוד להצטרף לצוות בית הספר ולתלמידים  

.ולשלב את שלל הידע שצברתי בהוראת השפה

.  האסופית-" המחר תמיד חדש ונקי מטעויות"המוטו שלי הוא 

מחכה בשקיקה להכיר את עולמם הפנימי של כל אחד  

.מהתלמידים ולחשוף אותם לאהבת השפה והספרות

.הנני נשואה ואם לשלושה ילדים מקסימים

בוגרת תואר שני בחינוך לשוני

.מהאוניברסיטה העברית בירושלים

השנה אחנך את תלמידי כיתה ד רימון  

.ואלמד שפה בשכבות הגבוהות

ס להגיע"אני מאחלת לכל באי בה

.יום יום עם חיוך ושמחה בלב

.שלווה ורגועה,שנה טובה, בברכת בריאות איתנה

שלומית



לליאבנשואה, שמי גלית
.החתול אוסקר+ ועמית ליהיא, לעומריואמא

אלון ומורה מקצועית  ' המחנכת כיתה
. 'ו-'הבשכבותלמתמטיקה

.שביעיתאני שמחה ונרגשת להתחיל שנה
.בו לומדים מתוך חוויה והנאה, "פרחי המדע"בבית הספר 

,  אני רואה בכל תלמיד יחיד ומיוחד ומאמינה ביכולתו ללמוד
להתפתח ולהגשים את עצמו  

.בצורה הטובה ביותר ובדרכו הייחודית
,  אני מאחלת לכולנו שנה של חברות

.הגשמה ולמידה משמעותית, הצלחה
,שנה טובה

גלית

. לשיה וליה המתוקיםאמא
נענע ' מחנכת כיתת ה

.'ו-' ומלמדת שפה בשכבות ה
במערכת החינוך והשנה החמישית  14-השנה אפתח את השנה ה

.בבית הספר פרחי המדע
, הזקוקים לחום, אני מאמינה שילדנו הם כמו פרחים

כבוד והגנה ובעיקר יחס אישי , אהבה
.על מנת להתפתח ולהגיע ללמידה משמעותית

תלמיד בשיח -מורה-רק שיתוף פעולה מלא בין הורה, לדעתי
.יובילו להצלחתו ולקידומו של הילדדיאלוגי

, זכרו לחלום, תלמידים יקרים
תדעו, להעז ולשאול שאלות

.ר סוס"ד" שאם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
!מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת



נשואה לליאור  
לאורי  , לדניאלואמא

.ולחתולה בשם מוצארט
.סחלב ומורה למדעים' מחנכת ה

וטיפול  ( ביולוגיה)בנוסף ללימודי הוראה למדתי מדעי החיים 
,  ושיקום בעזרת בעלי חיים

.האדם והטבע–לכולם נושא משותף שאהוב עלי 
,  מאחלת לכם השנה שתמשיכו לאהוב
,  להעריך ולכבד את האנשים סביבכם

.את בעלי החיים ואת הטבע
–"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז"זכרו כי 

.פלין'ארלי צ'צ
,שנה טובה

הלה

נשואה לאבי, גרה ביבנה, אני טליה. הי לכולם
.יערה ודקל האהובים, ואמא של ירדן

.אני בעלת תואר במדעי הרוח והחברה ובחינוך והוראת המדעים
.החל מהשנה גם סטודנטית לתואר שני בחינוך סביבתי

בבית ספר פרחי המדע והתאהבתי  , התחלתי את דרכי בהוראה
.במקצוע ובקשר עם התלמידים

הטבע וכל התופעות  , החיבור שלי לנושא המדע והסביבה הוא בנפש
.  שבו מעוררות בי סקרנות ועניין ובכל יום אני לומדת דברים חדשים
אני מרגישה שגרירה ומשתדלת לעורר מודעות והבנה לכל נושא 

.הסביבה והשמירה על כדור הארץ
בהתנסויות ובשיח אישי  , אני מאמינה בלמידה חווייתית ומעשית

.ה/ומכבד עם כל תלמיד
(.'ו–' ה)חינכתי בגאווה את כיתת סיגלית וכיתת רותם , עד כה

, מתרגשת להתחיל השנה עם כיתה ושכבה חדשים
.מאחלת לכולנו שנה מהנה ומוצלחת

נסה  , אם אתה חושב שאתה קטן מכדי להשפיע"–משפט לחיים 
". : ((לישון לילה עם יתוש



,שמי מנוחה
:(נשואה לאברהם ואמא לליבי ולוי המתוקים 

יסוד  ע"התושבבעלת תואר ראשון בהוראת , מתגוררת ברחובות
.כוללת ולימודי הוראת מדעים בסמינר הקיבוצים

מלאת צפיה והתרגשות לקראת התחלת שנתי השישית  
".פרחי המדע"בבית ספר הנפלא 

!אני מאוד אוהבת את עבודת החינוך ורואה בה שליחות
מטרתי לאפשר לכל תלמיד למצות את  

כישרונותיו ולגלות את הטוב הטמון בו
!מתוך תחושה שכל תלמיד הוא יחיד ומיוחד

חנוך לנער על פי דרכו גם כי  "
(.'ו,ב"כ, משלי.." )יזקין לא יסור ממנה

,  מאחלת לכולנו שנה של פריחה
הגשמה , עשיה
.שמחהוהמווןן

.מנוחה

,שמי ליאת

.מילי ומאיה, אלה, נויה: נסיכות4-נשואה לאילן ואמא ל

בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ומשאבי אנוש  

.התמחות מתמטיקה, ותעודת הוראה

.זית' ומחנכת כיתת ו' ו-'מורה למתמטיקה בשכבת ה

שמחה ונרגשת מאוד להתחיל את שנתי החמישית  

.בבית הספר פרחי המדע

אני מאחלת לכל הצוות היקר ולכל הפרחים האהובים שלנו שנה 

.ומוצלחתחוויותית, טובה

,ממני

.ליאת זהבי



,  נשואה לניר ואמא ליובל ועומר המקסימים

.הכלב ושימי החתוללזיגיוגם 

,  מתרגשת כמו תמיד לקראת שנת הלימודים החדשה

.הנאה ואתגרים, ומצפה שתביא עימה חוויות

מאמינה שכל ילד צריך להרגיש שאוהבים אותו  

.כדיי שיוכל לממש את יכולותיו, ומאמינים בו

והרבה  , התפתחות, מאחלת לכולנו שנה של עשייה

:(עניין וצחוק 

.וגאיהלזואיאמא , אני ענבל

מתרגשת לקראת השנה החמישית שלי

ושמחה" פרחי המדע"בבית ספר 

.להיות חלק מצוות המדעים

,אני מאמינה בלמידה חווייתית המזמנת חקירה

התנסות מעשית

.מתוך סקרנות והנאהולמידה

,מאחלת לכולנו שנה טובה

.פורייה ומוצלחת



, שמי מרב ואני מורה לאנגלית כעשרים שנה

.ורכזת תחום האנגלית בפרחי המדע

!  ובעיקר אנגלית, שפותאני אוהבת מאד

יסתקרנו מהשפה , חשוב לי שילדים יאהבו אנגלית

.גם על ההיסטוריה שלהוידעו

!אנגלית היא שפה מרתקת ומהנה

, אפשרישהכלאני מאמינה 

!להאמין בעצמכםאתם רק צריכים

.מאחלת לכולנו שנה בריאה ומוצלחת

!ביחדהכלנעבור 

.נשואה לאלי ואמא לשני ילדים נפלאים, שמי אורית

שנים וגאה לפתוח את11-מורה לאנגלית מזה כ

.בפרחי המדע5-השנה ה

אני מאחלת לצוות היקר ולכל הילדים שלנו

,בפרחי המדע שנה של אהבה ונתינה

,שנה בה נמשיך לראות את הטוב שבתלמידינו

להאמין בהם ולכוון אותם להצלחה 

ולמידה מתוך

!מימוש עצמי והנאה



.ילדים מדהימים5-נשואה ואמא ל, חן-שמי בת, נעים להכיר

ס פרחי המדע"נרגשת לפתוח את השנה בביה

.הצלחה רבהומאחלת לכל צוות המורים

להשקות  , ועלינו לטפחאני מאמינה שכל ילד הוא כמו שתיל

.ולהשקיע בו על מנת שיגדל ויפרח

את מקצוע האנגלית אני מלמדת  

באמצעותחוויתייםבדרכי הוראה 

.ויאהבו את המקצועעל מנת שהילדים ייהנו, שירים ומצגות

מאחלת לכולנו  

.בלמידהופוריהשנה בריאה 

. ואמא לארבעה ילדים, נשואה, שמי איילת לוי. נעים להכיר
. גפן' וכן ממלאת מקום כמחנכת בכיתת ו, אני מורה לאנגלית

.עם התמחות באנגלית, בעלת תואר ראשון בחינוך
ואין נרו שלו כנר  , שבתוך תוכו דולק נר, צריך שכל איש ידע ויבין"

שעליו לעמול , וצריך שכל איש ידע ויבין. ואין איש שאין לו נר, חברו
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את  , ולגלות את אור הנר ברבים

(.הרב קוק" )העולם כולו
ויחד  , אני מאמינה שבכל תלמיד יש בתוכו את הנר המיוחד שלו

, עם עבודה ומאמץ של התלמיד ושל המורה
.אפשר להגיע רחוק ולהדליק אור גדול בעולם

, מאחלת לכולנו שנה של הצלחה
, שנתחבר לנר הפנימי שלנו

ושנעזור לתלמידים ולתלמידות שלנו 
.להדליק את הנר שבתוכם ולהגדיל אותו

שנדע כולנו להפיק את הטוב 
.מהשנה המאתגרת שלפנינו



סורהאימאן

.שנים מורה לערבית ומדעים14

(.בת ושני בנים)אם לשלושה ילדים 

לנטוע אושר  מהנסיוןאני מאמינה שאין דבר ראוי להערכה יותר 

ואין סיפוק גדול יותר כאשר הצלחנו לראות את  , בחיי הזולת

.בזכותינוהזולת מאושר 

מאחלת לכל משפחת פרחי המדע 

שנה מבורכת ומיוחדת  

.שנה מלאה בהרבה הצלחה בכל מעשיו

מי ייתן ותמשיכו לעבוד כתף לצד כתף  

.ונסייע אחד לשני להזדקף

Hi! My name is Ezra Taban.
Living in Israel for 4 years now, I've been involved in 
education since I was 14, over fifteen years ago. 

I teach 2nd grade ESL, Amirim, Dovrei Englit, and 5th 
grade (though not here). 

My mission is to help each student become an 
independent learner and to create a 
classroom/professional environment 

based on listening and respect. 
I've traveled the world, 

been exposed to variety of cultures, 
and know the importantance of 
English as a universal language. 

My family consists of me, my wife, and our two 
beautiful boys: David and Yehonatan. 

Wishing you tremendous 
success this year!



.  נשואה ואם לשלושה

.  ספורט עבורי הוא אורח חיים שהתחיל בילדות

-"נפש בריאה בגוף בריא"ם אמר "הרמב

על מנת שנפשנו תהיה בריאה עלינו לתחזק את גופנו ולבצע  

,  יומית-פעילות גופנית יום

אני מקווה שאגרום  , לכן

, לכל תלמידיי לצאת החוצה בשעות הפנאי

.לשחק עם חברים וליהנות מהתנועה

אני מאחלת לצוות ולתלמידי פרחי המדע 

מלאה במרץ,עשיה והנאה גדולה, שנה פורייה בלמידה

!ובבריאות איתנה

,  2+ נשואה 

.מתרגשת בכל שנה מחדש

.אוהבת מאוד את מקצוע החינוך הגופני

,מאמינה שבכל ילד יש תשוקה ואהבה לתנועה ומשחק

, מטרתי לעורר את האהבה הזאת בכל אחד

.ולהפוך את הפעילות הגופנית לדרך חיים

מאחלת לכולם

.שנה של בריאות והצלחה



,  שמי רחלי

.מתרגשת ושמחה לפתוח את שנתי השנייה בבית הספר

,"ומצאת תאמיןיגעת"אמר נפחארבי יצחק 

אני מאמינה שחינוך טוב הוא חינוך הנותן

לילד את הכלים והתמיכה להתמודד עם

אתגרי החיים בביטחון ואמונה שיצליח להשיג

.כל מטרה אם ירצה וישקיע מאמצים

מאחלת שנה של  

.חוויות והצלחות, פריחה

.אימרי ונווה, ואמא של עלמה, נשואה לעמית

מורה לחינוך מיוחד עם התמחות בהוראה מותאמת ואסטרטגיות  

מנחת קבוצות הורים ומדריכת הורים לילדים , הוראה ולמידה

.בעלי הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה

.למדתי ניתוח התנהגות, בנוסף

ביכולות שלהם ובאנשים שהם ושמחה על , מאמינה בילדים

.הזכות להיות חלק מתהליך הלמידה וההתפתחות שלהם

.מאחלת שנה מלאה בטוב

עדי



מונראתי טל 
, מורה לאמנות שנה חמישית בבית הספר

.אמיריםובתכניתמלמדת את הצעירים 
.נשואה ואם לנעמה וניתאי

מאמינה שהאמנות היא דרך חיים  
. וכל אחד בוחר בה את השביל שלו
האמנות מקרבת אותנו אחד לשני 

,  ויוצרת שיח בריא על דמיון
.  טכניקה וגילויים חדשים בתוך עצמנו

אני תמיד מתרגשת מחדש מעבודות של תלמידים  
ההתרגשות והיצירה החדשה  . כמו מעבודות של אמנים

שתמיד באה לידי ביטוי בשיעורים  
.היא המנוע הפנימי שמניע את כולנו בתוך שדה האמנות

,  שתהיה לנו שנת לימודים פורייה
.מלאה בצבע וחדשנות

.טליה ואריאל, של נוגהואמאנשואה 
, שנים נפלאות בפרחי המדע10כבר מלמדת, מורה לאמנות

.שנים של עשייה ויצירה עם התלמידים
בנוסף ללימודי ההוראה אני בוגרת לתואר בפילוסופיה  

.ובתולדות האמנות מאוניברסיטת בן גוריון
אני רואה באמנות כלי חשוב  

,אשר מקנה לתלמידים את ההזדמנות לבטא עצמם
ללמוד על נושאים  , פעמים רבות דרך היצירה

.חדשים ונרחבים ובעיקר ליהנות תוך כדי
אני רואה זכות גדולה על כך שניתנה לי ההזדמנות  

לראות את ההנאה שהתלמידים  
רוחשים בעבודתם מדי יום ומאמינה שהשמיים  

,  ליצירה, בכל הנוגע ללמידה, הם הגבול
להתנסות ולהצלחתם של התלמידים  

בשיעורי האמנות  
.ובכלל



,  שמי מאיה

.  שמחה להצטרף לבית הספר פרחי המדע כמורה למתמטיקה

תוך התנסות  , מאמינה בלימוד חוויתי

.  והנאה וחיבור לעולם הסובב אותנו

,  ובעיקר לראות כל תלמיד ותלמידה

,  להיות קשובה ולהבין את צורכיהם

.  יכולותיהם ומהי הדרך אשר תוביל לצמיחתם והצלחתם

מאחלת לכולם 

!שנת לימודים טובה ומוצלחת 

שירה כלף–נעים להכיר 

:  נשואה ואמא לארבעה ילדים מקסימים

.אריאל ודניאל, אוריה, מיכאל

אני מתחילה את שנתי העשירית כמורה לחינוך מיוחד  

.נרגשת במיוחד להצטרף לבית הספרוהשנה 

אני מאמינה שבכל אחד טמונים כוחות  

.עלינו לסייע לילדים לגלות אותם, ושכאנשי חינוךוכישורים 

(קארליבךהרב " )כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"

!מלאה בעשייה ובהגשמת חלומות , מאחלת לכולנו שנה מוצלחת



סיון פתיחי

משלבת אישית

.נשואה ואמא לשתי בנות מקסימות

מתרגשת מאוד לפתוח 

.את השנה השלישית שלי במשפחת פרחי המדע

, מאז ומתמיד עבדתי בסביבה עם ילדים

החיבור שיש לי איתם  

.זה קסם אחד גדולואהבתי הגדולה לילדים

אני מאמינה שבכל ילד יש את  

.וכל ילד הוא עולם ומלואו, הייחודיות שלו

,מאחלת לכולנו שנה טובה מוצלחת ופורייה

שנה של הישגים והגשמת

.כל החלומות

שמי רבקה

.  ע"בעלת תואר ראשון בהתמחות מתמטיקה ותושב

.  אוהבת לעבוד עם ילדים ולסייע

.  כרגע עוסקת גם בתחום האסתטיקה

זו השנה השלישית שלי בפרחי במדע

.  ואני מאוד שמחה לעבוד בצוות משפחה שכזו

.ושמחה לכולנופוריהמאחלת שנה 



.  לאמילי המדהימהאמא, אירה ענבר

, שנים 6מאז שהתאלמנתי לפני 

.חיה בזוגיות נהדרת עם רפי

:  המוטו שלי בחיים

," ללכת עם האהבה והלב"

לכן אני שמחה כל יום מחדש להיות חלק ממשפחת פרחי  

.המדע כבר שנה שישית

מאחלת לכולנו שנאהב יותר  

.ונקבל את השונה והאחר

.שנת לימודים מוצלחת לכולנו

33בת , אסרףשמי אורטל ,היי

.ילדים4-נשואה ליניב ואמא ל 

.לתואר ראשון במדעי החברה' סטודנטית שנה א

, זו השנה הרביעית שלי כסייעת צמודה

!אני מאמינה כי כל ילד הוא עולם ומלואו 

כל ילד יכול לצמוח בעזרת תמיכה  

.או הכוונה נכונה וכך למצוא את מקומו

.מאחלת לכולם שנה מבורכת והמון בריאות



,  3-אם ל

,  הבכורה מתחילה את לימודיה בירושלים

.ובת זקונים העולה לכיתה ובספטברבן המתגייס 

.מתגוררת במזכרת בתיה

.  בתפקידים שונים, שנים18במערכת החינוך כ

.בשנים האחרונות משלבת בפרחי המדע

דהןטניה

.נשואה ואמא לארבעה בנים מקסימים

משמניע אותי כול יום להגיע לבית ספרינו 

.הוא אהבתי הגדולה לילדים

בסבלנות בצחוק ובאהבהמלאאהחיבור שלי איתם מדהים 

שלי השניהמתרגשת לפתוח את השנה 

בבית משפחת פרחי המדע

מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת 

! שבה יתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה 



קרן עוזרי

.לארבעה ילדים מקסימיםואמאנשואה 

.משלבת אישית בבית הספר

מתרגשת לפתוח את השנה העשירית שלי 

.״פרחי המדע״במשפחת 

מה שמניע אותי כל יום להגיע לבית ספרינו  

.הוא אהבתי הגדולה לילדים

מאחלת לכולנו שנה טובה ופורייה  

שבה יתגשמו כל משאלות  

.ליבנו לטובה

ליאת פז

.לשלושה ילדים מדהימיםואמאנשואה ליונתן 

מתרגשת מאוד לפתוח את  

".פרחי המדע"השנה השלישית שלי ב

.מאז ומתמיד היה לי את החיבור והאהבה הגדולה לילדים

כמשלבת יש לי המון סיפוק והנאה  

ואני מאמינה שכל ילד הוא עולם ומלואו

.ויש לו את הקסם והייחודיות שטמון בו

מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ופורייה

.אחווה ואהבה, שנה של צמיחה



. לשלושהואמאשמי שרית ברנע נשואה 

מאד מתרגשת לפתוח 

. את השנה השישית שלי כאן בפרחי המדע

מאז היותי אמא הרגשתי חיבור עצום

. רב בתחום החינוךועיניין

העבודה עם ילדים מבחינתי מלאה בסיפוק  

אני חושבת שכל ילד הוא קסם בפני  . והנאה

. עצמו וחשוב להעצים את נקודות האור שבו

אני מאחלת לכולנו שנה חדשה 

.מוצלחת ומהנה

.  משלבת צמודה, הדס צופי

. 5ועלמה בת 9אמה בת : אמא לשתי נסיכות

מתרגשת לפתוח את השנה השלישית בפרחי המדע 

.  וגאה להיות חלק מצוות שהוא כמו משפחה

,  "צהרון חלומי"במהלך כל השנים בהן ניהלתי את הצהרון שלי  

ובעבודתי כמשלבת תמיד  

האמנתי כי מאחורי כל ילד שמאמין בעצמו  

...עומד מבוגר שהאמין בו קודם

.לעטוף ולמלא אותם באהבה, שנמשיך להאמין

עשיה ומלאה בטוב  , פורייה בלמידה,  מאחלת שנה מוצלחת

!ובבריאות איתנה לכולנו



,שירלי יעקובי

נשואה ליוסי

:אמא לשלושה ילדים מקסימים

.נעם ויובל, שלו

.מתחילה את השנה השלישית שלי במשפחת פרחי המדע

!מאחלת שהשנה תהיה מוצלחת כמו קודמתה

לחבק ולאהוב  , שנמשיך לעטוף

.כי כל ילד הוא עולם ומלואו

בהצלחה לכולם

!ושנה מלאה בחוויות נפלאות

.שמי ענת שרעבי

נשואה לגולן באושר  

:לשלושה ילדים מקסימיםואמא

.12ואימרי בן 19איליי בן , 23רון בת 

כסייעת  , זוהי שנתי הרביעית בפרחי המדע

.  צמודה לילדים בעלי צרכים מיוחדים

!גאה להיות חלק מצוות פרחי המדע

שתהייה לכולנו  

!שנה טובה



, נשואה לשלומי

.לעידן ואוריאמא

.משלבת שנה שמינית בפרחי המדע

.הנדסאית תוכנה במקצועי

שנים בתחום והחלטתי לעשות שינוי  8עבדתי 

.מקצועי בשל אהבתי הרבה לילדים

,  מאחלת לכולם שנת לימודים מוצלחת ופורייה

,עם הרבה הנאה

.שנה של הישגים והגשמה עצמית

,  שנה טובה

.ענת

אלנתן, אריאל, של רותםואמאנשואה 

.  הכלב כמובןייסר'וצ

,עוסקת כעשור בתחום השילוב

.ההצלחה וההתקדמות, מחוויית הפיצוחנהנת

.גאה להיות חלק ממשפחת פרחי המדע

.מאמינה בכל ילד וילד והפוטנציאל שטמון בו

:אני מאמין שלי

החוזקותלחזק את , לפרגן

.ומשם לפרוץ לערוצים נוספים

.בברכת עשייה והצלחה


