
                                                     
                                                                     

 

 22ינואר  27

"אם אתה רוצה שילדך יקבל את החינוך הטוב ביותר האפשרי, למעשה חשוב יותר להביא אותו למורה מעולה, 

 מאשר לבית ספר מעולה". )ביל גייסט(

 

 אגרת להורים ולמשפחות!

 שלום רב, הורים , ילדים ומשפחות יקרות , 

 בסימן  כניסתי לתפקיד מנהלת מחלקת צהרונים בכפר יונה, שמחה ונרגשת לפתוח את  דיל ואני-מאיה אפריםשמי 

 התחלה חדשה.של 

 , נעים להכיר!"קהילת כפר יונה" בימים האחרונים הצטרפתי למשפחת 

 בכישרון המחלקהבהן הובילה את  ים, המנהלת היוצאת, על שנצביהראשית, ברצוני להודות ל

 מאחלת לה הצלחה רבה בהמשך דרכה!אני ובמסירות. 

ובמהלך השנים, היו גם בצהרונים שגם אני אמא לילדים, שנמצאים במסגרות חינוך שונות,  וב לי לספר על עצמיחש

כסגנית מנהלת בית הן כאלו ואחרים. מעבר לכך, במהלך שנות עבודתי המקצועית, עבדתי גם עם צהרונים בממשק, 

 יועצת חינוכית.הן כספר , ו

שזמן הצהרון הינו זמן יקר י בכל פעם מחדש ות לילדים, זיהיתטח והורשנים של לימודים, עבודה בש 25במהלך 

, שלא בהכרח באים לידי ביטוי במסגרות שנכון וראוי לנצל אותו לטובת מתן מקום ליכולות ולצדדים של ילדינו

 הלימוד הפורמאליות במהלך היום. 

 ושמחה.,אמון, הקשבה  מחבק, יחס אישי אהבהחום ועם כל זאת תוך כדי טיפוח אווירה משפחתית 

 ולעזור לו לפתח אותן!  ותפקידנו המבוגרים להאיר אותן גלומות תכונות ויכולות מדהימות ילד/העל פי תפיסתי בכל 

כאחד,  מבוגריםמתוך הכרה כי לכל אחד מאתנו, תלמידים ו וחוויה טובה  להצלחה וילד/האיש צוות בכוונתי להוביל כל 

 להרגיש רצוי ואהוב. וזכות  יכולת להצליחאת היש 

 , בכבוד, הערכה ואהבת האדם.מקצועית ופדגוגית והכוונה, הדרכה עבודתי החינוכית תלווה בעידוד 

אל הפועל  הם אלה שיאפשרו להוציא מן הכוח שיתוף פעולה ביננו, ו ,אווירה טובה, תומכת ובונהאני בטוחה ש 

 החזון והרוח.את 

יתרמו להשגת היעדים וליצירת אקלים מיטבי  ביננו,  ושיתופי פעולה ההוריםכם את אני מאמינה כי תקשורת טובה

 במסגרות. 

 ולצוות החינוכי. שמחתי לפגוש ולהכיר צוות החיים בצהרוניםבימים אלו אני מתוודעת לאורחות 

 .ובעל תודעת שליחות גבוהה לעשייה ,יבומנוסה, מח, מקצועי ואיכותי

 ! עוטפתעל קבלת פנים חמה ווות המתנ"ס בכפר יונה, לצ אני שולחת תודה והערכה גדולה 

 

 אתכם ובשבילכם,

 אפרים דיל מאיה

 מנהלת תחום צהרונים


