
הוריםאסיפת

שנת הלימודים  פתיחת 

ג"תשפ



?מה במפגש

הכרות•

?איך נפתחה שנת הלימודים•

החזון הבית ספרי•

חדש בבית הספר•

זרקור לשכבה•

ונהליםהרגלים •

דרכי תקשורת•

הנהגת הורים•



ג"תשפהלימודיםשנת

תלמידות ותלמידים 631•

כיתות23•

כיתות4–' תלמידות ותלמידי א 122•

כיתות5–' תלמידות ותלמידי ב 135•

כיתות5–' תלמידות ותלמידי ג 119•

כיתות4–' תלמידות ותלמידי ד 106•

כיתות3–' תלמידות ותלמידי ה 96•

כיתות2–' תלמידות ותלמידי ו 53•



צוות הוראה
ג"שנת תשפ

מורות ומורים42•

משלבות ומשלבים12•

נשות ואנשי מנהלה5•

נשות ואנשי טיפול5•

נשות ואנשי צוות64ס מונה "כ צוות ביה"סה





החזון הבית ספרי









שלבים למסע הלמידה 5



המסעות שלנו



הכרות עמוקה עם 
ה.כל תלמיד

חינוך לעבודה  
עצמאית וקבלת  

משוב

מתן בחירה
התמקדות 
במיומנויות  

וכישורים

סביבת למידה 
גמישה למידה  

בהתאמה 

אישית



בחירה

נלמד לבחור ואת משמעות הבחירה

מקום  
הלמידה

במהלך 
השיעורים 
ובתוצרי  

המסע

שיעורי 
בחירה



למידה 
חברתית–רגשית 

21-מיומנויות המאה ה





הכשרות צוות ההוראה ביצחק נבון

פדגוגיה

מסעות 
הלמידה

אקלים  
ולמידה  

-חברתית
רגשית

(SEL)

קשרי  
קהילה

שותפות  
הורים



לשכבהזרקור 



השיעורים שלנו

אנגלית, מדעים, חשבון, שפה: שיעורי ליבה•

שיעורי מחשבים•

בחירהשיעורי •

שיעורי ערבית-'ו-'שכבת ג•

בית ספר מנגן-'ד-'שכבות ג•

חינוך ימי וחינוך פיננסי–שכבת ה •

תוכנית לימודים נוספת–ן "שיעורי תל•
בחירת השיעורים בשיתוף הנהגת ההורים•
ספרייםדגש על פעילות גופנית חשובה ותחום העשרה המשתלב בתהליכי הלמידה הבית •



הרגלים ונהלים

8:00יום הלימודים מתחיל בשעה -הגעה בזמן לבית הספר •

8:00יציאה עד השעה , 7:50עד השעה –ס "כניסת הורים לביה•

כל ימות השבוע, ס"חולצה חלקה עם או בלי סמל ביה–תלבושת אחידה •

ארוחת עשר, קלמר, ספר קריאה–ציוד •

יש להימנע מהבאת פריטים יקרי ערך, ס אינו אחראי על אובדן רכוש"ביה•

טלפונים נאספים בסלסלה בתחילת היום•

לא ניתן לענוד שעון חכם•



המשך-הרגלים ונהלים 

יציאה בזמן הלימודים בליווי מבוגר בלבד ובאישור  -ס "יציאה משטח ביה•
.  המחנכת

אחים צעירים ובוגרים לא . ס בתום יום הלימודים"אין להישאר בשטח ביה•
ס"יורשו לחכות לאחיהם בשטח ביה

ס"חולה לביהה.ילדאין לשלוח •



בית הספר מקדם בריאות–בריא אוכל 

ומזיניםכריכים בריאים •

יש להימנע מהבאת משקאות מתוקים ומזון לא בריא•

ושאר מעדני חלב, אקטימל, נא לא לשלוח עם התלמידים חטיפים•

ללא עוגות, מגשי פירות וירקות: בחגיגות ימי ההולדת•

חיזוק ועידוד פעילות ספורטיבית בתוך בית הספר•



אלרגיות ורגישויות

ילדים בעלי אלרגיות מסכנות חיים בבית הספרישנם •

חל איסור מוחלט להכניס בוטנים ואגוזים•

נוספיםבכיתות שונות נבקש להימנע מהבאת מזונות •



חגיגת יום הולדת בכיתה

חלוקת פירות  + ברכה אישית •

ת.המחנכלתאם מראש עם יש •

אין לקיים חגיגות ימי הולדת לחלק מתלמידות ותלמידי  : צ"חגיגות אחה•
.הדבר גורם למתח רב ופוגע בגיבוש הכיתתי. הכיתה



עדכוני שבוע ומשימות תרגול

שעות תרגול בקבוצות קטנות עם המחנכות•

משימות ייעודיות•

טבלת משימות חודשית•

תלקיטים ותוצרי למידה•

עידוד קריאה•

משימת  , (משימת קריאה והבנת הנקרא)אחת לשבועיים משימה בשפה •
(משימה חברתית)ומשימה בנושא מסע הלמידה ( מספר תרגילים)חשבון 



עידוד קריאה

קריאה יומית•

שעת סיפור•

קריין השבוע/ כוכבי קריאה / טקסט שבועי •

חשיפה לספרים באמצעות מסעות הלמידה•

למידת ספרים•

ת.סופרמפגש עם •

(עיניים, אדם צעיר)עיתונים כיתתיים •



יצירת קשר

הקשר יפורסמו באתר בית הספרהקשר המועדף ופרטייצירתאופן•

הלימודים לא יענובמהלך יום הודעות •

אנא כבדו את יומה החופשי של המחנכת והמורה•

עם הורי  אישיות בשבועות הקרובים מחנכות חדשות בכיתה יקיימו שיחות •
הכיתה



הנהגהבחירת 

נציגים ונציגות3-4–הנהגה כיתתית 

(מתוך ההנהגה הכיתתית)אחד או נציגה אחת נציג –הנהגת בית ספרית 

14.9.22ישיבת הנהגה ראשונה תתקיים ביום רביעי 

ה.לנציגזכות ההצבעה ניתנת . ישיבות ההנהגה פתוחות לכלל ציבור ההורים
אחת/כיתתי אחד





נהדרתלימודים נאחל שנת 
!ובהצלחה


