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 ה"נתוני פתיחת שנת הלימודים תשע

כ מספר  "סה

תלמידים בבית 

 הספר  

 714 

 60: מספר אנשי הצוות החינוכי
 :מנהלה

 מזכירה -טלי פיטוסי 

 ש"הנח -יהודית שיטרית 

 הביתאב  -דמארי שר שלום
  מאבטח   – חיים

 כיתות רגילות 23

 כיתות חינוך מיוחד   3

 ביידאנילי : מנהלת בית הספר

 נחמה זיידמן: מפקחת בית הספר

 

 פרופיל בית הספר

 410183: סמל מוסד

 ממלכתי: מגזר

 'ח –' א: שכבת גיל



 תודה למועצה  על השקעה בתשתיות

מתקני חצר 

סלי קליעה 

 צבע 

סלמה -צמחים מטפסים/פרחים 

מחשבים אישיים למורים  . 

2 ציוד חדש   – קראווןכיתות 

2 WIFI  מקרנים בכיתות. 

 (ננסי ומיכאל)ספרי לימוד וחוברות 



 מטרות  
 

 

מוגנות 

חינוך למצוינות והצטיינות לימודית. 

 (תרומה, נתינה, ערכים של אחריות)חינוך לאזרחות פעילה 

 ציוניים, ערכים דמוקרטיים, ערכי  מורשת –קידום ערכי אהבת הארץ  ,

 .יהודיים

 

 

 

 

 



 פתיחת שנה 

 (  רים'סטאג. )מורים חדשים 12 –קליטה של כ 

 תלמידים חדשים 40 –קליטה של כ. 

סייעות 10 -קליטה של כ  . 

מערך ההסעות –' קליטת כיתות א . 

מענה לכמות גדולה של תלמידים בהפסקה. 

נהלי לשימוש במתקני חצר  . 

מענה לכמות גדולה של מורים  . 

 ט  "קב –עם בעלי תפקידים חדשים (  נהלים ופרוצדורות)ביסוס קשר

 .  ע"בטבמנהלת , מפקחת( יוסי)רכז תחבורה , ( רוני)

 

 



 קליטת מחשבים אישיים  

10  (נקלטו בחדר המורים 4 –כ )מחשבים נייחים 

מדפסת צבעונית 

1 מדפסת לייזר בחדר מורים. 

(רכזים, מחנכים)מחשבים ניידים   35 -כ 

 כבל מקרן, כבל קול  . 

יחולק לאחר סוכות בתיאום עם אידה  . 

26 מחנכים ורכזים  . 



 שותפים לדרך  

 מועצה  

 יבנה א"מתי

בית ספר  
 ע"בטב

 מכון דוידסון  

 ל"קק מגלים ארץ 

מרכז  
 למחוננים יבנה

 ג"רט

 עיינות



 מתוקשבים פרוייקטים

קשר רב דורי 

רב תרבותיות. 

 (מורשת', ה גיאורפיה –בכל שכבה מקצוע אחר ) דיגיטליםספרים 

 יישומתיקה, אופק –סביבות מתוקשבות. 

 פעילויות מתוקשבות באמצעות המודל –המשך פיתוח אתר בית הספר. 

שיתוף פעולה עם אקדמיה של מיקרוסופט . 

מנהיגות מקוונת  . 

עיתון דיגיטלי  . 

חיים ברשת 

 למידה מרחוק –תרגילי חירום. 

חידונים מחוזיים וארציים מתוקשבים . 



 שייכות ומעורבות   -חברת התלמידים

וועדות  
 תלמידים  

קבוצות העצמה  
 'בוגרי ח –

  דיבייט

 חונכות   סיירות  

 שגרירי החודש  

 שילוב הפוך  



 תודה על ההקשבה

 בכוחות משותפים    

  



 בית הספר מבנה ארגוני של 
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 כ בשכבה"סה מחנכת כיתה  

 אורטל 1א

 לוי ליאת 2א

 מירב   3א

98 

 יעל   1ב

 נירית   2ב

 דפנה   3ב

95 

 לירז 1ג

 אביה 2ג

 גנוררותי  3ג

82 

 יעל שי -שכבת כיתות   א  ב  ג
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 מאירה פז  –ו , ה, שכבת כיתות ד
כ "סה שם המחנכת כיתה  

 מורן   דה  

 שלומית 1ד

 שרון  2ד

 אופק 3ד

99 

 ירדן  1ה

 קרן 2ה

 רותי לקסמן 3ה

95 

 ודי'ג 1ו

 סיון   2ו

3ו  81 ויקי  
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 אפרת ענני  -'ח' שכבת כיתות ז
כ בשכבה"סה שם המחנכת כיתה    

 נורית זח  

 בכר   רונית 1ז

 עדנה   2ז

3ז  82 נירית מור  

 אפרת  1ח

 בן   2ח

82 
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נילי  -מנהלת
 ביידא

יונה  -סגנית 
 יונגר

 שכבהרכזת  

 יעל שי –' ג -'א 

 שכבהרכזת  

 מאירה פז -'ו -'ד 

יועצת בית הספר  
 יוסיי דנינו -

רונית   -סגנית 
 בכר

 שכבהרכזת  

 אפרת ענני -'ח' ז 

 צוות הניהול של בית הספר
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 מקצועות הליבה 4צוות 

 צוות עברית  

 רכזת  

רונית  
 בכר

צוות  
המורים  
 לעברית  

 צוות אנגלית

 רכזת  

 רחלי בן משה

צוות המורים  
 לאנגלית

צוות  
 מתמטיקה

קרן  
שרון  

 וענת

צוות מורים 
 למתמטיקה

 צוות מדעים

 רכזת  

פנינה  
 שפרונג

צוות מורים 
 למדעים

רכזת הערכה  
 ומדידה

 ירימיענת 
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 סגנית  

 רונית בכר

מקצועות   4רכזות 
הערכה  + הליבה

 ומדידה ורכזי תחומים

 מורים מקצועיים 

 סגנית  

 יונגריונה 

 מערכת בית ספרית

 מנהלות השכבות

 מחנכי הכיתות 
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 צוות רכזי תחומים

 הרוששלומית  –רכזת חינוך לחיים בחברה 

 שריקיקרן  –רכזת תקשוב 

 מורן שדה –רכזת חינוך מיוחד 

 עדנה ירון -רכזת טיולים

 יעל שי –ב "רכזת זה

 רוני שגיא –רכזת ביטחון 

 אורית מילוא -רכזת שילוב

 עליז בובר   -רכזת בית הספר לטבע

 שלומית יצחק -אחראי תחום ספורט

 נצחיה סגל –אחראי תחום אמנות 

 בילקיסמילה  –אחראי תחום מוסיקה 

 אמרנירויטל  –אחראית תחום ערבית 
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 השילוב והמגבר, הצוות הבין מקצועי

צוות מורות  
שילוב  
  -אורית

,  עליזרכזת 
,  נטלי, רוני

,  נורית
 דקלה  

צוות בין  
 מקצועי 

 רינה, יוסיי

עינב  
הפסיכולוגית

 – יבלון, 
 פסיכולוג  

מורות  
החינוך  
 המיוחד  

  -מורן שדה
 רכזת

,  הזרחיורד 
נורית צרויה  

ומורים  
 מקצועיים

מלי וטלי   
תרפיה  
 באומנות

  

   סייעות

 

מורה  
  -מתגברת
  -באנגלית
 איתנה


