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 גלית אסא: ס"מנהלת ביה

 נחמה זיידמן: ס"מפקחת ביה

 410183: סמל מוסד



 .ההתכנסות יחד היא התחלה
 .ההישארות יחד היא התקדמות

 .העבודה יחד היא הצלחה
 הנרי פורד            



  

 כל מה שילד צריך הוא  "

 "מבוגר אחד שיאמין בו
 הרב שלמה קרליבך



 בעלי תפקידים

 שם תפקיד

 גלית אסא ס"מנהלת ביה

 (שנייה נדרש מינוי לסגנית)בכר  רונית סגניות

 אוחיון ספיר, דנינו יוסיי יועצות

 רונית בכר רכזת עברית

 רחלי בן משה רכזת אנגלית

 שרון ללוש רכזת מתמטיקה

 שפרונגפנינה  רכזת מדעים

 ירימיענת  רכזת הערכה ומדידה

 רותי לקסמן רכזת תקשוב

 שלומית הרוש רכזת חינוך לחיים בחברה

 אפלשטייןענבל  רכזת ביטחון ובטיחות

 עדנה ירון רכזת טיולים



 ...המשך

 שם תפקיד

 שמוליק מיימון מנהל אגף חינוך

 רוני ברכה ט מוסדי"קב

 יבלון יעקב פסיכולוג

 פלורה לוי ס"עו

 טלי פיטוסי מזכירה

 שר שלום דמארי אב בית

 יהודית שיטרית הנהלת חשבונות  



 :נתוני לומדים

 מספר תלמידים מספר כיתות שכבה

 104 4 'כיתות א

 97 3 'כיתות ב

 98 3 'כיתות ג

 82 3 'ד כיתות

 103  1+  3 'כיתות ה

 100   1+ 3 'כיתות ו

 76 2 'כיתות ז

 85 1+  3 'כיתות ח

 745 3+  24 כ"סה



 ז"ל תשע"מטרות ויעדים לשנה

 מטרות בתחום הערכי מטרות בתחום הלימודי

קידום למידה משמעותית  
 .,שתוביל להישגים לימודיים

חיזוק החינוך למצוינות  
 .ערכית ואזרחית

 מטרות בתחום הערכי מטרות בתחום הלימודי

קידום למידה משמעותית  
, שתוביל להישגים לימודיים
 .למימוש עצמי ולמצוינות

חיזוק החינוך למצוינות ערכית 
 .ואזרחית

למידה  -לתכנן וליישם תהליכי הוראה"-גיוון דרכי הוראה למידה
 " .ומטמיעים תפקודי לומדהמפתחים מגוונים וחדשניים 

ליישם דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת  "-חלופות בהערכה
 ".כלל תפקודי הלומד

מתמטיקה ואנגלית, הישגי לומדים בשפת האם קידום . 
 לפתח ולבסס מעורבות חברתית פעילה בתוך  "-חברתיתמעורבות

 ".בית הספר ומחוצה לו

 יעדים
 



 :הערכות לפתיחת שנה

 

28.8.16: מפגש הורים עם מנהלת וצוות: 'תלמידי כיתות א  , 

 30.8.16: מפגש תלמידים עם המחנכות                            

 תלמידים חדשים 29קליטה של. 

 מורים חדשים 10קליטה של. 

תיקון מפגעים וליקויים, צביעה: ס"הכנת מבנה ביה, 

 .עיצוב מרחבי למידה    

 תודה גדולה . )רכישה וחלוקה": השאלת ספרי לימוד"פרויקט
 (למועצה ולמיכאל גוטליב

 

 

 

 



 :פעילויות ושיתופי פעולה, תכניות
 

הורים מרצים, יום רב ידע. 
 תלמידים מרצים: תלידעיום 
טיול בית ספרי בשיתוף הנהגת ההורים. 
בית אלמוג"שיתוף פעולה עם , יום הסובלנות" 
עיינות"גן ירק בשיתוף , שוק איכרים: פעילות סביבתית." 
 בין תחומי" אלוף החישוב", "אלוף העברית: "ימי שיא פדגוגיים. 
תרפיות, מ"חנכיתות , שעות שילוב,שעות פרטניות: מענה לשונות  ,

 ".מרכז למחוננים יבנה", א"מתי, סייעות אישיות
 צ מטעם המועצה"חוגים אחה: פורמליחינוך לא. 
תנועת נוער, התנדבות בקהילה, התרמות: ערכית-פעילות חברתית  ,

 ...                מורשת ישראל,"מפתח הלב", מנהיגות צעירה
"למידה בסביבה  , ס"אתר ביה...המשך, "תכנית התקשוב הלאומית

 .ספרים דיגיטליים, מתוקשבת
 

                                                     





 למידה משמעותית בחינוך  
 ערכי  -החברתי 

   " ב"הלמפתח "באמצעות שיעור חינוך  
מבוססת על עקרונות המקדמים  " ב"הלמפתח "תכנית  

: למידה משמעותית בחוויתערכים   

למידה תוך התנסות. 1  

שיח  הרלוונטי לעולמם של הלומדים. 2  

מוגנות . 3  

רלוונטיות. 4  

התאמה. 5  

גיוון. 6  

ספיראליות. 7  

בחירה. 8  

אינטגרטיביות. 9  

מהלכה למעשה . 10  

 



 מסגרות להטמעת החינוך
 "גן רווה"ערכי ב –החברתי 

 
הוסטל בית , גנים, גמלאי המועצה,עיינות  : שיתוף פעולה עם קהילות √

, אלמוג  

. ע"בטבבית ספר √   

.מעגלי שיח וניהול שיח√    

דיבט√   

טקסים ואירועים בזיקה לערכים √   

בחירות דמוקרטיות למועצת התלמידים√   

ערב קהילתי√   

שיתוף פעולה עם ההורים√    

, ללמידה ולהתנסות בחיבור להיבטים רגשיים, מיסוד מסגרות לשיח√   

שיח מלב  , שעות פרטניות: בנוסף לשעת מחנך  כמו )ערכיים -חברתיים 

(.אל לב  

 

 



 מסגרות להטמעת החינוך
 "גן רווה"ערכי ב –החברתי 

 
שילוב -המורים המקצועיים ייצרו זיקות לערך החודשי במקצועות שהם מלמדים √   

.ערכים בתחומי הדעת  

תלמידעיום √   

יום רב ידע√   

.בהלימה לערכי החודש ספרייםטקסים ואירועים בית √   

.הערכה והוקרה לילדים הפעילים ומעורבים חברתית√   

ערכי לתלמידים פעמיים בשנה ובניית תכנית פעולה -מיפויים בתחום החברתי√   

.י המיפוי"עפ      

,  למידה, שיח)שילוב הערכים והתנהגויות הנגזרות מהם בהוראת תחומי הדעת √ 

(.התנסות  

הספר -בבית, בשכבה, הפעלת מגוון מסגרות למילוי תפקיד בכיתה√   

התמדה  , מתן הזדמנות לכל תלמיד למלא תפקיד והכוונתו לבצעו תוך אחריות√ 

.ויוזמה  

ב"הלשגרירי מפתח √   

 



 תודה

 שנת לימודים פורייה


