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שכבת א'
• קיבלנו את ילדי שכבת א' בטקס חגיגי ,שילבנו את חונכי שכבת ו' בליווי
בהסעות ובהפסקה.
• תוכנית קרב נכנסה בשני שיעורים  -משחקי חשיבה וסביבות.
• טיילו וביקרו במכון וייצמן ובגן החיות התנכ"י.
• תוכנית מעברים -ילדי שכבת א  -ב ליווי את ילדי הגנים והדגימו מספר
שיעורים .ילדי הגנים למדו צליל חדש והביאו מתנות בהתאם ,כתבו בדף
מחברת והתנסו בכתיבת משפט "שלום כיתה א'"

• טקס שבועות היה סיכום מרשים של שילוב יכולות שונות .הילדים קראו באופן
מדויק ,שרו ,חיללו ואף הדגימו שליטה בריקודים שונים.

שכבת ב'
• קבלו הילדים את התורה בבית הכנסת בכפר הנגיד.
• חגגו את טקס ימי הבריאה באופן חגגי ומרשים .דקלמו ,שרו ,חיללו ,קראו ואף
תרמו לעיצוב התפאורה.
• לימוד גאומטריה בחצר .צורות ,מדידות ,היקפים ושטחים.
• טיילו במקורות הירקון ומבצר אנטיפטרוס .בנאות קדומים התנסו בחקלאות
עתיקה ובחיי הרועים .את נושא ירושלים למדו בלמידת עמיתים ,כל ילד למד
נושא אחד והכיתה למדה יחד ארבעה נושאים.

• טיול לילה  -מקומות עבודה ליליים.
• למידה על סופר  -אפרים סידון.

שכבת ג'
• פעילויות משותפות עם "הוסטל בית אלמוג".
• עבודה בנושא היישוב שלי בנושא של  70שנה.
• בתנך פרוייקט של חציית ים סוף הילדים הכינו ויצרו.

• הרצאות בנושא "שבוע עליות".
• שגרירות תשליך.
• ערב קהילתי בחנוכה.
• פעילות ערכית חברתית של מועצת תלמידים בשכבה ג-ד.

שכבת ד'
• פעילויות משותפות עם "הוסטל בית אלמוג" – מגלים את האור שבכל אחדץ
• סיכום ספר יהושוע באמצעות דגמים.
• נושא במדעים בשכבה ד פיתוחים שונים ששמים אותנו על המפה.

• טקס "מעורבות חברתית".
• יום המעשים הטובים – פעילות משותפת עם גמלאי המועצה.
• הרצאות בנושא "שבוע עליות" ושגרירות של התלמידים בכיתה.
• ערב קהילתי בחנוכה.
• פעילות ערכית חברתית של מועצת תלמידים בשכבה ג-ד.

שכבת ה'
• מפעל שחייה
• פעילות בנושא חג הסיגד
• הרצאות בנושא "שבוע עליות".

• נאמני מחשב ,הדריכו בנושא גלישה בטוחה ברשת.
• הכנת פעילות במרחב במתמטיקה בשימוש עם ברקודים.
• אימון משותף למירוץ עיינות בהובלת אחד האבות.
• פעילויות העצמה של קרב.

שכבת ו'
• תלמידי השכבה חנכו את תלמידי כיתה א' .תלמידי שכבת ו' ליוו את תלמידי א' מידי יום
להסעות ובכל הפסקה היו נציגים מהשכבה במתחם כיתות א' ובחצר המשחקים שסייעו
לתלמידים ושיחקו איתם.
• בפורים וביום המעשים הטובים ארגנו משלוחי מנות לותיקי המועצה.
• תלמידי בית ספר בטבע השתלבו בשכבתנו .התלמידים הגיעו פעם בשבועיים לבית הספר
והשתלבו בשיעורים שונים בשכבה.
• במסגרת תוכנית קרב תלמידי השכבה ארגנו מיזמים שונים למען הקהילה ולמען בי הספר.
המיזמים כללו פעילויות למליאת המורים ,העברת ימי ספורט לשכבות השונות ,הכנת תאטרון
בובות לילדי הגנים ועוד.
• שגרירות "ערך הכבוד" בבית הספר.
• פרוייקט "הפסקה משחקת" לכיתות ב'.

שכבת ז'
• שוק איכרים
•

טקס בבית הכנסת

• ערב שורשים

• "יוצאים לשטח"  -פעילות פתיחה לשנת בני המצווה
• ביקור ב"בית דרור"  -רחובות
• פעילויות משותפות עם "עיינות"
• התרמות  +הדרכה מקדימה
• מרתון דיונים ונאומים באודיטוריום
• טקסים  -יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
• הגשת עבודה יצירתית בתרבות ישראל לרגל  70שנות עצמאות.

שכבת ח'
• מעגלי שיח

• ביקור ב"עיינות"

• תוכנית "מעברים" בשיתוף ספיר

• ביקור ב"ברנר"

• פרוייקט העצמה

• השארת חותם

• סמינר עמיתים

• הדרכה בטיול הבית ספרי

• צפייה בסרטי קולנוע כחלק מהלמידה בכיתה:

• כישורי חיים בשיעורי מחנכת

• בעל זבוב  -תרבות ישראל (במסגרת נושא "טבע האדם")
• פורסט גאמפ -ספרות (במסגרת יחידת הלימוד "החריג בחברה)
• חומות של תקווה  -ספרות (כהשוואה לסיפור "ההתערבות"  /צ'כוב)

• התנגדות – שואה ותקומה

יעדים לשנת תשע"ט
• קידום הישגי לומדים.
• שיפור אקלים חברתי בית ספרי.
• קביעת ייחודיות בית ספרית בהלימה לצרכי בית
הספר.

צרכים לשנת תשע"ט
• צביעת מבנה חיצוני ורחבות.
• גינון חצרות במרחבי בית הספר.
• המשך עיצוב סביבות למידה בקומת הכניסה ובחטיבה.
• ריהוט לשכבות א-ב.
• סייעות כיתתיות לשכבות א-ג – בהיקף כולל של  60ש"ש.
• מורים לתגבור במתמטיקה ואנגלית לשכבות ה' ז' ו-ח' – בהיקף כולל של  40ש"ש.
• מימון תכניות העשרה" :ניצוצות" לשכבות ז-ח ושותפות במימון תכנית תל"ן לשכבות א-ו.
• מימון אתר בית ספרי חדשני.

