


 :דגשים

כמו  : התקיימה עבודה אינטגרטיבית בין מורות בתחומי דעת שונים

 .שפה ואומנות ועוד, מחשוב ושפה, מחשוב וכישורי חיים

 (מורות אחת בשנייה, תצפיות מנהלת ורכזות)הערכת צוות 

 .התקיים -(מבחנים ומבדקים)תלמידים                

נעשה שימוש בכל , ומחשבים ניידים נוספים אייפדיםנרכשו , הנגשה

 .הכיתות בהתאם לצורכי התלמידים

 לאתר הבית ספרי   והעלתןההוראה הכיתתיות  תוכניותמחשוב מאגר

 .כאשר קיימת ספירליות בתוכניות, לשימוש צוות ההוראה

 

 



לא   -התפלה)ס "הרחבת מעגל מקומות להתנסות תעסוקתית מחוץ לביה

,  גנים נוספים במועצה, לא התקיים -יום נוסף מטבח עיינות, התקיים

מתנדבים שמגיעים וגריסה  " אמינולאב"חיבור לחברת , מזכירות במועצה

 (.לא התקיים -מועצה -מזכירות וספרייה, אצלנו של מסמכים שלהם

קיימת תעסוקה ב, תעסוקה פנימית בית ספרית התרחבה מאוד: 

 .  עיסת נייר, ופימובטון , גינון, קרמיקה, גריסה, מחשוב    

תלמידים לומדים  ' קב, תלמיד אחד ניגש ליחידה השלישית במתמטיקה

 .ליחידה אחת וצפויים לגשת בשנה הבאה

התקיים, אורח חיים בריא הדרכות לתלמידים ולהורים. 

 בשנה   תוכניתממשיכים באותה , בית ספרית ן"תל תוכניתהמשך הפעלת

 .הבאה

 



רק עכשיו   -עיינות, גן רווה)ס "פ עם הקהילה הקרובה לביה"המשך שת

 (.  בן גוריון, ארגמן, בסוף השנה נוצר חיבור

 אתלטיקה, תקשורת מקדמת, כדורגל)פרויקט חוג העשרה לכל תלמיד  ,

 (.  מחול, תאטרון, סריגה, מקהלה

 עמותת  "שמקבלים צו ראשון עם ליווי של  2001, 2000צו אחוד תלמידי

 .התקיימה קבוצה -"גוונים

התקיים, ס לפולין"משלחת ראשונה מביה. 

  השתתפנו בפעם הראשונה בתחרות אתלטיקה בחינוך המיוחד ומספר

נשמח בשנה (. קפיצה לרוחק, מטר 60ריצת )תלמידים זכו בפרסים 

 .הבאה להיעזר מידי פעם באולם הספורט בגן רווה לצורך אימונים

 

 

 



 שנה   70בדגש , " יובלים, "צורים", "התומר"חידון עם בתי ספר

 .השנה אירחנו את החידון באודיטוריום של המועצה, למדינת ישראל

השתתפות באולימפיאדת המדע. 

 מסגרות ותעסוקת  , אורח חיים בריא: סדנאות הורים בנושאים שונים

סדנא  , פסיכולוג המועצה לקראת סיום לימודים,  21המשך לאחר גיל 

 .להורי התלמידים הבוגרים

ס בחור בוגר עם צרכים מיוחדים לעבודה כסייע"קלטנו לביה. 

הגיעו קבוצות של סטודנטים ממכללות רבות ללמידה והתנסות. 

 

 



 .להעשירם ולהרחיבם, צפויים להמשיך עם אותם פרויקטים

 

יהיו  , כך שמבחינת צפי קליטה , תלמידים 8-10נכון להיות צפויים לעזוב כ 

מקומות נוספים וזאת מאחר שמקסימום   4מקומות אלו ולכל היותר עוד 

 .98ס הינו "לביההתלמידים שניתן לקלוט 

 

 

 




