
 ועדת חינוך
9.11.2017   

 ח"תשע Iמפגש 



 :פרופיל בית הספר
 תלמידים 769בית הספר מונה •

 מ"חנכיתות  2+ כיתות  25•

 מורים 50•

 ות/סייעים 10•

 להעובדי מנה 2•



 במהלך הקיץ

 .שיפוצים ושיפור מראה בית הספר•

מורה מובילה סיון  –פרויקט השאלת ספרים •
יש להחליט מי מוביל את הפרויקט בשנה  )

 (הבאה

מחשבים  36)מחשבים  70הצטיידות ב•
 ('הותקנו במבנה א



 מיקוד בית ספרי

 

 אקלים חינוכי מיטבי

 
 

 פדגוגיה איכותית  
 (  הערכה,למידה,הוראה -ה"הל)



 קידום אקלים חינוכי מיטבי

 תקנון  , אורחות חיים בבית הספר•

 מ"אחמדריכת •

 מ"אחצוות •

 הורה   -תלמיד -שיח מורה•

 תכנית קרב  •

 מפגשים מלב אל לב בשעות פרטניות וניהול כיתה  •

 "  בוקר טוב כיתה"•

 ליווי מורים חדשים  •

 

 



 
 
 
 
 

 תכנית שבועית  , יחידות הוראה, תכנית שנתית -תכנון הוראה למידה והערכה•

 .מעקב אחר הישגי לומדים תוך בניית תכנית מבוססת נתונים ומתן מענה דיפרנציאלי•

 הוראת עמיתים ותמיכה מקצועית , הנחייה –ישיבות צוותי מקצוע •

 "  אמירים"תכנית •

 ניצול מיטבי של השעות הפרטניות  •

 למידה מאתגרת •

 הורה   –תלמיד  –קשר מורה •

 

 

 

•  

 
 
 
 

 קידום פדגוגיה איכותית  
 (  הערכה,למידה ,הוראה  -ה"הל)
 
 



 ח"תכניות לשנת הלימודים תשע



 "גן רווה"תכנית קרב ב

 .'ו-'ח בית הספר יפעיל את תכנית קרב כחלק מיום הלימודים לשכבות א"בשנת הלימודים תשע•

תכנית קרב הינה תכנית העשרה הרואה בשיעור את מהות ומרכז העבודה החינוכית והחברתית  •
הזדמנות , ליצור לילדים ולילדות דרך מפגש עם מבוגר משמעותי, מטרתו. עם ילדים וילדות

מפגש חברי עם קבוצת השווים וכמובן למידה דרך . חוויה של מסוגלות והצלחה, לביטויי אישי
 .  חקר והתנסות, חוויה

 :התכנים הנבחרים יעסקו בשני צירים•

 .המרכזי של בית הספר יעסוק בטבע וסביבה בהתאם לתפיסה החינוכית של בית הספרהציר 

 .נוסף יעסוק בפעילויות מגוונות ובתחומי דעת שונים על פי שכבות הגילציר 

 . התכנית משובצת במערכת השעות ומביאה להארכת יום הלימודים
 .ש"ש 2כל תלמיד מקבל 

 

 

 



 שכבה
 צירים מרכזיים

 ציר העשרה ציר טבע וסביבה

 'שכבת א
 תוכנית סביבות 

 חקר חוויתי של הסביבה הקרובה
 תנועה

 'שכבת ב
 תוכנית סביבות 

 חקר חוויתי של הסביבה הקרובה
 תנועה

 הקמת מרחב אקולוגי 'שכבת ג
 תכנית ארכיטקט  

 מדיה -מולטימדיה וניו

 הקמת מרחב אקולוגי 'שכבת ד
 תכנית ארכיטקט  

 מדיה -מולטימדיה וניו

 'שכבת ה
 מנהיגות ירוקה 

 ח  "תוכנית סקמ
 (חברה, מנהיגות, קיימות, סביבה)

 קולנוע

 'שכבת ו
 מנהיגות ירוקה 

 ח  "תוכנית סקמ
 (חברה, מנהיגות, קיימות, סביבה)

 תאטרון



-בשנה זו בחרנו לשים דגש לבריאות שבמסגרת הבית
 :ספרית

 בטיולים ובימי הולדת , תזונה בארוחת עשר
שתיה , חגים שנחגגים במסגרת בית הספר/מסיבות/

 (מים בלבד)במהלך יום הלימודים 

  פעילות גופנית ותנועה בכלל במהלך יום הלימודים כולל
 .יום ההליכה הבינלאומי ועוד, שבוע בריאות, ג"שבוע חנ

הגיינה אישית במהלך יום הלימודים  . 

 בית ספר מקדם בריאות



 תכנית אמירים
 .לתלמידים מצטיינים ומחוננים למצויינותתכנית •

 ה-תלמידי שכבות ד -קהל היעד•

 (תקן בית הספר)תוספת לכל תלמיד  ש"ש 5•

 ערכי -הגות וחנוך חברתי, מדעים \במתמטיקה -הדעת  תחומי •

 .מורות  מצוות בית הספר -צוות חינוכי•

 9.11 -ערב חשיפה לתכנית  •



 פ של בית ספר עם גורמים נוספים"שת

   ע"בטבבית ספר •

 בית אלמוג  •

 ג"רט•

 



 סיוע המועצה

 ח-שעות יועצת לכיתות ז •

 אושר   –ח -שעות לתגבור כיתות ז 20בקשה ל•

 נדחה בשנה –החזר כספי עבור השאלת הספרים •

 תשתיות+ עגלות  2+ מחשבים ניידים 70רכישת •

 בור קפיצה•

 :צרכים נוספים

 ב  -מורות רוחב בכיתות א 

 יצירת מגרש מסומן לכדורגל וכדורסל  . שיפור חזות מגרש הכדורסל 

 הצללה+ ומשטח דשא סינטטי לישיבה 

 

 


