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 ט"תשע -ח"תשע תשרי-אלול,  8102  ספטמבר-אוגוסט

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

  //1 ,באלול ' א
 

ל "פתיחת שנה
 ט"פ הבעל,תש

טקס פתיחת  03:8* 
 וקבלת כיתות א שנה

 1דבהנחיית 
 

          //2, באלול 'ב
בכל בוקר מפגשי 

וקר בפגש מ)ט "מב
 (ובה טעין בפגש מ/ובט

 

 //:, ולבאל ' ג
 אסיפות הורים

 ו-ד, ב
 

 //4, באלול ' ד

 
 

 //5, באלול 'ה
 
 

 

 //6, באלול 'ו
 

 פרסום תקנון כיתתי
 
 
 
 

 חלוקת תקנון

 //7, באלול 'ז

 //0 ,באלול ח
 

 

 ///באלול  'ט

 

 //18באלול   'י
 

 

 //11באלול  א"י
 
 
 

 //12באלול  ב"י
            

 

 //:1באלול ג "י
 
 

 //14באלול  ד "י

 //15באלול  ו"ט
 אלופת השבוע

 (-....מתחילים
 

 //16ז באלול "ט

 

 //17באלול  ז"י
 

יום בחירות לכנסת 
 (אין לימודים)22ה

 //10באלול  ח"י
 

ערב הוקרה לחינוך 
 בגדרה

  ///1באלול ט "י
 איסוף מצרכי מזון 
 למשפחות נזקקות

 //28, באלול 'כ
די הולדת ליל שיח יום

עם  אוגוסט+ ספטמבר 
 ס"מנהלת ביה

 ו-פעילות גיבוש ג
 הנוער העובד והלומד

 

 //21באלול א "כ

  //22באלול  ב"כ
 
 

 שולחן חג תשרי 

 //:2באלול  ג"כ

 

 //24באלול  ד"כ
 תחילת פעילות 

 אמירים

 //25באלול ה "כ
 

 //27באלול  ז"כ //26באלול ו "כ
כינוס חגי תשרי 
 1/בהנחיית כתה ג

 ורה למוסיקהמ–וילנה 

 //20באלול  ח"כ

  ///2,אלולבט "כ
 

 פ"ה תש"ערב ר
 
 

  //8:, בתשרי א

 פ "ה תש"ר

  1/18בתשרי  ב
 
 

  2/18בתשרי ' ג
 

 חוזרים ללימודים
 הקמת סוכה

 1ישיבת הנהגה 

  18/:בתשרי ' ד
 

  4/18בתשרי ' ה
 

  5/18בתשרי ' ו

   

ס "תקנון ביה למידה   

ע "מס, ב"הסבר שע, פעילויות לגיבוש ולהיכרות עם התלמידים  

 שיחות וחתימה עליו+ הכיתתי  כתיבת התקנון

  חופשת חג 

לחודש תשרי שיח ימעגל  

תקנון+ היכרות וגיבוש   
 

 

ס "תקנון ביה למידה   

ע "מס, ב"הסבר שע, פעילויות לגיבוש ולהיכרות עם התלמידים  

 

 ו  +פעילות חונכות לחג כתות א

 מפגשי וועדי כתות   
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  ,תלמידים והורים יקרים
לקהילת אנו מקדמים בברכה את התלמידים החדשים ומשפחותיהם אשר הצטרפו .ט "הבעל פ "תשל "נפתחה לה שנה, חה ואתגר גדולשמ, בנימה של התרגשות

בכל . ו-תלמידים מכתות א  507 מונה כס "ביה. ברכת דרך לשיתוף פעולה ועשייה מבורכת. אנו מאחלים לכל תלמידי בית הספר קליטה מהירה ומוצלחת – "ויים"הביל"
כשהמטרה היא תקשורת שוטפת ועדכנית בין בית , במידעון מפורטות הפעילויות הרלוונטיות לאותו חודש. נעדכן אתכם באמצעות המידעון החודשי שישלח לביתכם, שחוד

 .ג בונה ומתמיד משביחים את העשייהמעורבות איכותית ודיאלואנו מאמינים בכל לבנו כי . אנו רואים חשיבות רבה לשיתוף הפעולה בין כל באי בית הספר. הספר לקהילה
 . חלומות וכל עשייה למען רווחת התלמידים, וועדות כיתתיות בקידום יוזמות, לקחת חלק פעיל בהנהגה הבית ספרית אתכםאנו מזמינים 

ס בעזרת "הנהלים והכללים הנהוגים בביהיחשפו ויכירו את / התלמידים ילמדו. צוות חינוכי אשתקד/עבר שינוי בהתאם לשיח ומשוב שהתקבל מהוריםס "תקנון ביה
 .אנא קראו בעיון את התקנון ביחד עם התלמידים. מחנכות הכתה

תודה להורי כתה ו אשר נרתמו במהירות כבר , גם השנה נמשיך במסורת  להורדה של התלמידים בבוקרו של כל יום וזאת לשם בטיחות התלמידים3 פרויקט סע לשלום
 .מהיום הראשון ללימודים

 תפקיד לכל ילד בכיתה,  ה"סבב, נאמני מחשב, מועצה ירוקה, מועצת תלמידים: משיך ונקדם את חברת הילדים לעידוד מעורבות חברתית במסגרות חברתיותנ
 הדגשים בפתיחת שנה

  נקיים מסגרות זמן משמעותיות , ההורים -השנה נמשיך ונעמיק בשיח הרגשי בשותפות חינוכית עימכם -"מישהו לרוץ איתו"/ט"מפגשי מב/יחסי מורה תלמיד
 ."המורה כמנטור:"הצוות יעבור הכשרה חיצונית , " הלמידה כמסע הרפתקאות בשביל החיים"כחלק מתכנית הכוונה ושיח /למעקב

 מ ליצור למידה פעילה"הנושאים יהיו חלק מעולמם של הילדים  ע ,ס"מורה לתיאטרון ויעצת ביהבשיתוף המחנכות הכתה ילמדו כישורי חיים  -תיאטרון מקדם אקלים ,
 רלוונטית ובעלת ערך משמעותי עבורם

 תקנון בית ספרי בדגש על המעשים החיוביים 
 חינוך חברתי, מתמטיקה, מדעים, אומנות: חומי הדעתלמצטיינים ומחוננים בת ו-בשכבה ד תכנית אמירים. 
 והשתתפות בתחרויות ובנוסף הקמת מרחב הנותן מענה לכךנמשיך ונפתח תחום זה בשיתוף עם תיכון דרכא בגין  – טיקהולימודי רוב(m21) 
 ישחקו בו בחוג המשפחתי , שפו אליולימוד משחק משפחתי מקרב שהילדים יחב גם השנה נמשיך ונעמיק  -שישי משפחתי בסימן משחקים מקרבים. 
 בכתות אהצוות החינוכי י"עהקורסים יועברו ...צילום ועוד, תיאטרון דרך שירה, ריקודי עם, יוגה: לאחר החגים נתחיל בקורסי בחירה כגון -קורסי בחירהממשיכים ב-

 י תלמידי שכבה ו בסיוע צוות חינוכי"ו ע-בכתות ד. ג
שיעורי  כמו כן נפתח . י הצוות החינוכי ויועברו לידיעת התלמידים "י קריטריונים שנקבעו ע"ניק פעם בחודש תעודת הצטיינות חברתית עפנעהשנה גם  -בסימן מצוינות 

 לה  מוסיקה אשר יאפשרו לתלמידים להציג מועמדות לשיעורים אלו ובמקביל תינתן אפשרות להשתלב תוך תנאי קב, מתמטיקה, מדעים, ג"חנ, מצויינות באומנות
 . להתנהגות מכובדת המהווה דוגמה לסובבים     

  .בליווי מורה  ויועצת מהצוות שלנו למגשרים המבוססת על התפיסה והכלים של תהליך הגישורחדשים אחרי החגים נתחיל בהכשרת צוות תלמידים -גישור
 

 

                                                  .                                                                                                                            מוצלחת ומעצימה, הבברכת שנה טוב
 ס והצוות החינוכי "מנהלת ביה -שלהבת בני

  
 

ממשיכים 

למחזר נייר 

 וסוללות

 


