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 ?מה במפגש

 היכרות  

 ז "ס לתשע"יעדי ביה

 הצגת תשלומי הורים  

 סגן וגזבר , ר"יו –בחירות 



 ס  "רקע על ביה

 ג "תשע,  2012ס הוקם בשנת "ביה

 (  להקמתו 5אנו בפתחה של השנה ה)ס צומח"ס התחיל כביה"ביה

 

 מ"חנו כולל כתת -תלמידים מכתות  א 526ס  ילמדו  "בביה

 כתות ו 2, כתות ה3' ,כתות ד 3',כתות ג4', כתות ב3',כתות א 3

 

 חינוך הומניסטי בדרך המשחק והחקר   -ס"ייחודיות ביה

 ס בניהול עצמי  "ביה

 ס  "יום לימודים ארוך בשיתוף המתנ -א"יול

 ..  בתהליך -ס"חזון ביה

(לכל תלמיד תפקיד)דגש על אקלים חינוכי מיטבי -חברת ילדים פעילה 

כישורי חיים ומפתח הלב( ו+א)תכנית מעברים 

 פעילויות  , תקנון,ס "סמל ביה, ס"שם ביה)הורים שותפים לתהליכים מההתחלה

 (העשרה ויוזמות

 שיחות אישיות, עבודה בקבוצות קטנות -עבודה במתכונת אופק חדש  . 

 

 



 ז"ל תשע"ס לשנה"יעדי ביה

29.8.2016 

(.                   ו"תשע ה"מתנ)ס נגזרים מתוך התכנית האסטרטגית של משרד החינוך "יעדי ביה
תפקיד הצוות החינוכי לתת לצרכים אלו את המענה  . ס"ס מותאמים לצרכי ביה"יעדי ביה

להכיר בחלקים החזקים שלו לצד החלקים , האיכותי שיאפשר לכל אחד לזהות את יכולותיו
 .  להמשיך לטפחם ולממשם באופן המיטבי, המאתגרים שלו

 : הפעולות המרכזיות שיאפשרו את השגתן הם

למימוש עצמי ,קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים 1.
 (9, 6, 3, 2יעד , מטרה א)ולמצוינות 

 ציונים ודמוקרטים ולערכי המורשת  , חיזוק החינוך לערכים יהודיים2.

 (15יעד , מטרה ב)

ס  "רגשית בתוך ביה,פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית 1.
 (13יעד , מטרה ב)ומחוצה לו 

ס וקידום תרבות ארגונית המאפשרת הטמעת ייחודיות  "חיזוק המנהיגות החינוכית בביה2.
ס                                            "ס לשם יצירת זהות משותפת ומשתפת לקהילת ביה"חזון ביה/ ס"ביה

 (24יעד , מטרה ד )

 



 ס"ייחודיות ביה

השכלה רחבה  , ס ברוח החינוך ההומניסטי המאמין בכבוד האדם"ביהייחודיות 
 .  ופיתוח יכולות אישיות כאורח חיים

,  י עקרונות של שיתופיות"עפבאמצעות למידה דרך משחק וחקר אנו מקדמים זאת 
 .  דמיון ויצירתיות, למידה מטעויות, אתגר, סקרנות

  
 .  המשחק הוא דרך חייו הטבעית של הילד ? למה משחק וחקר
 מייצג פעילות שיש לה אופי גמיש מאוד ומכאן  , התהליך המשחקי

שהוא יכול להתבטא במגוון רב של סוגים ומסגרות חברתיות כגון למידה בלתי  
 .  פורמאלית על כל גווניה

.  הלמידה חווייתית ומאתגרת. למידת החקר מזמנת למידה משמעותית ושיתופית
 .מעודדת סקרנות, חשיבה יצירתית, למידה זו גם מטפחת חשיבה ביקורתית

  

 :ויים"שלנו בביל ח"המו
 

ויים מקדם למידה ברוח החינוך  "ס הביל"ביה

 .קר ו חשחק מההומניסטי בדרך של 



 ?  ויים"מה חדש בביל
 

 רובוטיקה  
 נהלים

מעמיקים ומטפחים את השיח  

 אקטואליה  +הבינאישי 

 יום שני  –קורסי בחירה  אתר חדש ומענה נרחב לתקשוב  

הצטיינות ומה  /מצוינות

 שביניהם  
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 כאמצעי לקשר -הטיפול בבעלי חיים

 עפרי פרס



הינה תכנית בינתחומית המיועדת לתלמידי מערכת החינוך בכל חטיבות  " ירושלים"תכנית •

 .ב"י-'בכיתות א, הגיל

לקוחים מתכניות הלימודים הקיימות בתחומי הדעת  , רובם ככולם, הנושאים והתכנים•

,  רגשיים, תרבותיים, השונים ולחטיבות הגיל השונות ומושתתים על ערכים חברתיים

חינוך האדם  ": ובהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך. והיסטוריים מורשתיים

חינוך לאהבת  , אוהב עמו ואוהב ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל, להיות אוהב אדם

ל  "חוזר מנכ" )להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות והמסורת שגובשו סביבה, ירושלים

 .(2000אוקטובר , א"תשרי תשס' ב, (א)2/סא

 

 :  ז"הנושא המרכז בשנת תשע
. 



 .לתשעז גאנטלוח -היערכות

 נהלים בית ספריים

תקנון  )ספרייםכללים ונהלים בית 

 (חדש

 ב"הלשגרירי מפתח +טקסים 



 ויים"נהלי בטיחות ובטחון בביל
 

   ג"חנטופס בריאות לשיעורי אישור 

 "סע לשלום"

 ס  "נהלי כניסה ויציאה לביה

 הישארות תלמידים -סיום יום

 ....אחר/ חפץ חשוד/ עזרה ראשונה –נוהל טיפול באירוע חריג 

 תורנות מורים

 (חלב/רגישות לבוטנים, צליאק, סוכרת)תלמידים הזקוקים למענה רפואי 

 טיולים וסיורים  

 (רעידת אדמה/ירי טילים)תרגיל התגוננות 

 סיירת בוגרים בשירות הצעירים -ה"סבב

 ב"משמרות זה
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 ....(דברים שרואים מכאן לא רואים משם)הקשבה ברכת  -בסיום 

 ...מנמיך תסכולים ומבשר את הכיוון , הוא מקדם –לא לוותר על השיח 


