
 

 

 202תשפ"ב , אוקטובר   -חשוון מידעון לחודש  

 

 שבת שישי  חמישי  רביעי שלישי  שני  ראשון

 3/10בתשרי  זכ"
תכנית סע לשלום יצאה לדרך 

 , בהצלחה כולל יום שישי 

 4/10בתשרי  חכ"
 ישיבת הנהגה ראשונה  

 5/10 כ"ט בתשרי
 

       8/10' בחשוון ב 7/10' בחשוון א    6/10 תשרי' בל

מעורבות חברתית                               -ערך החודש
   ה -ו, ב-פעילות חונכות א

בחשוון   ג
9/10 

 10/10' בחשוון, ד
 הדרכה תכנית אמירים 

"אלופת השבוע"   תכנית 
 יוצאת לדרך 

 11/10בחשוון,  ה

 

 12/10' בחשוון, ו 
מפגש חשיפה  

 אולימפיאדת חלל  
 השכבה 

 13/10' בחשוון, ז
 

סיום                      15/10' בחשוון, ט 14/10' בחשוון, ח
                                               מפגשי וועדי כיתות +מחנכות/ מחנכים

ת בשיתוף מעגלי שיח בנושא מנהיגו 
                         ו -תנועת מכבי שכבות ה

          מפגש מנהלת ילידי ספטמבר 
 )יום הולדת(

בחשוון,   י
16/10 

 17/10בחשוון,  אי"
במהלך כל השבוע פעילות והסברה  

בדגש ערבות הדדית, אחריות  
 ( 1וסובלנות )באחריות כתה ג/

 מפגש עם יו"רית, סגנית וגזבר 
פתיחת תכנית אמירים למצטיינים 

 ו-ומחוננים ד

         18/10 בחשוון, בי"
 יום הזכרון ליצחק רבין 

 
 הדרכה חינוך לשוני 

 

 19/10בחשוון,  גי"
 הדרכה מתמטיקה  

 20/10בחשוון,  י"ד
היערכות לקראת איתור  

 שכבה ב -מחוננים
 

בחשוון,   וט"
21/10 

 

 22/10בחשוון,  ט"ז
בחירות לקראת  הצגת מצע הבחירות 

 למועצת תלמידים
 תעודות מצוינות חברתית   חלוקת

 זי"
בחשוון,  

23/10 

 24/10, בחשוון חי"
בחירות למועצת  

 תלמידים)מקוונות( 

 25/10בחשוון, י"ט 
 

 27/10בחשוון, א כ"   26/10בחשוון,  ככ
 הדרכה באנגלית  

בחשוון,   בכ"
28/10   

 29/10בחשוון,  גכ"
 נלאומי  ייום ההליכה הב

         אוקטובר  מפגש מנהלת ילידי   
                                        )יום הולדת(

 1פגישה  –רובוטיקה   fllקבוצת 
 מועצה ירוקה  -מצע בחירות

 דכ"
בחשוון,  

30/10 

 31/10בחשוון, ה כ"
 מעבר לשעון חורף  

 פתיחת פעילות ספריית ביה"ס 
 נאמני ספריה 

 מדעים ב הדרכה

   1/11בחשוון,  ו כ"

 פתיחת פעילות 
 קשר רב דורי 

 

 2/11בחשוון,  זכ"

בחירות למועצה  
 )מקוונות(  ירוקה

 3/11בחשוון, ח כ"
 

 4/11בחשוון,  כ"ט
 חג הסיגד 

 5/11א' בכסלו, 
פעילות בספריה עפ"י   -חג הסיגד

 שכבות  
מעגלי שיח בשיתוף תנועת מכבי 

 ד-בנושא מנהיגות לשכבות ג

 

ב' בכסלו,  
6/11 

 תעמולת בחירות מועצת תלמידיםבמהלך השבוע 

 מועצה ירוקה תעמולת בחירות במהלך השבוע...

 דמוקרטיה בביל"ויים  במהלך השבוע...

 

 

 

 

 

 

 שבוע המודעות לזהירות בדרכים בדגש על אחריות וסובלנות

 

 

 

 

 

 פעילה  הפסקה
זה"ב בסימן    



 

 

ן )יצחק רביעולם שנעים לחיות בו , אין זה הרבה מידי"  -אין לי נכסים, יש לי רק חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר, מפויס יותר, "  

 תלמידים והורים יקרים 

החודש אנו עוסקים בערך מעורבות חברתית ובזיקה לנושא השנתי: ערבות הדדית. המעורבות מסייעת בגיבוש עולם ערכים הדוגל במימושן של אחריות, סובלנות, 

אכפתיות, ערבות הדדית, יוזמה, סולידאריות חברתית ונתינה, המהווים אבני יסוד בחברה. הדגש הינו על מעורבות במעגלי ההשתייכות השונים : בכיתה-  העצמת   

התלמיד בדרך של מתן מענה  למצויינות והצטיינות ותפקיד לכל ילד/ה בכתה /חברת הילדים . בביה"ס –החודש נתחיל בתהליכי בחירות לקראת הקמת מועצת תלמידים ומנהיגות  

ירוקה, אנו ממשיכים בהפעלה של שגרירי מפתח הל"ב /חונכות בזיקה לערך החודש, ממשיכים בהפעלה של הפסקה פעילה /הפסקה רוקדת ע"י בעלי תפקידים וסיירת סבב"ה 

חובתנו לשים דגש בכל יום ויומו  על טיפוח  . בטחון התלמידים בהפסקותלסייע על שמירת תלמידים בשכבות הגיל הצעירות ול שתפקידה לסייע)סיירת בוגרים בשירות הצעירים( 

אקלים מיטבי  הנותנת מענה ודגש   של "אלופת השבוע" כניתהתחלנו בתם לביטוי אישי. את המקו ה/אקלים מיטבי על מנת ליצור סביבה נעימה , בטוחה ומאפשרת לכל תלמיד

בכיתה. בסוף כל חודש נחלק תעודת מצוינות חברתית אישית המעצימה את הפרט ומדגישה את ה חשיבות בשמירה על ערכי הסובלנות, חברות וערבות הדדית במעגל הלאומי: 

והאחריות האישית שלנו  היכרות עם האיש ופועלו, הקשר לנושא המעורבות החברתית  -המנהיג  יצחק רבין דמוקרטיה בכלל ובפרט על פעילויות מרוכזות בכיתות בנושא נקיים 

.שבוע שלם להסבר והעמקה , נייחד התייחסות לרגשות ותחושות תוךהדרכים להתמודדות  ו חוסר הסכמהניהול קונפליקט/ מבחינת הערבות ההדדית,  

 הודעות ועדכונים: 

כיתה ירוקה-     בימים אלה הננו נערכים ליישום מודל הכיתה הירוקה ככל שנידרש  לכך בעת חשיפת התלמידים לחולה מאומת וכל עוד היישוב יוגדר כירוק. מודל חשוב זה מאפשר  

השתתפות במיזם זה מחייבת אישור הורים באופן פרטני. לשם כך הנכם מתבקשים להיכנס לפורטל ההורים, לקרא את המידע המפורט  , צמצום בידודים ושמירה על רצף חינוכי לימודי

 ולאשר השתתפותכם בטופס המקוון .  יחד נעשה כל שניתן לשמירה על בריאות התלמידים וכל שכן על חוסן ורצף לימודי . להלן הקישור לפורטל ההורים: 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class 

קשר רב דורי - אנו בבניית הקבוצות של הסבים והסבתות מכתות ה על מנת להיערך לכתיבת הסיפור האישי, כרגע הפורמט יהיה שונה... אך בהחלט מזמן ומאפשר לתת ביטוי לסיפור  

.  האישי. עדכונים יועברו ע"י מחנכי הכתות  

 סע לשלום-  אנא שימו לב להנחיות , גלו עירנות בבקרים ובסיום יום מבחינת בטיחות התלמידים והורדה במפרצים ובמקומות מותאמים בהתאם להנחיות 

תשלומי הורים  –מידע  יועבר  בתחילת שבוע הבא,  התכנית כוללת תכנית טיולים שנתית ומגוון פעילויות. קיומן של הפעילויות תלוי בתשלומי הורים - אנא הקפידו להסדיר את התשלום   

 במועד בהתאם להנחיות בחוזר)העברה בנקאית(

 הודעה בעניין נוציא באופן מסודר הודעות שוטפות/ דבר המחנכת ומידע   ונעביר SCOOLYבהמשך נתחיל בעדכון שוטף דרך אתר מעודכן ופעיל,   אתר בית ספרי+פייסבוק 

אמירים-אנו ממשיכים גם השנה בתכנית הנותנת מענה למצטיינים בשיתוף האגף למחוננים ומשרד החינוך בתחומי התיאטרון, אומנות, מדעים, מתמטיקה. תודות לאדווה לנדסמן-   

   רכזת התכנית  -פאר

 בחירות למועצת  תלמידים/ מועצה ירוקה - היערכות והנחיות יפורסמו במייל/ באתר , עודדו הילדים להציע מועמדות . 

איחורים לביה"ס –  מבקשת להסב את תשומת ליבכם כי יום הלמודים מתחיל בשעה שמונה בדיוק, אנו ערים לתופעה של איחורים מידי יום ביומו-  נא הקפידו שהילדים יגיעו בזמן.  

 מערכת שעות-  בשעה טובה המערכת הקבועה יוצאת לדרך , המערכת כוללת מענה לפרטני, מצויינות והצטיינות בתחומים רבים: סקרא'ץ, רובוטיקה, אמירים, אומנות, יוגה ועוד...   

                 ברכות... למורן המליטון  על בחירתה ליו"ר הנהגת הורים, לחגית לזר על בחירתה לסגני ת ולמוטי דרור  על בחירתו לגזבר- ברכת הצלחה  

וצוות ביה"ס   מנהלת ביה"ס   –שלהבת בני    –בברכת חודש טוב    

 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class


 

 
 

 

 

 

 

 כתות א 

 אלקובי אופל  

 אורן רומי 

 מנשה מעיין 

 דהן אביגייל  

 אשר יובל 

 כתות   ב 

 טויזר ליאור 

 דואני שיר 

 יומטוב ליה 

 אגייב יעל 

 טוהר זנדני 

 און לביא 

 לבשביץ אמילי 

 קירשן עלמה

 

 

 

 

 

 

 כתות   ג

 אלאל רון 

 שטרית ליבי 

 כדורי מעיין 

 אלאל רון 

 שיטרית ליבי

 בר מיקה

 נמרובסקי נועם

 יצחק טל 

 אלפנדרי איתי

 נעמה תנעמי 

 איתי נווה 

 נעמי חדד 

 עילאי שוקר

 אלגרבלי בן 

 טליה בוחבוט

 

 

 

 

 כתות ד

 תמר בן יעקב 

 נועם תנעמי 

 מרגוליס מיכל 

 דביר נגה 

 רפאל בן יאיר 

 שחר לוי 

 יובל שנקר 

 

 כתות ה

דפנר יאור  

 איימי רסיס

 רעות פרי

 אלמה זיטון

 אמה זיטון

 בארי כהן

 עומר סימון

 גפן דרור

 אלירן אגסי

 עמית דולב

 עוז טובה 

 מאיה סבן

 מנחם נדב

 פורמן עוז 

 כתות ו 

 הילה תורג'מן 

 שחף זפרני 

 נתנאל אריני 

 עלמה כספי  

 עמית דדון 

 יהל שמיר 

 אדיר ברבי 

 נועם ברלצקי 

 כהן רותם 

 גל עופרי 

 כהן שחר 

 

 

 

 

 

 

לצוות ...יום הולדת    

 גילה מדר

 אמליה פדידה

 נטלי קולינץ 

 עמית  חגיא

 דנית כהן  

 

 הילה אורלב 

 לירון סיוני 

 טרי בנבינסטי 

 מיטל פחימה

 דיקלה גרומך 

 גיא מאיר 

 


