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...מתחדשים בכצנלסון
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:על הפרק

מצב בטחוני

  אורחות חיים

מצמיחים

א.ל.פ–צ "מרכז למידה אחה

"אח ממתין"

הפסקה פעילה

 מחשבים–משאבים!!

  יום המורה

   וועדות הנהגה



הכנה לחירום
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8.11תרגיל ירידה למקלטים נערך ב

דים תקינים"ממ. מקלטים מפונים וערוכים  .

תרגול למידה בחירום יערך בהתאם להנחיות המשרד

שיח מרגיע ומשתף בכתות על המצב בהנחיית היועצות

 אירוח כתות מהדרום...



ייכות  שתחושת –סוגלות מ–וגנות מ

אורחות חיים

:הפסקות אוכל
'  ד-'כתות א

10:15–09:50: 1הפסקת אוכל 
'  ח-'כתות ד

09:35-09:50: 1הפסקת אוכל 

'  ג-'כתות א
(בתחילת השעה החמישית) 12:00: 2הפסקת אוכל 

'ח-'כתות ד
(בתחילת השעה השישית) 12:45: 2הפסקת אוכל 
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ייכות  שתחושת –סוגלות מ–וגנות מ

מוגנות  
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מוגנות ושמירה על 

כבוד האדם  

יש לכבד את המרחב הפרטי של הזולת  

ולהימנע מנגיעות בגופו של האחר או מכל  

כל פגיעה בכבודו של אדם  . מסכנתהתנהגות 

.  הנה אסורה לחלוטיןובגופו

כל התנהגות שתתפרש על ידי אחד הצדדים כאלימה ובלתי  

תוך כדי  הייתה גם אם , תטופל על ידי מדרג התגובות, רצויה

".משחק"

ייערך  -התנהגות מסכנת /מילולית/במקרים של אלימות פיזית

.  בירור מקיף לגבי מידת האחריות של הצדדים

ברור  שיחת , מילוי טופס לקיחת אחריות-פעם ראשונה

.ההוריםויידוע משמעתית וחינוכית 

בירור משמעתית  שיחת , מילוי טופס לקיחת אחריות-פעם שנייה

השעיה. מכתב להורים עם העתק לתיק אישישליחת , וחינוכית

.  אופציונאלית בהתאם לשקול דעת צוות

,  השעיה, שיחת ברור, מילוי טופס לקיחת אחריות-פעם שלישית 

הזמנת ההורים לשיחה בסיום ההשעיה והתייחסות בתעודה 

.  טיפול מפקחת וגורמים מעורבים(הורדת ציון בהתנהגות)



ייכות  שתחושת –סוגלות מ–וגנות מ
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...מצמיחים בכצנלסון

"הסדנה העלתה לי את הביטחון העצמי"

"אני חושבת שהכיתה התגבשה יותר"

הייתי רוצה להביא עוד צדדים שלי שחברים שלי לא מכירים  "

"אצלי

..."קשה לי שיש ילדים שכל הזמן מורידים אותי"

"יש ילדים בכיתה שיוצרים אווירה טובה ונעימה"

"  גיליתי ילדים שהייתי רוצה להתחבר אליהם"



...מתחדשים בכצנלסון

אחת לשבוע תתקיים הפסקה פעילה  -הפסקה פעילה

,  ס בהובלת מועצת התלמידים"לכלל תלמידי ביה

.ג"לחנמורה , ותמי, אדוההרכזת החברתית 

 במדעיםלמצוייניםא"מונתכנית-

.חדרי בריחה–'ז-'שכבת ו

מחשבים חדשים למעבדה16קיבלנו -משאבים...



"אח ממתין"
קנדי שומרת על תלמידים  : בשעה טובה נמצא הפתרון

הממתינים לאחיהם הבוגרים תמורת תשלום הניתן ישירות  

.אליה



א בניהולה של רחל הלפרין.ל.מרכז פ
עלות חודשית*מורים תחום הלמידה

1.

, שיעורי תגבור באנגלית 

.במתמטיקה ובכישורי שפה

השיעורים לתלמידי  

'ח-'כיתות א

ס המלמדים  "מורי בתי

לכל תחום₪ 210את התחום

באנגלית למתקדמיםשיעורים 

השיעורים מבוססים  .ולמצטיינים

.  באנגליתשיח על 

ח-'מיועד לתלמידי כיתות ד

לתחום₪ 220מורים לאנגלית
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.

.

שעורי הוראה מתקנת  

:  ואסטרטגיות למידה במקצועות

באנגלית ובכישורי  , במתמטיקה

שפה

השיעורים לתלמידי  

'ה-'כיתות א

מורים להוראה  

מתקנת ולאסטרטגיות  

למידה

לכל תחום₪    240

15:00-18:00המרכז יפעל בבית הספר בין השעות 

3-6בין * 

תלמידים  

בקבוצה

3-4בין * 

תלמידים  

בקבוצה



יום המורה בבית הספר כצנלסון

"יום המורה"נציין בבית ספרנו את 30.11ביום שישי ה

...בכצנלסון" אוניברסיטה"נרצה לקיים 

...וכאן נשמח לשיתוף הפעולה שלכם



):  תודה לכולכם
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