
 מפגש הנהגת הורים

  ברוכים הבאים

   2018דצמבר  -  3מפגש  –ט "תשע



 מרכינים ראש עם לכתה של רונה רמון

 , ביננו נובע מתוך השוני המושרש בנוהחיבור "
 ניגודיות המחברת את כולנו לחברה צומחת ומתפתחת  אותה 

 .עם קשיים עצומים של פילוג קיצוני של פחד והישרדותהמתמודדת 
 . החיבור ביננו נובע מתוך השאיפה למדינה וחברה נאורה ואנושית יותר

למען ילדינו שבעת צרה אנו מתלכדים למען חיילינו הביטחון ביננו הוא בתחושת החיבור 
 . אוכלוסיות תחת איום ומלחמה

   .אחרתכי אין לנו ארץ , ביננו הוא באהבת הארץ ללא תנאיהחיבור 
ייחודית  המתאפיינת ברגעים של חברה , למשפחה, ביננו הוא תחושת שייכות לביתהחיבור 

  .שבה אווירת שבת והחגים מורגשת מבלי שנוכל לשנותה
 ".שבכל זאת יבוא יום ונחייה בשלום ואהבההאמונה , התקווההחיבור ביננו הוא 

 
 
 
 
 
 
 

 ..."  מתוך החושך אורלכבוד העושים למרות הכאב ויוצרים "
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 יום השפה העברית  

 א בטבת  "ביום הולדתו של אליעזר בן יהודה כ

 . מצוין מדי שנה יום השפה העברית
 ):  יתקיים גם אצלנו בבית הספר, יום שיא, יום השפה•

 ופעילויות מהנות' ח -'ייערכו חידונים כיתתיים בשכבות ג    

ספר ראשון יחולק ביום השפה   –מות 'ספריית הפיג•

   .עם התחלת הפעילות( ב-שכבות א)
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יום 

 ...השומר

 !פיני שלנו



 ...ו בשבט בפתח"ט

  

ו בשבט ויתקיים טקס  "נערוך טקס ט 20.11.18•
 קוניקנטיעות במעמד ראש העיר רן 
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 'מועדי ב -נוהל מבחנים 

 .  'מועדים למבחנים במועד ב 3יתקיימו  

 (אין הגבלת ציון)יוכל לשפר את הישגיו ' ח -'כל תלמיד בכיתה ה•
 .  בתיאום עם המורה המלמדת והמחנכת' ולגשת למועד ב

תינתן לתלמיד אפשרות להחליט  . ציון המבחן האחרון הוא שקובע•
 .  שלא להגיש את המבחן לבדיקה

 .  בשלושה ימים באותו שבוע 12:00-13:30המבחנים יתקיימו בשעה •

   25.1.19יום חלוקת התעודות •
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משמחים   '  ג–' כתות ב

 בבית גלבוע 



 עשייה ויוזמות   -הייעוץ בכצנלסון 

,  ייעוץ שנתית על פי שכבות הגילתכנית הנחיית צוותי מורים לגבי •
 .כניסה לכיתות, קבוצתיות, שיחות פרטניות, ובהתאם לצרכים

 : הרצאות חיצונית להורים•

 (  ח-ו)דוד בנאי  – ההתבגרותגיל     

 (.ה-ד)מצמיחים /דקלה -לגדל ילד אכפתיאיך    

פריסה בית ספרית של  . חודש פברואר – שבוע האינטרנט הבטוח•
בשיתוף השוטר  -לבוגרים . מערכי שיעור ופעילויות לתלמידים

 .הקהילתי
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הספר לקדם סביבה -יועצות בית הספר פועלות לסייע לצוות החינוכי בבית

, תוך אישית ובין אישית -המקדמת צמיחה רגשית, לימודית מיטבית-חברתית

שייכות ומסוגלות ומפתחת אוטונומיה בקרב , המעניקה תחושת בטחון

 .מורים והורים, תלמידים



 עשייה ויוזמות   -הייעוץ בכצנלסון 

 .  קבוצות רגשיות וחברתיות בהנחיית יועצת  -' ו ב' שכבות א•

 .  בנייה וליווי של תכנית אקלימית בשכבה מאוחדת – 'שכבת ג•

 .ליווי סדנאות מצמיחים ומעקב תכניות חברתיות וכישורי חיים – 'שכבת ד•

תלמידי הכיתה שנבחרו  : נבחרות כישורי חיים בהנחיית היועצת -'שכבת ה•

 את השיעורים בכיתות  ( יועצת/מחנכת)מנחים  בקו 

הנחייה בכיתה כקבוצה והנחייה  . מיניות בריאה בהנחיית היועצת -'כיתות ו•

.  שילוב של הרצאה חיצונית לבנות. של קבוצת הבנים והבנות ביחידות

 (מרץ-פברואר)

נבחרת עמיתים  . סמינר עמיתים בנושא אלכוהול ותרבות הפנאי -'כיתות ז•

(.  פברואר. )שתנחה את הכיתה בנושא לאחר השתתפות בסמינר עירוני

 .בשיתוף הנחייה חיצונית, בוקר שישי להורים ותלמידים בנושא

קבלת  :מחנכים בנושא+ יועצת. ליווי תהליך הרישום לתיכון -'כיתות ח•

 (.מרץ-דצמבר..)חשיבה חיובית/פתרון בעיות/החלטות
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 ...!ויש לנו מורה מצטיינת
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 ...ויש לנו מורה מצטיינת
 

 
 

 ! אדוה
 

רכזת חברתית יקרה 
 ,  שלנו

 ברכות חמות  
 והמשך עשייה פורייה  

 
 !  מכולנו באהבה
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  !לכולכם תודה
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