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ובדים, רי ביה"ס: תלמידים, הורים מורים ועהחלה, ואני מברכת את כל הבאים בשע תשפ"ג שנת הלימודים 

שנה בשנת לימודים מוצלחת, פורייה ונעימה. שנה של צמיחה, שינוי והכלה. שנה של שיתוף פעולה והגשמה. 

ידים, ההורים וצוות דשים ומעצימים עבור התלמלמידה משמעותית וחווייתית המזמנת אתגרים חשל 

 אה. ההור

ה, המבוססת  על מצוינות, מיצוי היכולת האישית והבית רך לחינוך ולמידנמשיך להתוות ד פ"ג בשנה"ל תש

באמצעות פעילויות תלמיד יכול להצליח. שכל ספרית וכל זה עומד בהלימה לתפיסה החינוכית שלנו 

ונרחיב את הזדמנויות הבחירה והלמידה באמצעות לימודיות וחברתיות, אנו נמשיך לטפח  ערכים חברתיים 

 ים הייחודיות לבית הספר.תכניות הלימוד

מודל מיצוי ומצויינות שמוביל אגף החינוך מאפשר לכל תלמידה ותלמיד למצות את היכולות והפוטנציאל. 

ירת בח  תלמיד/ה הספר נבנים מענים הרואים בכל פרט עולם ומלואו. התוכניות, מאפשרות לכל  בבית

ח באופן אישי. כל אים שיסייעו לו כדי להתפתנושאים מתוך מגוון תחומי עניין בהם יוכלו לבחור את הנוש

,שאינם מתוך תכנית הלימודים הסטנדרטית ויפליגו למחוזות  ענייןיבחרו בכל מחצית שני תחומי  תלמיד/ה 

 חדשים הנוגעים בעולמו.

הקורסים בחירה, כל קורס במחצית. את  ילמדו שני קורסישכבות הגיל התלמידים בכל אחת מ קורסי בחירה:

, תיפוף, כל העולם במה, המצאות ותגליות סיפורים בפלסטלינה בנושאים שונים: צילום, ות המוריםוצתחו פי

שפותחת   GO PAD רס ג: קו-קורסים, הוספנו קורסים חיצוניים לשכבות אהיצע הלהרחיב את  ועוד. על מנת

 WEכת אייפדים. באמצעות ער 21 -להם כישורי חיים של המאה ה יטק ומעניקם ההילתלמידים צוהר לעול

MOVE – ו -פעיל את התלמידים במרחב תוך שימת דגש על חיזוק מיומנויות חברתיות. בשכבות היעור המש

 סק בניהול פיננסי.את קורס הכסף, שעוהוספנו 

 

שיבה ח -כיתות דבו, -בר בכיתות הסיי כמו:שיעורי העשרה מובנים במערכת השעות. שיעורי העשרה: 

 -שכבת ג רויקטים, בלמידה באמצעות פ ו. ויעסוק -בשיתקיים בשכבות , שיעור תזמהיגות יומנמחשובית, 

 יתות רוקדות.כ -שכבות ה,ו בסיפורי ילדים, מנהיגות  –שכבת ב  משחקי חצר, -שכבת א  שרים בצוותא,

 

מדעים , ו-לית לשכבות ג, דוברי אנגו-גשיעורי מצויינות במתמטיקה יתקיימו בשכבות  מצויינות: שיעורי

 המצטיינים בכל אחד מתחומי הדעת.ם ישתתפו התלמידים בשיעורי .בשכבת וה, חקר בחממות לשכבת 

 

: ג-בכל מחצית. בכיתות אתלמיד ישתתף בשני שיעורים . כל שכבות הגילתתקיים בכל אחת מ תכנית תל"ן

במקום  ו-דריזבי. בשכבות ופ ואחד מתות חמישה שיעורים: שחמט, חקלאות, טיסנאות, אמנות רחוב דרמה

  התלמידים ילמדו העצמה בספורט.  דרמה

שישי, השנה  "יום המאפשר" שהתקיים שנה שעברה ביום בעקבות הלקחים שהפקנו מה –ח -בשכבות ז

כניות תים פיתחו ושעתיים בים בקורסים שהמורמדו תכני העשרה בנושאים שונים. שעתיליתלמידי הכיתות 

 חיצוניות שנרכשו עבורם.
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 . בכל מחצית התלמידים ילמדו אחד מהקורסים שיבחרו.כבתיתהשיעורים יתקיימו במסגרת ש

 סוחפת ואמנויות הבמה. הקרמיקה, חמש אצבעות, סייבר, כס"ף, הרצא קורסים חיצוניים:

 קורסים שהמורים פתחו: 

יוצרים  –וכתיבה יוצרת, רואים עולם בית באמצעות אמנות חשיבה חיו פות, פיתוחלדעת לצפות ולצ -ט" בסרחיים " שכבת ז:

 אמנות עולם.

 .פותלדעת לצפות ולצ -" חיים בסרט"יצירתית, חשיבה  –חברתית בשירים, גלג"ל מחאה  –"לשם שינוי"  :חשכבת 

פיתוח  –מהשטח"  ריםמדב"מקיימים שיעורי העשרה בנושאים  הבאים: המורים בכל אחת משתי השכבות : העשרה  שיעורי

מתהליך חקר. בעזרת מידע שיפיקו ול התלמידים יכינו מסלול טי – סביב העולם"מ"חשיבה ביקורתית סביב סוגיות אקטואליות. 

 ועוד. הנשאים בעקבות סיפוריבניית אתר  היסטורי  –זיכרון בסלון 

. התכנית "שביט"  ובמדעים "טנגרם",  מטיקהבמתים טיינמקה למצשיעורי העשרה והעשיך לקיים שנה נמה ם למצטיינים:שיעורי

התלמידים  בשכבת ח ייט באנגלית.שעה לדוברי  אנגלית ובכיתות ח, שעת דיב והדרכה מטעמו.דסון בליווי של מכון דויהיא 

  .בארבע קבוצותמסגרת שכבתית, לומדים את שיעורי המתמטיקה ב

י הלמידה ן ומחשבה לתכנון ההוראה, להכנת חומרהקדיש זמ מהלך הקיץשב לצוות המורים המסוראסיים בהבעת הערכה רבה 

שעבד   ודות לצוות המנהלהת ולמפגשי צוותים. אני מאחלת לכם המון הצלחה בעבודתכם וכי תראו ברכה בעמלכם. והכיתות

 . רבות על מנת ששנה זאת תפתח בצורה מיטבית

בחשיבה ובעשייה   ותעורבמ , על שותפות משמעותית לדרךליו"ר ההנהגה, יעל פדר, הנהגת ההורים שלנו וחברי לתודה רבה 

 בהשבחת בית הספר.מסייעת לנו בשיפור מתמיד אשר 

תודה לראש המועצה, מר אבי הררי, לחברי המועצה על מחלקותיהם, על ההשקעה הרבה בתשתיות ובחינוך. לדר'  שי פרוכטמן, 

כת מער השותפות וההובלה למען השבחתעל ולמפקחת בית הספר הגב' צלילה גולן, תודה שמנהל את מערכת  החינוך ביישוב, 

 החינוך באבן יהודה.

 לקראת השנה החדשה אני מברכת אותנו בברכת:

 

 שנה טובה וחג שמח,
 ממני

 אתי חודדה
 מנהלת בית הספר

 

 

 


