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  2017, ספטמבר  זאלול תשע"

                חתשע"  -פותחים שנה                                         

 

 -"תמצית ההוראה היא להפוך את הלמידה למדבקת

 לגרום לרעיון אחד להצית אחר"

 קולינסמרווה 

 יקרים, םתלמידיוהורים 

 כים אתראנו מבשנת תשע"ח בפתח. אנו מאחלים שתהא זו שנת תקווה, שלווה, עשייה וחדשנות. 
 שנה של הצלחה ושיתוף פעולה. ,מתוקהלמידים בברכת שנה טובה ותההורים וה

החונכים את , תלמידי כיתות ו' הסתגלות מהירה ומוצלחת.לכם נאחל  ,הנרגשים א' כיתה תלמידי 
 . בבית הספריסייעו לכם בהתאקלמות מהירה ונעימה  א',  כיתות

 
 !קלה ונעימהמאחלים לכם קליטה אנו ברוכים הבאים.  לתלמידים החדשים 

 
ד', מחנכת  -אפרת בר כוכבא מחנכת חנ"מ, -יונת ארד :בצוות המורות החדשותנקבל בברכה את 

 חדד שחוזרת משנת שבתון.ואת עינת  חינוך גופנימורה ל -אמונה שמעון

ומימוש  חזרה נעימה לספסל הלימודים. הצלחה בתחום הלימודי והחברתי ,תיקיםוהו נויתלמידל
 כישוריכם.

תודה על ארגון והכשרת ביה"ס לשנת , םעובדילצוות החינוכי, מזכירות, אב הבית, סייעות ו
  מודים החדשה.יהל

 – ירדנה אוקמן, ראש מחלקת חינוך – שריםמר רחמים , ראש המועצה, למר דרור אהרוןתודה 
על פועלם למען פתיחה תקינה של שנת  חברי המועצה ועובדיהמחזיקת תיק החינוך, סגנית ו

 הלימודים.

 !טובה ומבורכת נהש
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 תות.יכ 22 -בתלמידים  622השנה לומדים בבית ספרנו 

 חיעדי בית הספר לשנת תשע"

 

 בדגש על נתינה למען האחר. יחודיות בית הספר: סביבה, חברה ותרבות

 קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות. ✓

ם יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת חיזוק החינוך לערכי ✓

 העצמאות. 

 בישראל.קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות  ✓

 פיתוח הבנה, מודעות, אחריות ופעולה מעשית לחיים מקיימים. ✓

אותו נלמד באופן ספירלי בנוסף, נוביל  "שנה למדינת ישראל "שבעים הנושא השנתי הינו

כל הנושאים יילמדו  שנה לשכונה הוותיקה בגן יבנה "רמת השניים". 80את נושא חגיגות 

 קהילת גן יבנה ובהלימה לייחודיות ביה"ס.  תוףבשי

 .11.9.17, זאלול תשע" כ'אסיפת הורים ראשונה תתקיים ביום שני, 

 ג': -שכבות א'           

            18:00-19:30    

  ללימודים כבר ביום הראשון ."אור ירוק"קט יפרוב  השנה נמשיךגם כמידי שנה,    -רוק"י"אור 

אנו קוראים לכם ההורים לשתף פעולה   .הרכביםן עזרו לילדים לרדת בבטחה מיהורים  ש תנדבוי

אנו רואים בשיתוף הפעולה נדבך בלתי נפרד והכרחי  ולהמשיך לקחת חלק בפרויקט חשוב זה.

 נשמח לשיתוף פעולה! ת הדרכים.ובמאבק נגד תאונ

 קרן קרב : 

. הורים שטרם חתמו על חוזר בנושא תשלומי קרן קרב 3.9.17 -תפעל השנה החל מה כנית קרבת

  .להזדרז ולהחזירו חתוםמתבקשים 

 תכניות קרב בשכבות השונות :

 והבעות. העולם המופלאבע"ח, שכבת א': 

 בע"ח, קומיקס והבעות.שכבת ב': 

 ., אשכולות חשיבה, סביבה אקולוגית קומיקסשכבת ג': 

 ., אשכולות חשיבה, סביבה אקולוגית העולם המופלא שכבת ד':

 חוק ומשפט, ג'אגלינג ואשכולות חשיבה.שכבת ה': 

 .סביבה אקולוגיתוחוק ומשפט, ג'אגלינג שכבת ו': 

 

 ':ו -'דשכבות 

19:30-21:00 
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 נהלים:

חולצה חלקה עם סמל ) יש להקפיד על הגעה לבית הספר עם תלבושת אחידה תלבושת בית ספר:

שיעור חנ"ג יש להגיע בתלבושת ל . )אין להגיע עם סמל מגנטי(לא צבעים מתחלפים בית הספר בלבד

. בימי בחולצה לבנהספורט, כובע ונעלי ספורט. בימי שישי ובטקסים  יחולצה ירוקה, מכנס -ספורט

  סמל בי"ס.ועליה מוטבע החורף יש להגיע עם עליונית 

שתי חשוב לשלוח עם הילדים יש להקפיד שהילדים יגיעו לבית הספר לאחר ארוחת בוקר.  ארוחות:

תלמידים  את הארוחות יש להביא בקופסה. כריך מזין, פרי ובקבוק מים.ארוחות, בכל אחת מהן 

  חדשים קיבלו קופסאות אוכל כשי מביה"ס. 

  על הכנסת במבה לשטח ביה"ס בשל אלרגיה מסכנת חיים. איסורחל  -אלרגיה

 

 :להלן זמני השיעורים וההפסקות

 שיעור ראשון.       08:50 – 08:00

 שיעור שני .       09:40 – 08:50

 הפסקה .       10:00 – 09:40

 הפסקת אוכל       10:15 – 10:00

 שיעור שלישי.       11:00 – 10:15

 שיעור רביעי.       11:45 – 11:00

 הפסקה.       12:00 – 11:45

 .)+ אוכל ( שיעור חמישי      12:45 – 12:00

 שיעור שישי.      13:30 – 12:45

 שיעור שביעי.      14:15 – 13:30

 פרטני -שיעור שמיני      15:00 – 14:15

 

 

. צוות המורות התורניות 7:30בית הספר נפתח החל מהשעה  השער הראשי של תשומת לבכם,ל

שימו לב, השערים נסגרים . בשעה זו יפתח גם השער הצפוני. 7:45תורנות החל מהשעה ביחלו 

 בדיוק!! שער בית הספר ייפתח להורים רק עם סיום יום הלימודים! 8:00בשעה 

 -הבטיחות, תתאפשר יציאה מהשער האחורי רק ב בהתאם לנהלי נוהל סיום יום לימודים:

 .תתאפשר רק בימי ראשון 14:15 מהשער האחורי בשעה היציאה. 13:30 -ו 12:45

 



 גן יבנה ,בן גוריון לסביבה, חברה ותרבות בית חינוך ע"ש

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :השוניםדעת הפירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת עבודה בתחומי הלן ל

 היתר כתיבה תחומי הדעת

 ספר עם כתיבה –ב' -כיתות א' בכל תחומי הדעת

 ספר עם כתיבה –ה' -כיתות ג' מתמטיקה

 אנגלית

 ספר עם כתיבה –ד' -כיתות ג'

ספר ללא כתיבה וחוברת  –ט' -כיתות ה'
 בכל שנת לימודים אחת עבודה

 יתרעברית לדוברי עב
  תכנית בשנתיים הראשונות להוראת השפה על פי

 ספר עם כתיבה –הלימודים 

 ספר מקור וחוברת עבודה –כיתות ג'  תנ"ך

 ספר עם כתיבה וחוברת עבודה –ד' -כיתות ג' מולדת, חברה ואזרחות

 ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה  –כיתות ה'  גיאוגרפיה

 

 סיום יום הלימודים על פי שכבות-תשע"ח, נכון ל- 1/9/17

 שכבות א'- ב'– בימי ראשון, שני ורביעי יסיימו בשעה 13:30 .

.12:45 בשעה יסיימו וחמישי שלישי בימים  

 שכבות ג'- ד' - יסיימו מיום ראשון ועד חמישי בשעה 13:30.

 שכבות ה'- ו' -  ביום ראשון יסיימו בשעה 14:15.

 בימים שני ועד חמישי יסיימו בשעה 13:30.

 הכיתה של שירי  - בימים ראשון, שני, שלישי יסיימו בשעה : 13:30.

.12:45 בשעה יסיימו רביעי וחמישי  םמיבי  

הכיתה של יונת  - בימים ראשון, שני, שלישי  ורביעי יסיימו בשעה : 
13:30.  

 ביום חמישי  יסיימו בשעה 12:45.

 בימי שישי כל שכבות בית הספר יסיימו בשעה 11:45.
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 י א'תלמיד

ליווי ילדי כיתות א' , 11:40יסיימו ילדי כיתה א'  בשעה  1.9.17ביום הראשון ללימודים, יום שישי 

 15.9.17ליווי התלמידים לשערים יתקיים עד יום שישי .  צוותהמחנכות והע"י  לשערים יעשה 

  לא תתאפשר כניסת הורים. .4511:ו' יסיימו בשעה -תלמידי כיתות ב'

 

     ללא ליווי אדם מבוגררשאים לצאת משטח בית הספר  אינם התלמידים ,יום הלימודיםבמהלך 

(. בכל מקרה שבו ילדכם צריך לעזוב את שטח  בהתאם לחוזר מנכ"ל בנדון -18 ) אדם מעל גיל 

 לאחר קבלת אישורהנכם מתבקשים לבוא ולקחת אותו  ,בית הספר לפני תום יום הלימודים

 בית הספר. בכתב ממזכירותיציאה 

 

מטעמי בטיחות, חל איסור על ילדים להישאר בבית הספר לאחר יום הלימודים.                                     

 יערכותכם.האנא  בוגרים יסיימו את יום הלימודים!! אין להמתין בבי"ס עד שאחים

 .באוקטובר 4-13וסוכות:  בספטמבר 29-30: , יום כיפורספטמברב 20-22 :ראש השנה חופשות:

וישלחו להורים דרך  והודעות שונות יפורסמו באתר הבית ספרי חוזרים להורים אתר בית ספרי:

 . INFO -מערכת דיוור ישיר

 www.bgg.org.il כתובתנו:אנא הקפידו לעקוב ולהתעדכן.                           

לעדכן ביום ההורים את מחנכת הכיתה בכתובת הקפידו  יישלחו בדואר האלקטרוני.הודעות שוטפות 

 המדויקת. מיילאיה

 סשה פז ()  "היכולת מצמיחה לאדם כנפיים, השאיפה מלמדת אותו לעוף" 

 

 

 שנת לימודים פורייה!!!בברכת 

  מנהלת בית הספררחל אילוק, 
 והצוות החינוכי              

http://www.bgg.org.il/

