הורי חטיבת הביניים הפתוח הדמוקרטי שלום,
במכתב הזה אתן מידע רב לגבי פתיחת השנה ומהלך השנה .אנא קראו בעיון .כמו כן
פרטים משלימים ונוספים יינתנו באסיפת ההורים ביום שני הקרוב (פירוט שעות
ותאריכים נוספים בהמשך) שם ניפגש בפורום חטיבתי וכן לפי שכבות ובה נסביר על
פתיחת השנה והטעימות של המקצועות ,אירועים מרכזיים השנה ועוד.
ביום ראשון  2/9בשעה  8:15תפתח שנת הלימודים .ואנו עשינו את כל ההכנות
שתהיה זו שנה מעניינת ופוריה ככל שניתן  ,אנו מתרגשים ומצפים לפתיחתה.את
שלושת ימי הלימוד הראשונים הקדשנו לסמינר פתיחת שנה שילווה את הנושא
השנתי של החטיבה " -שייכות ומעורבות" .הסמינר יעסוק בהכרות מחודשת ,גיבוש
החטיבה ובנושאים שונים של דמוקרטיה ובחירה  .יש להביא לימים אלו אוכל
(הקפיטריה תפעל כרגיל) ,בקבוק מים ,שימו לב ביום השני תהיה פעילות גופנית אנה
שילחו עם נעל סגורה ולא כפכפים .אפשר להביא קלמר אין צורך במחברות.
צוות החטיבה  -שמי יעל סטרץ והשנה אתחיל את שנתי הראשונה בריכוז חטיבת
הביניים לאחר שנתיים בבית הספר מתוכם שנה בתפקיד הריכוז החברתי של
החטיבה .מלמדת מדעים וגם מיינדפולנס (פיתוח מיומנויות קשב וויסות) .יחד איתי
יהיו בצוות כל החונכים שממשיכים משנה שעברה ענת (עברית) ,הדר(ספורט),
גל(מדעים) ,אנדרי(אומנות) ,משה(מקצועות עברית השונים ) ואור(אומנות) .בנוסף
מצטרפים אלינו שחקני חיזוק מצוינים לצוות והם צבי לוין (מורה למתמטיקה ומישוט
בעולם) וגלעד פרידמן מורה חדש בבית הספר (ילמד מקצועות עברית ותיאטרון).
היעדים המרכזיים שלנו בחטיבה השנה הינם חיזוק תחושת השייכות והמעורבות של
התלמידים ושל הקהילה כולה הורים ומורים ,וכן בחרנו השנה לשים דגש על פן של
תקשורת מיטיבה .כיצד אנו מתקשרים זה עם זה ,כיצד מתרחשת שיחה המאפשרת
ראית האחר ,שיחה המעוררת אמון ומעודדת תחושת ביטחון ,שיתוף פעולה ,פתרון
בעיות ,יצירה ועשיה משותפת.
חונכים זמניים ותלמידים חדשים  -ביום חמישי  30/8בשעה  13:30-15:00טרם
פתיחת שנת הלימודים יפגשו צוות החונכים את התלמידים החדשים שהצטרפו לבית
הספר עם נציגי תלמידים ותיקים.
לכלל הנחנכים ייצוות חונכ/ת אישי זמני עד לשיבוץ קבוע של החונכים  .הנכם מוזמנים
לפנות בכל שאלה לחונכים הזמניים (המיילים ומספרי הנייד מפורטים למטה)
כיתה ו'  -יעל או אור
כיתה ז'  -גל או ענת
כיתה ח'  -אנדרי או הדר
בחירת חונך/ת  -כיוון שהשנה חופשות החגים מגיעות כבר בספטמבר החלטנו
לאפשר את שבוע הלימודים הראשון להכרות עם החונכים לפני בחירה .הכוונה היא
כי עד ליום שישי  7/9ולכל המאוחר ביום ראשון ( 9/9ערב ראש השנה) התלמידים
יבחרו חונכ/ת על ידי דירוג עדיפויות כבשנים קודמות ,זאת לאחר שפגשו את כלל
הצוות .הבחירה תעשה בטופס ממוחשב .אנו מבקשים וממליצים שתדברו עם ילדיכם
על כך ותהיו שותפים בתהליך החשיבה והבחירה .חלוקת החונכים תתבצע לאחר
החזרה מחופשת ראש השנה והילדים יקבלו את השיבוץ הקבוע ,רק שבוע לאחר
מכן.
בחירת מערכת  -השנה עשינו שינוי באופן הבחירה כדי לאפשר טעימות יותר
משמעותיות של השיעורים .במהלך סמינר פתיחת השנה התלמידים יישבו עם
החונכים הזמניים ויבחרו מערכת ראשונית .החל מיום רביעי ,ה 5/9-תחל מערכת
הקורסים הרגילה ,התלמידים יוכלו להיכנס לשיעורים הראשונים אותם הם בחרו
במערכת ולהתנסות בהם .במהלך החודש הראשון  -ניתן יהיה להחליף שיעור
בהתייעצות עם החונכים האישיים .המערכת תיסגר באופן סופי רק לאחר יום ההורים
הראשון שיתקיים ב .16.10

רשימת ספרי הלימוד כבר מעודכנת באתר  ,הפתוח הדמוקרטי בגוגל  >--מידע לשנת
לימודים תשע''ט .אין צורך לרכוש את ספרי הלימוד לפני שילדיכם יבנו מערכת.
נהלים:
 יום הלימודים מתחיל ב 8:15-ומסתיים ב  -14:50חשוב להקפיד להגיע בזמן.יציאה מבית ספר במהלך יום הלימודים תתקיים רק באישור חונך ובליווי הורים.
 על כל היעדרות אנא סמסו בבוקר לחונך או לחונך המחליף. אנא עזרו לילדכם להקפיד להגיע בתלבושת אחידה. אוכל -עליכם לדאוג שיש לילדיכם אוכל לכל היום .לא תתאפשר יציאה של הילדיםלקניית אוכל וגם לא העברת כסף לילדי התיכון או לצוות על מנת שיקנו עבורם!
 פרטי קשר הורים  -כל שינוי בפרטי הקשר שלכם (דואל או נייד) חייב להיות דרךשוש מזכירת עמותת ההורים במייל shosh-go@openschool.org.il
תאריכים חשובים – ספטמבר
 2/9יום ראשון

יום הלימודים הראשון 8:15-14:45

 3/9יום שני

אסיפת הורים חטיבתית ובית ספרית 18:30-
 21:30רק הורים ללא תלמידים

7/9

יום צביעת ביה"ס .מפגש ועדות משנה שעברה
להכנת הפנינג ועדות תשע"ט.

 9-11/10ימים ראשון
שני שלישי

חופשת ראש השנה

 14/9יום שישי

אירוע זריחה (מתקיים לפנות בוקר בהשתתפות
כלל קהילת בית הספר)

18-19/9

חופשת יום כיפור

 21/9יום שישי

הפנינג ועדות

2/10- 23/9

חופשת סוכות

 16/10יום שלישי

מפגשי הורים-ילדים-חונך – הכרות וסגירת
מערכת

צוות החטיבה
דואל (דרך מועדפת להתקשרות)

שם
יעל סטרץ

נייד

yael-s@openschool.org.il

055-6699213

hadar-by@openschool.org.il

052-4202438

anat-d@openschool.org.il

054-4534987

or-i@openschool.org.il

054-3191013

gilad-f@openschool.org.il

054-6735327

משה ששה

moshe-s@openschool.org.il

054-3000917

אנדרי און

andrei-o@openschool.org.il

053-2246424

gal-v@openschool.org.il

052-6188322

הדר בן יעקב
ענת דוד
אור ענבר
גלעד פרידמן

גל ורד
בברכת שנה טובה

יעל וצוות חונכות וחונכי החטיבה
על ההוראה  /ג'ובראן חליל גובראן
אין איש שיגלה לכם דבר,
אשר אינו כמוס ונם בחביון הגיונכם.
המורה ,הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו,
אינו מגיש מחוכמתו ,כי מאמונתו ואהבתו.
אם אכן נבון הוא ,לא יצווכם את חוכמתו,
אלא יכוון צעדיכם אל מפתן נפשכם אתם.
התוכן ישיח עמכם בהכרתו את החלל,
אך לא יוכל לתתכם את הכרתו שלו.
בצליליו יורכם המשורר
את הקצב הפועם בכל היקום,
אך לא יוכל לתתכם את האוזן,
האוסרה את הפעם
ואת הקול המשמיע אותו.
וזה הבקי בעולם הספרות,
יספר על שקילה ומדידה,
אך לא יוכל להוליך אתכם שמה

כי בינת האדם האחד,
לזולתו לא תצמיח כנפיים.
ואף שידיעת האלהים חובקת כל,
נושא כל אדם לבדו
את ידיעת האלהים והכרת העולם בחובו.

