אוגוסט 2018
גם השנה /לאה גולדברג
מֹוריק הַ ֶּד ֶּשא
כֹּל שנָּה ושנָּה ִ
יֹורד הַ מָּ ָּטר.
וְ עֹולָּה הַ חַ מָּ ה וְ ֵ
כֹּל שָּ נָּה וְ שָּ נָּה אֲ דָּ מָּ ה ִמ ְת ַח ֶּד ֶּשת,
מַ לְבִ ין הֶּ חָּ צָּ ב ּומַ זְ ִהיב הֶּ ָּה ָּדר.
ָּשים לָּרֹוב
כֹּל שָּ נָּה נֹול ִָּדים אֲ נ ִ
ל ְִדמָּ עֹות ,וְ לִצְ חֹוק ,לְאֲ חוָּה וְ ִשנ ְָּאה.
יֵש ִמישֶּ הּו הָּ רֹוצֶּ ה ַרק טֹוב -גַם ַה ָּשנָּה.
הורים יקרים שלום,
אנו נרגשים מאוד לקראת השנה החדשה ומצפים למפגש עם הילדים ביום ראשון הקרוב.
ימי הלימודים הראשונים יוקדשו לסמינר פתיחת שנה ,בו נשים דגש על גיבוש והיכרות ,לצד עיסוק בנושא
הבית ספרי השנתי "מעורבות ושייכות" ,וענייני תחילת שנה ,בהם בחירת חונך/ת ,הרכבת מערכת ראשונית,
חשיבה משותפת על כללים ועוד.
בשנה הקרובה החטיבה היסודית תמנה כ 159 -ילדים; אנו קולטים כשבעה תלמידים חדשים.
כיתה ג' 52 :תלמידים
כיתה ד' 54 :תלמידים
כיתה ה' 53 :תלמידים
צוות החטיבה
צוות החטיבה כולל השנה עשרה חונכים וחונכות .צוות החונכים מורכב מאנשי חינוך בעלי נסיון (מבית הספר
ומחוצה לו) ,המאופיינים במגוון רחב של יכולות ,התמחויות ותחומי עניין .הצוות כולל אנשי חינוך הרואים
לנגד עיניהם את טובת הילדים/ות וחושבים את העשייה החינוכית באופן קבוע.
במהלך החודש הראשון של הלימודים ,ועד שלכל ילד/ה ישובץ חונך/ת קבוע ,התלמידים/ות יחולקו לקבוצות
זמניות וילוו על ידי חונכים/ות פר שכבה .אתם מוזמנים לפנות אליהם/ן בכל שאלה או בעיה.
שם החונך/ת

חונך/ת זמני/ת של

מייל

מירי מהבד

רכזת החטיבה

Miri-m@openschool.org.il

נחום בקשטנסקי

כיתה ד'

Nahum-b@openschool.org.il

נועם קורן

כיתה ה'

Noam-k@openschool.org.il

אורית צ'קול

כיתה ה'

Orit-z@openschool.org.il

ליאב שופן

כיתה ד'

Liav-s@openschool.org.il

יסמין טורסינה

כיתה ג'

Yasmin-t@openschool.org.il

אלון מלמד

כיתה ד' ,רכז חברתי של החטיבה

Alon-m@openschool.org.il

איה מיכלין

כיתה ה'

Aya-m@openschool.org.il

רינת חלפון

כיתה ג'

Rinat-h@openschool.org.il

טל קוהן

כיתה ג'

Tal-k@openschool.org.il

*** יצירת קשר דרך המייל מקלה עלינו מאוד.

תחילת שנת הלימודים
תחילת שנת הלימודים היא תקופה מרגשת ועמוסה עבור הילדים/ות .בתקופה זו הם/ן נדרשים/ות להחלטות
רבות ,ביניהן הרכבת המערכת ,בחירת חונך/ת ,בחירת ועדה ועוד .חשוב לנו מאוד כי תהיו מעורבים בתהליכי
בחירה חשובים אלה ותסייעו לילדים/ות לעבד את המידע הרב שהם יקבלו.
בחירת חונך/ת
גם השנה "טופס בחירת חונך/ת" ייערך בפורמט דיגיטלי והתלמידים/ות ימלאו את הטופס באופן אלקטרוני
בביה"ס או בבית עם ההורים .בשבוע הראשון התלמידים/ות יתחילו להכיר את החונכים והחונכות ובחזרה
מחופשת ראש השנה ,ביום רביעי ה ,12.9-נערוך מפגשי היכרות מרוכזים עם החונכים/ות .בסיומם הילדים
יוכלו למלא את הטופס בבית הספר ,בעזרת הצוות .לגבי מי שיבחר למלאו בבית ,נבקש כי אתם ,ההורים,
תסייעו לו/ה (הטופס יועלה לאתר בית הספר ,תחת הלשונית "טפסים" -טופס בחירת חונך  .)2018את הטופס
יש למלא עד יום חמישי ,ה .13.9-כשבוע לאחר מכן ניידע את הילדים בדבר השיבוצים של חונך-נחנך.
אנו מבקשים כי תשאלו את ילדכם/ילדתכם אם היא/הוא מילאו את הטופס בביה"ס ואם הוא/היא צריך/ה
את עזרתכם.
*** אם בכל זאת תיתקלו בבעיה במילוי הטופס פנו למירי miri-m@openschool.org.il
בחירת מערכת
באתר ביה"ס מפורסם ידיעון בו מופיעים רוב הקורסים שמוצעים לתלמידי היסודי ורשימת ספרי הלימוד.
בשבוע הקרוב תפורסם מערכת השעות של החטיבה.
החל מה 5/9-ועד סוף החודש המערכת תפעל בפורמט של טעימות ,בו הילדים/ות יתנסו בקורסים השונים
המוצעים במערכת .בחזרה מחופשת סוכות הקורסים יחלו לפעול במתכונתם הקבועה .המערכת תיסגר
באופן סופי רק לאחר שיחות ההורים-ילדים-חונך ,שתתקיימנה ב.16.10 -
במהלך השבוע הראשון ללימודים כדאי לצייד את הילדים בקלמר מלא ובמחברות עברית ,חשבון ואנגלית.
אין טעם לרכוש את ספרי הלימוד לפני שילדיכן/ם יבנו מערכת.
חונכות קבוצתית
החונכות הקבוצתית תתקיים גם השנה בימי שלישי ,בשעות  .3-4לכל שכבת גיל יש שני חונכים קבוצתיים
והפעילויות תתקיימנה ,ברובן ,בחצאי שכבה .החונכים הקבוצתיים על פי שכבה:
כיתה ג' -רינת חלפון וטל קוהן.
כיתה ד' -אלון מלמד וליאב שופן.
כיתה ה' -איתי עדני ואיה מיכלין.
אורית –יועצת חונכות
אורית מלווה את צוות חונכי החטיבה ועובדת בשיתוף פעולה עם הרכזת ועם פסיכולוגית החטיבה .ניתן
לפנות אליה במקרים בהם אתם/ן מרגישים/ות שהילד/ה עובר/ת תקופה קשה או משבר כלשהו .הפנייה
לאורית נעשית דרך החונכים/ות.
אסיפת הורים
אסיפת הורים תתקיים ביום שני ,ה.3.9.18 -
 18:30-19:30התכנסות באולם הספורט להצגת יעדי ביה"ס ע"י ציפי ,מנהלת בית הספר ,הצוות הניהולי
ונציג ההורים.
 -19:30-20:30אסיפת הורים במתכונת כיתתית.

המזכירות תהיינה זמינות בערב זה על מנת שתוכלו לשלם את סל התשלומים (באמצעות כרטיסי אשראי).
תאריכים חשובים
ספטמבר
סמינר פתיחת שנה
2-4/9
אסיפת הורים בית ספרית
3/9
תחילת מערכת רגילה-טעימות
5/9
מפגש ועדות משנה שעברה והכנה להפנינג
7/9
היכרות מרוכזת עם חונכים/ות והגשת טפסי בחירת חונך/ת
12/9
אירוע זריחה
14/9
הפנינג ועדות
21/9
אוקטובר
מפגש ועדות ראשון
5/10
מפגשי הורים-ילדים-חונך/ת
16/10
כנס פתיחת שנה
26/10
נהלים:
יום הלימודים מתחיל ב 8:15-ומסתיים ב - 14:45חשוב להקפיד להגיע בזמן .יציאה מבית ספר
•
במהלך יום הלימודים תתקיים רק באישור הורים וחונך/ת.
ילד שלא מרגיש טוב יוכל לצאת מביה"ס רק אם תגיעו לאסוף אותו ובתאום ויידוע החונך האישי
•
או מחליפו.
•

ילד שלא מרגיש טוב ולא הגיע לבית הספר יומיים צריך להביא אישור מחלה מהרופא או מההורים.

•

על כל היעדרות אנא סמסו בבוקר לחונך או לחונך המחליף וכמובן ציינו את שימכם.

•

אין אישורי יציאה לילדים לטיפולים בזמן לימודים (כולל נסיעות לחו"ל).

•

תלבושת אחידה -אנא עזרו לילדכם להקפיד להגיע בתלבושת אחידה.

נא לא להתקשר לחונכים/ות בזמן הלימודים בבית הספר .אם הדבר חשוב ,נא לסמס או להודיע
•
במזכירות.
אוכל -עליכם לדאוג שיש לילדיכם אוכל לכל היום .לא תתאפשר יציאה של הילדים לקניית אוכל
•
וגם לא העברת כסף לילדי התיכון או לצוות על מנת שיקנו עבורם.
טלפונים ניידים -אנו מזכירים שלפי החלטת הכנס על תלמידי החטיבה היסודית חל איסור
•
להשתמש בטלפונים במהלך יום הלימודים ,למעט שיחות או הודעות דחופות ,במהלך ההפסקה הקטנה
או ההפסקה הגדולה.
•

הסעות -עליכם/ן לחתום על טופס ויתור אם בנכם/בתכם אינם נוסעים בהסעות.
שנה טובה ומוצלחת,
צוות החטיבה היסודית.

