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 ,הורים וצוות יקר, תלמידים

 

נרגשים מהצפוי לכולנו יחד , ט"אנו עומדים בפתחה של שנת תשע

 .בשנה הקרובה

השקיע שעות של למידה והיערכות  , צוות בית הספר נערך לשנה זו

ומגויס למען קידום מטרות בית הספר הנוגעות לכל תלמיד  , בקיץ

 .  ותלמידה באשר הם

נשמח לראותכם  , בהמשך רציף למה שכבר התחלנו יחד, גם השנה

ההורים שותפים שלנו בהובלת בית הספר לעבר מצוינות ערכית  

וחינוכית ולעבר שיפור לימודי מתמיד של כל ילד וילדה בהתאמה  

עוד חשוב לנו שתהיו שותפים  . למטרות שהוא והיא מציבים לעצמם

 .  הדדית בכל תחום שחשוב לכם לקדם ולהפרייהלחשיבה , להובלה

חשיבה והעזה  , עשייה, אני מאחלת לכולנו שתהא שנה זו שנת צמיחה

 .  לעוף למחוזות שכולנו חולמים להיות בהם
דרכי ההוראה הלמידה  , שיאו של עידן הידע – 2018בישראל 

,  דבר המצריך אותנו ללמידה מתמדת, וההערכה עוברות שינוי מתמיד

שיח פורה על דרכינו ובמקביל שמירה על  , התפתחות מקצועית

.  מסורות ועל הרצון להיות אותנטיים ומחויבים לתהליכים שכבר החלו

מה צופן  , שתי השאלות הגדולות המטרידות היום בתחום החינוך הן

אני  . העתיד לתלמידים וכיצד להתאים את מערכת החינוך לעתיד זה

מאמינה כי הילדים ישמחו ללמוד משהו כשיש להם סיבה טובה ללמוד 

נפתח סביבות  , גם השנה נמשיך ונרחיב את הלמידה המשחקית. אותו

את החוויה ואת  , למידה מגוונות שמטרתן להגביר את ההנעה ללמידה

ונעמיק בלמידה , ההתלהבות של הילד והמורה מהעשייה החינוכית

כל שכבה , הנושאית שהתחלנו בכל אחת משכבות בית הספר

 .  בנושאים שתבחר להעמיק בהם

וכל כיתות בית , גם השנה נמשיך לטייל בכל שבוע ליעד אחר באזורנו

נמשיך  . הספר תצאנה לטיולים השנתיים באזורים מרוחקים יותר

לשים דגש על שילוב תלמידים מהכיתות המיוחדות שלנו בכיתות 
  80 –נקבל בסבר פנים יפות את התלמידים החדשים , הרגילות

 .וכאלו שהגיעו להתגורר באזור וישתלבו בכיתות השונות' תלמידי א



 .  יחד איתם נברך את המורים החדשים שהצטרפו לצוות הגומא

 –מספר יעדים אליהם נשאף להגיע " על המפה"כצוות ברצוננו לשים 

כולם מבוססים על רעיון שימשיך וילווה אותנו גם השנה ומקורו 

חינוך המבוסס על קשר אליו ניתן יהיה להגיע רק ". חינוך האישי"ב

'  בימי א" נפגשים"נקיים בכל הכיתות . דיאלוג והקשבהבאמצעות 

בכל " מעגלי שיח"פתיחת שבוע בפורום כיתתי ונקיים  –בבוקר 

מעגלים בהם  , בפורום של חצאי כיתות, הכיתות במהלך השבוע

,  ליצור קשר עם מבוגר משמעותי, נאפשר לתלמידים להביא מעולמם

כל  . חוזקות ולפעמים גם קשיים ואתגרים, רצונות, לדבר על תשוקות

,  ונלמדת הקשבה פעילה בקרב ילדי הכיתה" מהלב"השיחות הן 

 ".  להשיג"אמפתיה ואין מטרה שצריך , מודגשים ערכים של הכלה

הרעיון העומד מאחורי הגישה של חינוך אישי הוא שכשאנו נמצאים  

שייך רצוי , ר עם תלמידינו אנחנו גורמים להם לתחושה של קיים"בקש

 –ועל בסיס אלו נשאף שכל ילד יהיה במיטבו ובמצבו הטבעי כילד 

 .בוטח בעצמו ובסביבתו ומתפתח באמצעות למידה תמידית, שמח

ברצוני לאחל לכל צוות הגומא שתהא זו שנה בה תתמידו בחתירה  

.  מתוך התלהבות והתרגשות, לעבר מטרותיכם מתוך תשוקה אליהן

רק בדרך זו תאהבו את העשייה ותהיו מורים יותר מצליחים ובני אדם  

 .  יותר שלמים

ברצוני לאחל להורים שנה של שתוף פעולה ועשייה למען המשך  

 .  אני רואה בכם שותפים מלאים וחשובים. קידומו של בית הספר

ארצה לאחל שנה נהדרת של למידה מבוססת  , ולכם תלמידים יקרים

,  שנה מלאה במפגשים מעצימים עם סביבתכם, שנה של נתינה, עניין

 .שנה של עשייה וצמיחה

 מכשולים הם דברים מפחידים שאתה רואה  "  

 (הנרי פורד" )כשאתה מסיר את עיניך מהמטרה

 
 אורנה וינברג, באהבה   



  

   

שואפים ליצור ולטפח סביבה  " הגומא"אנו צוות בית ספר 

פיזית ואנושית בטוחה המאפשרת צמיחה וביטוי עצמי  
 .מקבלת המעודדת סקרנות ולמידה, באווירה מכבדת

לימודי וחברתי לכל תלמיד , אנו שואפים לתת מענה רגשי

להעלות  , תוך התייחסות לשונות ולצרכים המיוחדים

.  הישגים תוך דגש על הקניית ערכים הומניים להיות אדם
 :כל זאת תוך שיתוף כל קהילת בית הספר

 .מורים והורים, תלמידים



ספר הגומא כמסגרת חינוכית רואה תפקיד חשוב בהבניית  -בית

מעורבות  , נתינה, כבוד, חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות

  .אכפתיות וערבות הדדית, חברתית

מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות   "ב"מפתח הל"תכנית 

,  קבוצה-מעגל קשרי פרט: ערכית-בחיבור למעגלי הליבה החברתית

ספרי ומעגל החיים הלאומי  -מעגל החיים הבית, מעגל החיים הכיתתי

 .לכל חודש התייחסות לערך אחר, נקודות ציון בלוח השנה -

 

 מעגלי שיח –חינוך אישי 

הינה תוכנית המאפשרת לילדים ללמוד מיומנויות " מעגלי שיח"

שוויון , המפגש נעשה באווירה של קבלה. חברתיות ואישיות בקבוצה

אין אפשרות  . ומבטיח התייחסות של הקשבה ומתן כבוד, וכבוד הדדי

לבטל או להעיר הערות על דברים שנאמרים על ידי האחרים  , לזלזל

לקבוצה מערכת חוקים המחייבים את כל חברי הקבוצה . בקבוצה 

בסיטואציית השיחה נוצרים  . והמופנמים בדרך אוטונומית ועצמאית

 המנחה יסייע  . תהליכים קבוצתיים

 להידברות משמעותית ולהתייחסות  

 לדברי הזולת ואמור לשמש דמות משמעותית  

 במעגל ניתן להעלות נושאים  . לילדים במעגל

 מה שמטריד אותם  "מעולמם של הילדים ולדון ב

 ".באמת

 

 חינוך ערכי בהגומא



הינו טיפוח ערכים  , "הגומא"ס "אחד היעדים המרכזיים של ביה

אנו מאמינים כי המעורבות  . להיות אדם -חברתיים הומאניים 

 :  החברתית מסייעת בגיבוש עולם ערכים הדוגל במימושן של

סולידאריות חברתית  , יוזמה, ערבות הדדית, אכפתיות, אחריות

לשם כך אנו מטפחים את חברת  . המהווים אבני יסוד בחברה ונתינה

 .        הילדים ומעצימים אותה בעזרת הצוותים החברתיים השונים

 ייבחרו לצוות בו ירצו לתרום  ' ו-'תלמידים מכיתה ד

 ולעשות למען בית הספר והקהילה 

 :מתוך מגוון הצוותים

מועצת תלמידים 

הפסקה פעילה 

חבורת זמר 

ידיעות ברשת 

 יופי של מקום 

ירוקי הגומא 

ח"טיפול בבע 

מפגשים בין תרבותיים 

זהירות בדרכים 

אח בוגר בא לגן 

משחקים יחד 

רוקדים בכיף 
 

 !זה דולק וזה אינו חסר, המדליק נר מנר



  ילד הולך לו ברחוב

  בבוקר בהיר של תשרי

  אל בית הספר שוב יוצאים הילדים

  גבר הולך אחריו

  נראה -לא  -רואה , משגיח

  ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה

 

  איך עוד שנה פה נפתחת

  ,בסתיו, כמו כל שנה

  איך בן הולך לו לבד

  ואב בעקבותיו

 

  גבר רואה בחשאי

  איך בנו נכנס לכיתה

  גבר עומד כמו ילד שנשאר בחוץ

  וכבר שרים שם בפנים

  שיר של שנה חדשה

  -הו איך הכל מתחיל פה שוב מהתחלה 

 

  שוב הם שרים על הגשם

  שוב הם שרים על סתיו

  ועל הלוח עולות שוב אותיות הכתב

 

  .(ת.ש.ר.ק.צ.פ.ע.ס.נ.מ.ל.כ.י.ט.ח.ז.ו.ה.ד.ג.ב.א)

 

 

 עלי מוהר: כתב



  גבר באמצע הבוקר

  גבר בלב חייו

  על יד גדר של בית ספר לבדו ניצב

  והוא זוכר שאביו

  פעם הלך אחריו

  הוא מנסה לשמוע את קול צעדיו

 

  אך הילדים עוד שרים

  ,שיר על יורה וחצב

  :וגם שפתיו של גבר לוחשות עכשיו

  גם אם אלך בגיא צלמוות

  ,הן לא אירא

  גם אם אפול פתאום

  יאמר לבי שירה

 

  כל עוד עולה הבוקר

  כל עוד נכתב הלוח

  כל עוד הולך לו בן

  ואב בעקבותיו

  כל עוד שרים הילדים

  על שנה חדשה

  כל עוד הכל מתחיל פה שוב מהתחלה

 

  כל עוד הים מתעורר

  כל עוד הרוח עולה

  כל עוד על שחור הלוח

 תתנוסס מילה



 לוח שיעורים והפסקות

 ההסעות ליישובים  

   15:15יוצאות בשעה 

 בדיוק

  
 :מערכת שעות לימים

 'ה', ד', ב', א
 8:45 – 8:00 1 שיעור

 מעברים אם מתחלפת המורה  

 9:30 – 8:50 2שיעור 

+ בוקר . א
 הפסקה

9:30 - 9:40            9:40 - 10:00 

 10:45 - 10:00 3שיעור 

 מעברים אם מתחלפת המורה  

 11:30 – 10:50 4שיעור 

 הפסקה     
 12:30- 11:50 5שיעור 

 מעברים אם מתחלפת המורה  

 13:15 – 12:35 6שיעור 
 13:30 – 13:15 ארוחת צהריים  

 13:45 – 13:30  הפסקה

 14:25 – 13:45 7שיעור 

 מעברים אם מתחלפת המורה  

 15:15 – 14:30 8שיעור 

 15:15 הסעות



 לוח שיעורים והפסקות

 ההסעות ליישובים  

   13:00יוצאות בשעה 

 בדיוק

 'מערכת שעות לימי ג  

 8:45 – 8:00 1שיעור 

 מעברים אם מתחלפת המורה  

 9:35 – 8:50 2שיעור 

 9:45 – 9:35 בוקר. א

 10:10 – 9:45   הפסקה

 10:55 – 10:10 3שיעור 

 מעברים אם מתחלפת המורה  

 11:45 – 11:00 4שיעור 

 12:10 – 11:45   הפסקה

 12:55 – 12:10 5שיעור 

 13:00 הסעות  

 15:15 – 13:45 מליאת צוות



 מנהלת בית הספר אורנה וינברג

 סגנית מנהלת   טירנה אלישע

 מנהלת החינוך המיוחד

 סגנית מנהלת   גולן רוית

 רכזת מתמטיקה

 מנהלנית נעמה גורדון

 מזכירה אריאלה גזית ראוך

 ספרנית דימנדלבנה  

 אב הבית יעקב מוסרי

 מאבטח דני ישראלי

 יועצת חינוכית רוזנצוויגשרה 

 יועצת חינוכית אתי סגל שפירא

 רכזת פרט מור לוי שמר

 רכזת שילוב אנוליקרעיה 

 רכזת מערכת

 מ"חנפסיכולוגית  הילה שור

 פסיכולוגית   קרן מינץ

 רכז בטחון והסעות ריזנמןתומר 

 רכזת חינוך חברתי רוזנבלטימית 

 גופני ואורח חיים בריא-רכזת חינוך

 ב-רכזת א נאוה שמה

 רכזת שפה שיר נדר סויסה

 רכזת זהירות בדרכים גילת רודה

 רכזת תקשוב אורלי אסף

 רכזת מדעים טבע סביבה וטיולים לבנר ה'עופרל

 רכזת הזנה בתיה בר טוב



 במשך ההפסקות משובצים המורים בתורנות

 .  להגברת בטחון הילדים* 

 .  לשמירה על חוקי בית הספר *

 .למניעת אלימות* 

 

 נעמה, רעיה, אורנה, תומר

 .רוית וטירנה, בתיה, ימית, יעקב

*** 
 במידה ונקלעים למצב חרום

 ,  ביטחוני או למזג אויר סוער  

 יפוזרו התלמידים לבתיהם 

 .פי נוהל חרום ובתאום מלא עם הרשויות–על 



 מועד                                                                         

     2018ספטמבר  2 ' טקס פתיחת שנה וקבלת ילדי כיתות א

 2018ספטמבר  5 'כיתות א   אסיפות הורים –מתחילים שנה 

 2018אוקטובר  7 '  ו-'כיתות ב  

 2018אוקטובר  11   יום ניקיון נחלים

 2018אוקטובר  21   טקס רבין  

 2018אוקטובר  22  בחירות למועצת התלמידים  

 טרם נקבע   יום ספורט  

   2018דצמבר  3   מסיבת חנוכה  

 מתקיימים לאורך השנה    מפגשים בית ספריים  

 2018ינואר  7-8 תלמידים  -הורים-מורים: ת"שיחות מהו

 'טרם נקבע מחצית ב   

   2018ינואר  24   ו בשבט  "טיול ט

 2018ינואר  31  ' מפגש סיכום מחצית א

   2018מרץ  19   מסיבת פורים 

 מתקיימים לאורך השנה    טיולים יומיים וטיולים שנתיים  

   2018מאי  2  יום הזיכרון לשואה  

   2018מאי  8  ל  .ה.יום הזיכרון לחללי צ

 טרם נקבע     יום קהילה  

 2018יוני  27  ' כיתות ו –אירוע סיום שנה 

בנוסף לארועים המצויינים יתקיימו 
לפי , ארועים בכיתות ובשכבות

 ...הודעת המחנכות



 כללי  השיעור

 
כל אחד מנקה את  , בהישמע הצלצול נכנסים לכיתה. 1

 .סביבתו הקרובה
שיעורי הבית  , מוציאים את הציוד  הנדרש לשיעור. 2

 .ומתיישבים במקום
 .יש לבצע את המשימות והמטלות הנדרשות בשיעור. 3
 .אין לצאת מהכיתה ללא רשות המורה. 4
 .לא יתקבל סירוב למורה. 5
 .לא תתקבל אלימות מילולית ופיזית. 6

  הגברת תוך ,חיובי כתה אקלים בניית שמטרתה מערכתית תכנית

  ההתנהגויות הגברת ,למורים תלמידים בין הפעולה-שיתוף

  תלמיד כל על .בלמידה להתקדם התלמידים יכולת ושיפור הנאותות

 .הכללים לקיום מחויבות חלה

 .מותאמת אישית לתכנית זוכים ייחודיים צרכים עם תלמידים

 ,הורים יקרים  

 יודעים ובטוחים , אנו רואים חשיבות רבה בשיתופכם בתהליך

 כי עזרתכם ומעורבותכם תשפר את הישגי התלמידים 

 .רגישים ומעורבים, ואת התנהגותם כבני אדם תורמים



 .מחכים בסבלנות לאוטובוס•

 .רק מהדלת הקדמית, עולים ויורדים בנחת ללא דחיפות•

חוגרים חגורת בטיחות ויושבים לאורך כל  , מתיישבים במקום•

 .הנסיעה

ניתן לשוחח בשקט עם החבר  , שומרים על התנהגות שקטה•

 .שיושב ליד

 .קמים רק כשהנהג עוצר עצירה מלאה•

 .נשמעים להוראות הנהג ונאמני ההסעות•

 .ו -'ואחרונים ה' ד-'ג -אחריהם ' ב -'עולים ראשונים ילדי א•

 .מדווחים על ילד חסר•

ס "במקרים בהם ילד יחרוג מכללי הנסיעה הוריו יסיעו אותו לביה

 .י חברי הצוות המטפל"וחזרה לזמן שיקבע ע

 תקנון התנהגות באוטובוס

 !!!אי ציות לכללים מהווה סכנת חיים 

 במקרה של ביקור בין חברים
 

עם תומר  ( ערב קודם)יש לבדוק מבעוד מועד 1.

 .אחראי תחבורה לגבי מקום בהסעה

יש ליידע את המחנכת ולהגיע עם אישור  2.

 .הורים של שני הצדדים



 ועוד

 ...ועוד
נקבע באופן , מתוך הבנה כי בטיחות היא לא נושא לשיח

 חד משמעי כי 

 הוריו   -ילד אשר יוחלט להשעות מהנסיעה באוטובוס

 .ידאגו להביאו ולהחזירו לבית הספר

 הספר עם ילדם ונציג  -ההורים יוזמנו לשיחה בבית

 .מההנהלה לפני חזרתו להסעות

 ישלם הילד  -במקרה של השחתה באוטובוס -בנוסף

 .מכספו

 אוטובוס ילדים



 .ובכלל זה הצקות, אין להשתמש באלימות מילולית ופיזית. 1
והמורים הנמצאים    , יש להישמע להוראות המורים התורנים. 2

 .בסביבת הכיתה
 בשטח בית הספר אך ורקיש להימצא . 3
 יש לשחק בכדור רק במקומות המותרים  . 4
 .אין לרוץ ולהשתולל בכיתה ובחללים. 5

יום   יום שני יום ראשון

 שלישי

יום  

 רביעי

יום  

 חמישי

דשא  

 מערבי

 'מחזור ה 'מחזור ד 'מחזור ו 'מחזור ד 'מחזור ה

דשא  

 מזרחי

 

 'מחזור ג

מגרש 

 משולב

 'מחזור ו

 'מחזור ד

'  מחזור ה

 'ומחזור ו

'  מחזור ה

 'ומחזור ד

'  מחזור ה

 'ומחזור ו

' מחזור ד

 'ומחזור ו

 חלוקת המגרשים



 .משחקים במגרשים לפי חלוקת המגרשים. 1
 .כדורגל וכדורסל משחקים רק במגרש המשולב ובדשא הגדול. 2
 .כשהוא רטובאין לעלות על המגרש המשולב . 3
,  בכדורי טניס משחקים משחקי קפיץ קפוץ על קיר הבניין הכחול. 4

 .על קיר הבניין המרכזי מבחוץ
בכל , ניתן לשחק את משחק השבויים עם כדורי הספוג הרכים. 5

 .מקומות המשחק בחוץ
בו ישחקו הילדים במשחקים " יום ללא כדור"בכל שנה יקבע . 6

 .אלטרנטיביים ותופעלנה הפסקות פעילות



ס הגומא משקיע מזה שנים מאמץ מיוחד בסיוע לתלמידים "בי

 .בעלי צרכים מיוחדים במערכת הכיתות הרגילות

,  שעות ,השקעה מיוחדת זו באה לידי ביטוי בהקצאת משאבים

גיבוש קריטריונים לסיוע  , תכנון וחשיבה לגבי דרכי איתור הצרכים

 .הכרות עם דרכי סיוע שונות ועוד, לימודי

הבית ספרי שלנו בתחום  " אני מאמין"גישה זו מבוססת על ה

 :הסיוע הלימודי

   ראוי וחשוב לתת מענה לצרכים המיוחדים של כל תלמיד
 .ותלמידה

  ראוי להקצות משאבים לצורך מתן מענה הולם לצרכים אלה. 
  חיונית ביותר , שליטה במיומנויות השפה ובראשם הקריאה

 .ומהווה כלי בסיסי ללמידה ולחיים בחברה המודרנית
   שליטה במיומנויות השפה ובראשם הקריאה מהווה מרכיב חשוב

וחיוני בשילובם המוצלח של ילדים לקויי למידה וקשיי למידה 
 .אחרים בכיתה

  ישלוט במיומנויות , ס הגומא יהיה קורא מיומן"ראוי שבוגר בי

 .  וימצה את מלוא יכולתו בתחום זה, השפה
   חשוב שהסיוע הלימודי יינתן על ידי מורות שהתמחו בתחום

 .  לקויות למידה
  חשוב לקיים קשר שוטף בין המחנכות לבין מורות השילוב ,

מנת  -במטרה לגבש התאמות נכונות לתלמיד בתוך הכיתה על

 .בנוסף על הסיוע הלימודי, לסייע בשילובו בה
 

 



מסתייע בית הספר במספר גורמים  , במסגרת מערך הטיפול בפרט

 :תומכים

             .מורות השילוב. א

               .יועצות בית הספר. ב

 .פסיכולוגיות. ג

 .רכזת הכלה. ד

 

 :השילוב

  לתלמידים תומכת לימודית מסגרת לספק נועד ס"בביה השילוב מערך

 .והחשבון הקריאה בלימוד בקשיים הנתקלים

  במסגרת בשבוע שעות מספר התלמידים עם תעבודנה השילוב מורות

  איתור ,החומר תחומי חיזוק תוך ומקבלת חמה באווירה ,מצומצמת

  וכל ,עקיפתם או לתקיפתם ואסטרטגיות פתרונות ומתן הקושי מוקדי

 .האם בכיתת הנלמד הלימודים לחומר בזיקה זאת

  לקבלת התלמידים כל של בזכאותם דנה ספרית הבית השילוב ועדת

  ,המועלים הקשיים באופי התחשבות מתוך ס"ביה במסגרת עזרה

  ס"ביה משאבי וכן הקשיים על המעידים קבילים מסמכים המצאת

 .זה לנושא המוקצים

   :הייעוץ

 הילד של ההתפתחותי העיקרון על מושתת החינוך במערכת הייעוץ

  של והפיסיים החברתיים ,הלימודיים ,האישיים הצרכים למימוש ושואף

                                     .התפתחותו שלבי בכל התלמיד

 

 

 



   :הספר בית במסגרת תפקידים מספר ליועצת

  עזרה ,הקשבה באמצעות לתלמיד סיוע :לתלמיד אישי ייעוץ

  המתקשים ילדים של במקרים התערבות .אישיים בנושאים ותמיכה

  קשיים ,התנהגות הפרעות ,חברתיות בעיות שלהם ילדים ,בלימודים

 .'וכד רגשיים

  ,מהוריו ,מהתלמיד לבוא יכולה היועצת לעזרת לפנייה היוזמה

 .היועצת ביוזמת או החינוכי והצוות הכיתה ממחנך

  צוות עם ,הצורך לפי וקבוצתיים אישיים דיונים :למערכת ייעוץ

  חינוכיים ,לימודיים בנושאים פעולה דרכי ליבון לשם ,המורים

 .והכיתה הספר בית במסגרת המתעוררים וחברתיים

 וליווי סיוע - 'א כיתות קליטת :מעברים עם בהתמודדות סיוע

  למעבר 'ו כיתות ילדי הכנת .הספר לבית הילדים מגן המעבר תהליך

  עם ההתמודדות על שיקלו כישורים הקניית ידי על הביניים לחטיבת

 .הנלווים והקשיים השינוי

   :הפסיכולוגית

ייעוץ לצוות המורים בתחומי  : ס מגוונים"תפקידי פסיכולוגית ביה

אבחון ילדים .  הלמידה והתפקוד הרגשי   חברתי של התלמידים

הפנייה אל הפסיכולוגית יכולה להיעשות דרך  . ומתן הדרכה להורים

 .ס  או ישירות לפסיכולוגית"יועצת ביה, מחנכת הכיתה

 השתלבות/ רכזת ההכלה 

תפקידה לסייע בפיתוח המשגה ושימור הידע הפדגוגי הבית ספרי  

בכל הנוגע לניהול תהליכי למידה בכיתה ההטרוגנית תוך ביצוע 

טכניקות הוראה וניהול  , פעולות לקידום תפיסה חינוכית מכילה

 ...סדירויות עבודה המכוונות למתן מענים לפרט ועוד, שיעור מיטבי



של תלמידים המגיעים  , ארבע כתות  קטנות, "הגומא"בבית הספר 

המהוות מסגרת  , רמת הגולן ומרום הגליל, מיישובי הגליל העליון

 .  מיוחדת לילדים בעלי קשיים רב בעיתיים ולקויות  למידה

הכתות נותנות מענה חינוכי הולם לצרכים המיוחדים של 

 .התלמידים המתקשים לתפקד במסגרת הרגילה

 

היעדים העיקריים העומדים לנגד עינינו הם  

 :בשלושה תחומים

 

בהתאם  , פיתוח ומיצוי היכולת הלימודית של כל תלמיד –לימודי . 1

 .לנתוניו וליכולתו האישית
המותאמת לצרכיו ( א"תל) לכל תלמיד נבנית תכנית למידה אישית

 .וליכולתו

 .מקבלת ומעודדת, צמיחה רגשית בסביבה תומכת  -רגשי . 2

 .פיתוח  כישורים חברתיים והפנמת נורמות התנהגות  -חברתי . 3

 



 
 
 

 :ס בשלוש רמות"התלמידים משולבים בביה

ימי  , שיעורי העשרה, צוותים חברתיים: ספריות –בפעילויות בית . 1

 .מופעים ובמופע סיום, טקסים, ספורט

 .בסיורים לימודיים  ובטיולים, בלמידה, בפעילות מחזורית. 2
שילוב תלמידים המסוגלים להשתלב בכתות הרגילות בשעורים . 3

 .מסוימים בהתאם ליכולתם הקוגניטיבית ורגשית

 

 אנו מאמינים בשיתוף פעולה  

 ס "בין הורי הילד לביה

 (.מחנכות וצוות מקצועי)

 שיתוף התורם רבות להתקדמות 

 .משמעותית של כל ילד וילדה

 



 אצבע הגליל –' כתה א

 
 הר מירון ונחל עמוד -' כתה ב

 לכינרת ולדרום רמת הגולן -'כתה ג

 עמק יזרעאל  -' כתה ד

 

 גליל מערבי -' כתה ו

טיולים יומיים 

מתקיימים בכל  

כל ', בימי ה, שבוע

שכבה מטיילת אחת  

 ,לחודש וחצי

יש להגיע עם הציוד 

 .המתאים לטיול

נשמח להורים 

 ....מלווים

 לכרמל ולמישור החוף  -' כתה ה



 .ס"היא מרכז המשאבים של ביה" הגומא"ספרית 

 .  ספרי לימוד וחומר עזר למורים לתלמידים ולסטודנטים, ספרי  עיון

 ספרית קריאה והשאלת ספרים בעברית ובאנגלית לתלמידים 

 .זמן ההשאלה הוא לחודש ימים. לכיתה ולבית

 

 :פעילויות נוספות בספריה

  שעת סיפור לילדי כתה א' 
  צוות ספריה שמסייע ללבנה הספרנית 
  מפגשים של התלמידים עם סופרים במסגרת סל תרבות 
  מתנדבים מטעם עמותת   -( מרכז לפעילות לילד)ל .פ.פרויקט מ

 .ותיקי הגליל שעומדים לרשות התלמידים לכל מיני צרכים
   השתתפות בהצבעה ארצית ובחירה של ספר   -מצעד הספרים

 .י התלמידים"קריאה מועדף ביותר ע

 

 

 
 



 :תפקידי נציגות ההורים       

 לקדם ולשמר את מטרות בית הספר ואת הפעילויות החינוכיות. 

 לייצג את כלל הורי בית הספר מול ההנהלה ומול גופים ממלכתיים. 

 לשמש מנגנון תקשורת ייצוגי של בית הספר כלפי גורמי חוץ. 

 לסייע בחיזוק הקשר עם קהילת ההורים והישובים. 

 לסייע בגיוס משאבים הדרושים להפעלת הפעילויות והפרויקטים השונים. 

 הספר-תומכת ומעורבת בחיי בית, לסייע בבניית קהילה תורמת. 



 במהלך שנת הלימודים ייחשפו תלמידי בית הספר  

במסגרת סל  , למופעי אמנות שונים( על פי שכבות גיל שונות)

מופעי מוזיקה ומחול ומפגשים עם  , הצגות; התרבות הארצי

המפגש עם מופעי האמנות פותח בפני הילדים צוהר  .  ת/סופר

מזמן עבורם חוויית למידה והנאה יוצאת , לעולם ייחודי ומגוון זה

מעורר את חשיבתם האישית והיצירתית ומעשיר את אוצר  , דופן

(  לגילאים השונים)המופעים השונים . ידיעותיהם בתחום זה

 נבחרו בקפידה על ידי רכזי סל תרבות  

 !וכל שנותר הוא לאחל צפייה מהנה

במסגרת יום הלימודים  יקבלו הילדים בכל שנה  שעורי  העשרה  

השעורים נבחרים בקפידה על סמך סקרים  . שונים ומגוונים

על  , המורים וההורים, שנערכים בכל שנה מחדש בקרב הילדים

חשוב . סמך  ניסיון העבר וכמובן אהבת הילדים לתחומים שנבחרים

.                              לציין כי מושם דגש על התאמתם לגיל הילדים

.        ומחשבים, משחק, מדע, טבע, אומנות, שעורי ספורט ותנועה

.  על התלמיד לשמור על כללי ההתנהגות הנהוגים בבית הספר

 .מרבית השעורים יתחילו כבר בספטמבר



 פירוט

שיעורים 

 מקצועיים



 .ההוראה והלמידה בעזרת מחשבים תופסת מקום נרחב בבית ספרנו

 .המחשבים הם הכלי המאפשר את לימודי התקשוב

מיומנות השימוש , התקשוב עוסק בהקניית מיומנויות המחשב

לצד נושאי הלימוד והתכנים  , באינטרנט וטכנולוגיות המידע הדיגיטלי

 .הנלמדים בכתה

באה על מנת  , השימוש בדרכי הוראה משולבות מחשב וטכנולוגיה

לקדם את תפקודם והישגיהם של התלמידים ולהפוך את תהליך  

 .רלוונטי ומהנה יותר, ההוראה והלמידה למשמעותי

המטרה העיקרית היא להקנות לתלמידים כלים שיאפשרו להם  

 .לקדם עצמם ולהתפתח, להמשיך ללמוד באופן עצמאי

רואה חשיבות עליונה בשימוש באמצעים  , בית הספר, בנוסף

כאמצעי ליצירת קשר בין " ס"אתר בי"טכנולוגיים עם דגש רחב על 

ההורים והקהילה וכאמצעי לפרסום העשייה  , התלמידים, ס"ביה

 .החינוכית המתרחשת בו

מתנשאת מעל כולם מלכת  , בעולם של קודים וסמלים

 .שאת סודותיה מגלה לאלה שאותה אוהבים, המדעים

 

 .נלמד בדרך משחקית במתחם שחקנע* 

 .נלמד בשיעורים מתוקשבים וחווייתיים* 

    . נבנה משחקי חשבון לקטנים ולגדולים* 

 ...פעילויות יום המאה ועוד, נערוך ימי שיא* 

 

 ,  כל אלה ועוד מחכים לכם

 !!!כי ללמוד חשבון כל אחד יכול 
 

 

ה ק י ט מ ת  מ



.  במרכז עמק החולה, בין הרי נפתלי והגולן, בית ספרנו ממוקם על גדות הירדן

החל מלימודי גאוגרפיה וגאולוגיה  , מיקום זה משפיע רבות על תכני הלימוד שלנו

 .של האזור עד הכרת החי והצומח האופייניים לו

צוות זה מוביל גם  . י צוות של ארבעה מורים"ס ע"המקצוע נלמד בכל כתות ביה

 .הכרת האזורים וטיולים, איכות הסביבה, את כל הפעילויות הקשורות בסביבה

 :במסגרת מערכת השעות נלמדים נושאים מרכזיים בכל כתה

 .ס ונושאים נבחרים לפי העונות"הכרות עם סביבת ביה  -' כתה א -

 .בתי גידול וקינון, הגפן, הזית, הדורסים, נדידת הציפורים  -'כתה ב -

 .המגנט, זוחלים, מחזור החיים של הצמח  -'כתה ג -

 .גוף האדם, גאולוגיה, עמק החולה היום ובעבר -'כתה ד -

 .גוף האדם, חשמל, איכות הסביבה  -'כתה ה -

 .גוף האדם, הכחתחנת , מבוא לכימיה במעבדה  -'כתה ו -

, פרויקט ארצי של בדיקת נתונים בנחל, נמשיך גם בפרויקט הניטור של הנחל

 .וכולל מחקרים שהתלמידים מבצעים, שנתי ארצי-הנשלח למאגר נתונים רב

-לכל ילד יש כ. בהדרכת מורי הטבע, בכל שבוע יוצא מחזור אחד ליום טיול באזור

בו כל מחזור יוצא לאזור אחר ליום  , בנוסף הטיול השנתי. ימי טיול במשך השנה 8

 .'עד שלושה ימי טיול בכתה ו, אחד

נייצר קומפוסט מפסולת  , נמחזר פסולת –גם השנה נתמיד בשמירה על הסביבה 

נגדל  , גשם להדחת האסלות בשירותים ולהשקיית החממה-נאסוף מי, אורגנית

נהנה מחיות מחמד . נרבה צמחים ונערוך ניסויים בחממה, הירק -ירקות בגן

...  נשמיע מוסיקה בהפסקות בעזרת חשמל המיוצר מנסיעה על אופניים, חי-בפינת

,  הצוותים החברתיים ואיתכם ההורים, ונמשיך ונפתח כל רעיון בעזרת הילדים

 !יהיה כיף –אשר תמיד מוזמנים להצטרף אלינו 



 .שיעורי החינוך הגופני מתקיימים במגרשי  הספורט ובאולם

 או למנוע את השתתפות/שעלולות להפריע ו, חובה ליידע על בעיות בריאותיות

 .ג"החנהתלמיד בשעורי 

            :נושאי הלימוד

עבודה עם , הכרת המרחב, הכרת הגוף, הרגלי עבודה -" שפת הספורט"  :'כתות א

 .כדורים ומשחקים, מכשירים קטנים

 .ראשית לימוד משחקי קבוצות, תרגילי מיומנויות, לימוד משחקים :'כתות ב

 .מיומנויות ומשחקי קבוצות, ראשית לימוד אתלטיקה קלה עם מדידות :'כתות ג

,  עמידת ידיים, קפיצה בחבל, מיומנויות ספורט הכוללות כדרור כדור:  'כתות ד

אתלטיקה קלה וכושר גופני  , משחקי כדור. זריקת כדור יד וקפיצה למרחק מהמקום

 .כללי

ריצת  , קפיצה לגובה, קפיצה למרחק: אתלטיקה קלה וכושר גופני הכוללים: 'כתות ה

 .מיומנויות ומשחקים גדולים, משחקי כדור', מ 600זריקת כדור יד וריצת ', מ 60

קפיצה למרחק   , זריזות ומהירות: אתלטיקה קלה וכושר גופני הכוללים : 'כתות ו

 .ומשחקים גדולים, משחקי כדור, מטר 600שרירי בטן וריצת , מתח, מהמקום

 כללי לבוש בשעורי החינוך הגופני

  עם גרביים בלבדספורט נעלי. 

 ניתן ללבוש מכנסים קצרים מתחת  ). מכנסי טריקו או פוטר או מכנסים צמודים

 (.לארוכים

 חולצה עם שרוולים בלבד. 

 בחורף ניתן ללבוש מעל סווטשירט של תלבושת בית הספר. 

 שרשראות ועגילים תלויים, אין לענוד תכשיטים כגון צמידים  . 

 עגילים צמודים מותרים. 



. 

 .עיצוב ואמנות משפחה אחת המה

עם יצירות מפורסמות ועם תכנים מצוירים  , מפגש עם אומנים נודעים

שנועדו להעשיר את עולמם התרבותי של הילדים ולהוות נקודת 

 .  מוצא לפעילות האומנותית בשיעורים

תזומן לכל ילד התנסות בחומרים שונים ובטכניקות עבודה  רבות 

שהעיצוב עוסק בכל תחומי החיים  , וכשקצת נעמיק ניווכח.... ומגוונות

 .עיצוב פנים ועוד, עיצוב הסביבה, עיצוב המוצר, אופנה: כגון

 

 

 

 .ו-מקצוע הערבית נלמד בבית הספר בכיתות ה

מתחילים ללמוד ערבית מדוברת . על פי הנחיות של משרד החינוך

 .משך שעתיים שבועיות', בכיתה ה

 .שאמס-דל'בל ממג'המורה היא הלא אבו ג

כל תלמיד מקבל ערכת לימוד הכוללת  חוברת עבודה ומחברת  

 .  מיוחדת

לבין בית ' מתקיים מיזם חברתי משותף בין  ילדי כיתות ו' בכיתה ו

ספר מהמגזר הדרוזי במהלכו מתקיימים מפגשים משותפים בהם  

 .לומדים על התרבות של שכנינו

מוכיח עצמו כל שנה מחדש ומרגש את התלמידים  " שכנים"פרויקט 

 .בשתי הקבוצות

 



 .לימוד המוסיקה כולל מבחר מכובד של שירי ארץ ישראל

הכרת כלי , עם מלחינים קלאסיים" מפגש", האזנה ליצירות קלאסיות

לימוד תווים של שפת הקצב ונגינה  , נגינה של התזמורת הקלאסית

 .  שילוב בין מוסיקה ופעילות ריתמית ותנועתית, בכלי הקשה

 

,  במכשירים -מקצוע התנועה  הוא אמצעי נוסף ללמידה  בדרך שונה 

 .מוסיקה ובעזרת הגוף, אביזרים
 

 :בשיעור  התנועה  מתמודדים  עם  מגוון  תחומים

  תפיסת הגוף במרחב האישי והכללי. 

  בדיקה ושיפור של היכולות הגופניות האישיות. 

  שיפור הקואורדינציה. 

  שיפור יכולת ההקשבה והריכוז. 

  ותרומת הקבוצה להתקדמותו , בדיקת תרומתו של היחיד לקבוצה

 .של הפרט

  פיתוח היצירתיות. 
  שילוב עם נושאים הנלמדים בכיתה. 

 



 

  תכנית במסגרת .'ו עד 'ב מכתה אנגלית לומדים התלמידים

  בשירים ,במחשב בשימוש מלווים השיעורים ,לה ובנוסף הלימודים

  חלק מהווה והיא ומגוונת עשירה שלנו האנגלית ספריית  .ובמשחקים

  אתר מלווה  שלנו הלימודים תוכנית את .השפה מרכישת חשוב

 .ובבית בכתה השפה ותרגול לחיזוק ומשחקים העשרה ובו 'גלים'

  נרכש במסגרתו ,בשבוע אחד שיעור התלמידים לומדים 'ב בכתה

  חווייתיות ופעילויות משחקים ,שירים דרך הבסיסי המילים אוצר

   .ומהנה חווייתית תוכנית בעזרת

  לומדים התלמידים ',ב מכתה התוכנית המשך שהיא 'ג בכתה

  ומתחילים המילים אוצר את מרחיבים בהם ,בשבוע שיעורים שלושה
 .ABC ה אותיות בהכרת

  תוכנית  .בשבוע שיעורים ארבעה לומדים התלמידים 'ד בכתה

  הקריאה ולימוד המילים אוצר הרחבת על מבוססת הלימודים

 .והכתיבה

  מתקדמים התלמידים .בשבוע שיעורים חמישה לומדים 'ה בכתה

 .דקדוק לומדים ולראשונה והכתיבה הקריאה מיומנויות בחיזוק

  ממשיכים .בשבוע שיעורים חמישה התלמידים לומדים 'ו בכתה

  והכנה ודיבור בכתב הבעה ,הקריאה הבנת ,הדקדוק בהעמקת

 מחשב מיומנות מחזקים התלמידים בנוסף ,בחטיבה ללימודים

 .באנגלית



מיילנייד תפקידשם ומשפחה

053-7251914ornahagome@gmail.comמנהלת בית הספראורנה וינברגא

052-2369557ofir.shatil@gmail.comמורה לחנ"גאופיר שתיל

052-3246720ofiraabuhav@gmail.comמחנכת ג'2אופירה אבוהב

052-4588727orli_asur@hagomeh.tzafonet.org.ilמחנכת ב'3אורלי אסור

052-3791609orlyassaf@gmail.comמורה למחשביםאורלי אסף

050-5774429isabellainthebar@hotmail.comמורה לאנגליתאיזבלה אליהו

050-4241251irisalfasi@gmail.comמורה עמיתהאיריס אלפסי

054-8015177ella482@gmail.comמחנכת מחליפה ג'4אלה גולדברג

052-6017014elinoriftah63010@gmail.comמחנכת ו'2אלינור פרג'ון

052-5376588elad.gonen12@gmail.comטבע ומדעיםאלעד גונן

050-7623293eshagome@gmail.comמזכירת בית הספראריאלה גזית ראוך

050-4794860etisegal@gmail.comמחנכת   ד'1אתי סגל -שפירא

054-7948404batyabar1@gmail.comמורה למחשביםבתיה ברטובב

050-5207200gilat.roda@gmail.comמחנכת ו'1גילת רודהג

050-4983810hala43112@gmail.comמורה לערביתהלא אבו ג'אבלה

054-4608571hilasabag@gmail.comפסיכולוגית חנ"מהילה שור

052-8370065veredm24@gmail.comאשכולות חשיבהורד מנצורו

052-7303433tirana11169@gmail.comמחנכת א'4  חנ"מטירנה אלישעט

050-7656056taliuliel@gmail.comמחנכת ג'1טלי אוליאל

052-6688547Taliakerman@gmail.comמטפלת רגשיתטלי אקרמן

054-2004709gutman20@gmail.comמחנכת א'3טניה ציגלר-גוטמן

054-4363766yana.blitz@gmail.comמחנכת מחליפה ה'3יאנה מרגליתי

052-3405775Yamit.rozen@gmail.comמורה לחינוך גופניימית רוזנבלט

050-2225148אב ביתיעקב מוסרי

050-7237305yaely.bo@gmail.comמורת שילוביעל בורובסקי

050-3399377yaelik70@walla.comמורה עמיתהיעל גסול-דהן

 050-7950348yifatt333@gmail.comסייעת א'4יפעת סוויסה

054-4656360levanasd@gmail.comספרניתלבנה דימנדל

צוות הגומא תשע"ט 2018-2019



מיילנייד תפקידשם ומשפחה

050-6539749morlevy@hagomeh.tzafonet.org.ilמחנכת ב'1מור לוי שמרמ

050-2201310maytal.brand@gmail.comמטפלת רגשיתמיטל ברנדוינהנדלר

053-6684588meitalbi2780@gmail.comמחנכת ה'1מיטל ביטון

054-4343067mshtil@walla.co.ilמחנכת  ג'4 חנ"ממיכל חכם

054-5448541mosheerez2006@gmail.comמורה למוסיקהמרינה ארז

052-8747557navashama@gmail.comמחנכת  א'1נאוה שמהנ

050-4588049nitzanmalka@gmail.comמחנכת ה'3ניצן מלכה נוריאל

054-6664947gordonn1901@gmail.comמנהלנית ביה"סנעמה גורדון

050-5849688sigal@hagomeh.tzafonet.org.ilמורה לאנגליתסיגל אנידג'רס

054-2282634adimic33@gmail.comמחנכת ה'2עדי מיכאליע

054-7948507golanblum@gmail.comסייעת ג'4 חנ"מעדית אורון

052-5012952ofra.lavner@gmail.comטבע מדעים וסביבהעפרה לבנר

052-6347211einel.kristal@gmail.comמחנכת א'2עין-אל קירסטל

054-6693260frida.lez@gmail.comאוריגמיפרידה לזרובסקיפ

054-5827523pazityn@gmail.comמחנכת ו' 3פזית יהוד נתנאל

052-8695821tsofnat101@walla.co.ilמורה עמיתהצפנת שיטריתצ

050-4204608katilyamir88@gmail.comמחנכת ג'2קטי-לי אמיר דלאלק

050-8318533keren1112@gmail.comפסיכולוגית  חינוכיתקרן מינץ

052-6061132karnitbz@gmail.comמחנכת ה4 חנ"מקרנית בן צבי

050-9014940ravitgolan66@gmail.comמורה למתמטיקהרוית גולןר

050-7305441Ronikuzibardov@gmail.comמחנכת ב' 2רוני  שוורץ

052-5015645hershkon@013net.netמורה לתנועהרחלי הרשקו

052-4474407rinasy1@walla.comסייעת ה'4רינה יל

052-3213498rayanolik@gmail.comמורת שילוברעיה אנוליק

050-6794289shirneder@gmail.comמחנכת ד'2שיר סויסא-נדרש

054-8340900romano.shir@gmail.comמחנכת מחליפה ד'1שיר רומנו

050-3736665zigdonshira@gmail.comמורה למתמטיקהשירה בן עמרם

054-2458305shirlygil@gmail.comמורה לאמנותשירלי גיל

054-6693180shani.gelber@gmail.comמחנכת  ו'4 חנ"משני גלבר- פרידמן

054-2141161sarabialy@gmail.comסייעת - ו'4   חנ"משרה ביאלי-פוזנר

054-5590345sararos@gmail.comיועצת חינוכיתשרה רוזנצוייג

054-2065565rizenman@gmail.comמורה חנ"ג ואנגליתתומר ריזנמןת



   האתר שלנו באינטרנט


