
  
 הורים יקרים,

ס  לקבל  ולפגוש  את “ו  נפתחה  בפרחים וכתרים !!  כולנו עמדנו נרגשים בפתח ביה“שנת הלימודים  תשע

 הילדים , תלמידינו.    התלמידים  הגיעו  היום  שמחים וסקרניים לפגוש את חבריהם ולפגוש את המחנכת .  

שזו להם השנה הראשונה ‘ תלמידי שכבת א 56  -ברכות  חמות להצלחה  לכל הילדים,  ברכות מיוחדות ל    

 ס רעים  יהווה לכם בית  ומקום  של בטחון  ושמחה .“ס.   נאחל לכם שביה“בביה

לפנות ערב(  הראו לנו איך הם יכולים ‘ ס,  שכבר אתמול )יום ב“בוגרי ביה  -‘   ברכות והוקרה לתלמידי שכבת ו

 ס  בבגרות ובאחריות.“להוביל את טקס קבלת כיתות א,   אין לי ספק שתדעו להוביל את ביה

 ס  .“ברכות למורים  ולמורות  ולכל צוות עובדי ביה

ס מפאת שביתת מחאה בעניין צפיפות בכיתות  “לא הגיעו לביה‘ על הפתיחה החגיגית העיבה  העובדה שתלמידי ה

 שעליה הכריז ועד ההורים.

 

 כיתות .  46  -תלמידים , ב   655ס לומדים השנה “בביה

 נאחל לכל התלמידים והמורים   שנה איכותית וטובה,

 שנה של התקדמות ופריחה.

 שנה של יצירה ויוזמה.

 שתהייה  שנה  רגועה,  והרבה נחת מהילדים. -ולהורים  

 

 ס“ס  רעים מרכז  את כל המידע החשוב של ביה“אתר ביה

 הכתובתמוזמן להכנס ולשמור את    -מי שעוד לא גילה אותו  

https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/ 

 

 

   

                    

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                              

                                                                                                                            

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    

 בברכה       

                                                                                         

 חדוה  אילת,  מנהלת.

 מידעון     חודש     ספטמבר   

   “ “ “ רעיםרעיםרעים”””בית  ספר  בית  ספר  בית  ספר  
  5146ספטמבר 

 אלול/ תשרי   

 ו“תשע

 

 לטעת,

 לגעת,

להרחיב 

https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/


 דלתות ביה"ס              

 .   03:1בשעה  םיפתחו מדי יו        

                                     

אנחנו פונים ומבקשים שלא לשלוח 

 ילדים לביה"ס לפני שעה זאת.   

 ס  רעים3“תוכנית  המצוינות של ביה

גם השנה הילדים יוכלו לבחור בין תוכניות 

 רבות ומגוונות.

תוכניות המצוינות וההעשרה ואמירים  
מתקיימות בחלקן  לאחר שעות 

 הלמידה.

 פרטים יינתנו במידעון הבא. 

     -במהלך   החופש הגדול   

 אורלי להב )סגנית(

ברוך )אב הבית(, טובה )מנהלנית(  וראובת 

 )הספרנית(  המשיכו לעבוד  

 ימים רבים , ארוכים וחמים מאוד.     -במשך  

 ס “וכל זה  כדי להכין את ביה

 לפתיחת שנת הלימודים.

 התודה והברכה. -על כך  

 תודה להם.....וברכה לנו   שזכינו בהם.

 מידע חשוב בענייני בריאות 3

 

  כשילד נפגע, או  נפצע  אנחנו קוראים

להורים  ומבקשים שיבואו ויקחו את הילד 

ח אליה  ההורים “פ קופ“לטיפול  רפואי ע

 שייכים.  

   אם על פי שיקול דעתנו הפגיעה  רצינית-  

 אנחנו מזמינים אמבולנס לפינוי.  

 ח תאונות “ס ממלא דו“בכל מקרה ביה

 ומעביר לחברת הביטוח.

   יש להתעדכן   -במקרה של פציעת שיניים

 ס   מה לעשות.“במזכירות ביה

   לידיעתכם 3 אין החזרי ביטוח על טיפולים

 י הביטוח.“במרפאות  שאינן מורשות ע

 

 ושרק  נהיה  כולנו  בריאים !            

 

 אסיפות  כיתתיות

 42311שעה    51.2‘ יום א‘   אשכבת   

 42311שעה  45.2יום ד ‘   בשכבת   

 423:1שעה    51.2יום א    ‘גשכבת   

 423:1שעה  45.2‘ יום ד‘  דשכבת   

                     אחרי החגים                                                                                                                      ‘השכבת  

 51311שעה   45.2‘ יום ד‘  ושכבת  

 עובר ושב3   ידיעות בקיצור

אחרי שנים  ארוכות  ומלאות יצירתיות  של  עשייה 

 אנחנו נפרדים מלאה זית. -מוזיקאלית  מבורכת   

 לאה תנהל את  בית האומנויות של המועצה .

אנחנו מאחלים ללאה  הצלחה ובטוחים שהיא תצעיד את 

בית האומנויות 

לאתגרים חדשים 

 ומרתקים !!



 העשרה

 לסכום שההורים משלמים מוסיפה המועצה את חלקה על בסיס "שקל מול שקל".

 בסכום הכולל שנצבר אנחנו מעניקים לכל ילד העשרה בתחום המוזיקה והעשרה כללית, כמפורט להלן:

 ‘(חלילית )שכבת ב   צ'י. חנן הגנן-שחמט. טאי   כלי אורף, זמר עברי , הרקדה, -ב -בכיתות א

 חנן בקבוצות קטנות.  צ'י.,-לימוד כלים בקבוצות קטנות וזמר עברי, שחמט )ג( טאי -ד -בכיתות ג

 צ'י, דרמה בשכבת ו, חנן בקבוצות קטנות.-לימוד כלים בקבוצות קטנות והרכבים מעורבים; הרקדה בהפסקות, טאי -ו -בכיתות ה

 פורומים: "שומרי הגן", ניווט, גינה אקולוגית, אומנות ממוחזרת, צפרות, חממה, קבוצות גינון )בהדרכת חנן רוסו(;   שכבות ג, ד, ה,

 ובנוסף למעוניינים לאחר שעות הלימודים, מוצעות פעילויות ההעשרה הבאות:

 מקהלה 

 .תזמורת והרכבים מוזיקאלים שונים 

 .קומפוזיציה ותיאוריה 

 אורלי להב.    המעוניינים יכולים כבר לפנות במייל אל  חוג מיוחד בתשלום  נוסף.   -  רובוטיקהorly123098@gmail.com 

 

 – תשלומי תל"ן

ידי ועד ההורים המרכזי של ביה"ס רעים, לפיה תיעשה גביה של מלוא הסכום המותר, בכדי -השנה התקבלה החלטה על

ובשכבת ו'   סיורים לימודיים, אירועים חינוכיים )מסיבות, שבועות מרוכזים(, ספרנית, הוראת מחשבים לממן באמצעותו:

 בהיקף השעות המתקבל מהתשלומים הנגבים מהורי אותה שכבה. -סייעות לימודיות  וכן  מסיבת הסיום, -

 כתוצאה מגביית סכום זה הינה3  היקף שעות סיוע בשכבות

 ח(“שעות פיצול לשכבה )כולל שעות הכלה של משרה 23    -    ‘שכבת א

 ח(“שעות פיצול לשכבה )כולל שעות הכלה של משרה 32   -  שכבת ב

 שעות פיצול לשכבה. 91   -    שכבת ג

 שעות פיצול לשכבה. 92  -   ד  כיתות

 ח ומועצה שניתנו בגין שכבה גדולה(“)כולל שעות פיצול של משרה  שעות פיצול לשכבה 23   -  ‘שכבת ה

 שעות פיצול לשכבה. 93   -   ‘שכבת ו

ההחלטה על המבנה הפדגוגי של מערך התגבור הנ"ל,   כמו גם שיקול הדעת לגבי השאלה באיזה מקצועות תפוצל 

 כיתות השכבה.  חלוקת השעות תהייה שוויונית בכל מצויים בידי הצוות החינוכי.      -  הכיתה

 כמה מלים בנימה אישית3

 שנכון לפצל שכבות מרובות תלמידים לכיתות קטנות.  בתפקידי כמנהלת, חשבתי במהלך כל השנים ,

והרבה כספים   “כתף  נתתם“ו  שהסכמתם עמה בכל לב  -רעים   ס“הורי ביה  -עמדתי  זאת פגשה את עמדתכם שלכם  

    .תקניות לא כיתות אלו היו כיתות כיתות קטנות יותר למען ילדיכם.       כדי להפעיל בביה"ס

הצפיפות בכיתות   עם זאת   היא איננה אפשרית יותר. –אופציה זאת הלכה ונסגרה בפנינו. בפועל    -   בשנים האחרונות

      לא פחתה.

הוסכם והוחלט לפעול במסלול המתיר לנו לגבות תשלומי תלן   ביוזמה משותפת עם ועד ההורים ובשיתוף פעולה מלא עמו

 עבור הכנסת מורה נוספת לכיתה.

 תפקיד המורה הנוספת הוא לתגבר, לחזק, ולהעמיק בחומר הנלמד וכן להיות לעזר לכל הילדים .

הזה של ו. ההורים לטובת  המהלך   מעריכים ומוקירים עד מאוד את -  ואני בראשם -  צוות המחנכות והמורים

 הילדים.  ולרווחת

לממש הוראה איכותית    -  לילדים ולמורים בכיתה  אני סמוכה ובטוחה ששעות הסיוע הרבות הניתנות בכיתות השונות יעזרו

 יותר ומיטבה הרבה יותר..

יהא בהן פיצוי מה על המגבלות   שמוטלות עלינו כעת באשר למספר התלמידים 

                                                                                               בכיתה . 

 חדוה אילת  

 תשלומי הורים,  הבהרות נוספות  .    



 “                                       רעים”בית ספר    4עמוד 

 

 אקלים בית הספר = יחסים

 מהפאזל בו משתתפים3        מורים, ילדים והורים. אקלים בית ספר מיטבי מורכב

בית הספר הוא בית שני לנו, למורים ולתלמידים. חשוב להרגיש בו נעים ובטוח. באוירה שתאפשר לילדים לממש את  

 יכולותיהם החברתיות והלימודיות.

 לאורך השנה אנו מחנכים ומלמדים שעורים של התוכניות החברתיות בכשורי חיים ומפתח הל"ב )חינוך לחיים בחברה(.

      שם בית ספרינו "ֵרִעים" מראה לנו תמיד את הדרך!

בית הספר מזמן אינטראקציות חברתיות מגוונות גם בין בוגרים לצעירים בתוכניות חונכות, פורומים, בלימודי נגינה רב 

 שכבתיים ועוד.

                              חשוב לנו לטפח ולשמור על איזון נעים ומפרה ביחסים בין הילדים בכיתה, בשכבה, בבית הספר.                                          

 יחסים בין  מורה לתלמיד, בין מורה לתלמידה, בין מורים להורים.

השנה מלבד רענון התקנון הבית ספרי נקיים בכיתות את כללי הזהב שלנו, בשעורים, בהפסקות, במרחבי בה"ס.  כבוד 

 הילד וכבוד המורה לנגד עיננו.

 יקבעו במידה רבה גם את איכות החיים שלנו!-כי בסופו של דבר מערכות היחסים עם עצמינו, עם הזולת,עם   העולם

 רכזת לחינוך לחיים בחברה -ירדנה מנור                                                                 

 

 שילוב ילדים   -החדר השקט  

 מגמת ביה"ס היא לשלב ככל האפשר את כל  ילדי הקהילה בכיתות ביה"ס  .

 מורות החינוך המיוחד הן    נומה  סמדר, מיכל בקין  ונאוה ארבל  . נאוה ארבל  מרכזת את זימון התורים לריטה .

 בחדר השקט ניתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר אותרו על סמך המלצת המחנכת ואבחון מקצועי  

 ועדת שילוב. ועברו

 מענה זה ניתן בדרכים מגוונות, כאשר המאמץ העיקרי הוא לסייע לילד בכיתת האם למען שילוב מוצלח .

 

 השרות הפסיכולוגי / פסיכולוגית בית הספר

 פסיכולוגית ביה"ס היא   ריטה  אורבאוך   .   ריטה  תמצא בביה"ס   יום וחצי בשבוע.  

 תפקיד פסיכולוגית ביה"ס הוא לסייע  לילדים   לממש יכולת למידה גבוהה , להביא להישגים לימודים ואישיים תוך

 שימת לב ודגש על התפתחות רגשית , תפקוד חברתי והסתגלות לחברה ולערכיה .  

 פסיכולוגית ביה"ס רואה את התלמיד כחלק ממערכות חברתיות רבות : משפחה , כיתה,  ביה"ס , קהילה .

אנו רואים חשיבות רבה בהתערבות מוקדמת ברמות השונות, בפיתוח כישורי התמודדות לצמצום לקויות ולמניעת עכבות 
 בהתפתחות הרגשית .

פסיכולוגית ביה"ס פוגשת את מחנכות הכיתה בתדירות גבוהה , במפגשים אלו נערכת סריקה  של  פרטים, מצב חברתי, 
 בהתאם לצורך מוזמנת משפחה לפגישה .    …מערך כיתתי ועוד

 או דרך נאווה. –מי מכם שרוצה ליזום פגישה עם הפסיכולוגית מוזמן לעשות זאת דרך מחנכת הכיתה  –בנוסף 

 יועצת ביה"ס 

 יועצת ביה"ס היא ענת לביד. ענת נמצאת בביה"ס יומיים בשבוע .

תפקידה הוא לסייע ולקדם תוכניות חברתיות, לטפל במוקדי קושי של התנהגות חריגה, ולהיות לעזר למורים בהתמודדות עם 
 צרכים שונים העולים בהיבט החברתי.

 ענת תלווה את המורים בתוכנית החברתית שתתקיים בשעת חינוך.

 



 תפקידים  ואחריות  ברעים   /  תשע"ו   

 
 ס“ס נמצאת באתר ביה“רשימת הטלפונים וכתובות המייל של כל צוות ביה 

 חדווה אילת  -מנהלת בית הספר  

 לי להב    -אור   -סגנית/רכזת פדגוגית  

טובה הוימן    -ניהול מזכירות ותזמון יומן אירועים  

 )מנהלנית(                         

 ירדנה מנור  -  רכזת חברתית

 שרונה הראל  -   רכזת הערכה

 עדנה ונונו - ב-רכזת א

 רחל הלגוע  -ד  -רכזת ג

 ורד חנן                                -ו'   -רכזת ה  

 מירי קסטוריאנו                                          -רכזת שפה 

 גילת נשר  -   רכזת מתמטיקה

 לימור רוזן  -   רכזת אנגלית

 מירב פולסטר  -  רכזת מדעים

 ורד אראל  -רכזת חנ"ג  

 מירב פולסטר  -רכזת טיולים  

 גלית רוסו  -תו תקן   -רכזת "ירוק מתמיד"

 לורי .  -רכזת ניגונים  

 דינה בלסקי  -רכזת תקשוב  

 אתי גכט  -  רכזת סל תרבות

 שרה צילביץ  -  רכזת בטיחות וביטחון

 מירי קסטוריאנו  -  רכזת פורומים

 ליאוניד -קונצרטים וארועים מוזיקאלים  

 


