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30יולי,2017

הורים יקרים,
"דע לך – לכל אחד ניגון מיוחד משלו"
אני שמחהונרגשתלפתוחאתשנה"לתשע"ח,במיוחדלאחרשנהשלמהבהפיתחנויוזמותחינוכיותבמסגרתתכנית
"מפרש", כךשצוותוילדיביה"סיכירו,יפתחוויביאולידיביטויאתהניגוןהאישיוהמיוחדשלהםבכלאינטראקציה,
באופןהרמוני. 
ברצונילשתףכיבמהלךשנה"לתשע"ז,ערכנוחשיבהמעמיקהלגביצרכיהתלמידיםוייחודיותם,מתוךכוונהלפתחמענים
מגווניםלשונותשלהתלמידיםוהתאמתהלמידהלמאהה.21-בדקנובספרותהמקצועיתוחקרנומודליםשוניםבארץ
ובעולם,המציעיםדרכיםמגוונותלמתןמענהוביטוילשונותשביןהתלמידים,לקידוםמעורבותהתלמידיםבתהליך
הלמידהומתוךכךגםלהגברתהמוטיבציהללמידהשלצוותהמוריםוהתלמידיםכאחד. 
בחרנובפעולותהבאות,שכלאחתמהןמתייחסתלאספקטאחרבאדם,במטרהלקדםאתהשינויהרצוי :
P.B.L –פיתוחלמידהחווייתית,חקרנית,אותנטיתורלוונטית,הכוללתמיומנויותשללומדעצמאי.
– O.D.T פיתוחתהליכילמידהחוץכיתתייםהמזמניםלקיחתאחריות,העצמהאישיתוקבוצתית,יצירתתכנון
אסטרטגיויצירתאינטראקציהביןאישית,חברתיתוהרמונית.
 קש"ת על הבוקר (קריאה  ,שירה ,תנועה)–פיתוחיכולותמוטוריות,רגשיות,חברתיותוקוגניטיביות,תוךכדי
יצירתתקשורתמקדמת.ילדיביה"סיחלואתהבקריםבקריאה,בשירהובתנועה.
 הקול הבוחר-פיתוחמודעותעצמיתועידודשימושמושכלבחופשהבחירה.ילדיביה"סהחלמכיתותב'-ו'ישתתפו
בחוגיבחירהויקבלוהזדמנויותבחירהבדרכיהערכה.
 חוזקות–זיהויחוזקותוהעצמתן.
 מפגשים – "הכר את האחר"–פיתוחסובלנותוכבודלאחר.
 מחברת ליווי אישי–פיתוחיכולתרפלקטיביתעלתהליכיםבתחומיםשונים .
בכל תכנית יתבטאו  3קולות :קול אישי ,דואט – זוגי וניגון הרמוני של הקבוצה  /הכיתה  /הקהילה כולה.
אנומאמינים,שדרךהפעולותשלעילנאפשרלכלתלמידלממשאתיכולותיוואהבותיוכךשיפתחובפניואפשרויותלהביא
לידיביטויאתהניגוןהאישי,תוךכדייצירתקהילהחושבת,יצירתיתומקדמת,הפועלתבאינטראקציההרמונית. 
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התארגנויות שנעשו בחופש הגדול:

השאלת ספרי לימוד–לשמחתנוהרבה,הצלחנולהתארגןבמהרהולחלקאתספריהלימוד,לשנה"לתשע"ח,כברבסיום
שנה"לתשע"ז.ברצונילהודות,לורדזרקאעלהעבודההמופלאה,המהירהוהרציניתשעשתה,כמוכן,לטליטל,עלעזרתה
בתהליך. 
טלי טל ,מזכירת ביה"ס ,עוברת לתפקיד אחר בבי"ס גוונים .בהזדמנות זו ברצוני לומר לטלי תודה רבה על עבודתה
המסורה.
בטיחות ושיפוצים–במהלךהקיץ,נערכובדיקותבטיחותעלפידרישותמשרדהחינוך;מבנים,מתקנים,חשמל,כיבויאש
ועצים.תודהרבהלשליחבנובייב,אבהביתולמירבבןעמוס,רכזתביטחון,בטיחותוטיוליםעלהאחריותוהסיוע.תודה
רבהלתמרדקל,מורהלאומנותוספריה,עלעיצובקירהבמההמרכזית.תודהלמנדידהןעלעזרהבענייניהשיפוצים.תודה
רבהלאברהםסופרעלעזרהגדולהבענייניחשמל.תודהנוספתלנעמי,מנהלתהחטיבההצעירה,עלארגוןגיוסההורים
ולהוריםשהגיעולהתנדבבארגוןחצרותהחטיבה–יישרכחוברוכיםהבאים! 
רכישת יומנים– גםהשנהרכשנובמהלךחופשתהקיץמכספיהורים,עבורילדיכיתותב'-ו'יומןביתספרי.תודהרבהלטל
שבתאיעלהעזרהבעיצובולמיריסנדרובעלהעזרהבהפקתהיומן .
פתיחת שני גנים ושתי כיתות א'–אנישמחהלבשר,שגםהשנהנפתחושניגניחובהושתיכיתותא'במסגרתהחטיבה
הצעירה.כלגןוכיתהממוקמיםבמרחבנפרד,הכוללחצרנפרדת,לרווחתהילדים.
אתר ביה"ס–אנוממשיכיםבעדכוןופיתוחאתרביה"ס,דרךחברתסקולי,שמורשיתע"י משרדהחינוך,במטרהשהאתר
יהווהכליתקשורתעדכניביןכלקהילתביה"ס.כתובתהאתר:katzir.schooly.co.il.עודעבודהרבהלפנינו.
המשך תכניות משנים קודמות גם בשנה"ל תשע"ח:

פינת חי וחקר בעלי חיים–תרומתםשלבעליהחייםלילדים,באהלביטויבהיבטיםרבים.תרומהנפשית:סיפוק,אהבה
ללאתנאי,ביטחוןומקורגאווהלילדים,וכן,פיתוחרגשאחריותואמפתיה,דימויוהערכהעצמית.תרומהחברתית:בעל
החייםמהווהחברלמשחק,מקורתמיכהחברתית,מאפשרלילדיםחוויהשלטיפולבזולתומאפשרלמידהשלמעגל
החיים. 
במסגרתהשיעוריםמטעםתכניתקרןקרב,כלילדיביה"סיקבלושעהשבועיתשלחקרבעליחייםוסביבתם.מטרת
התכניתהיא,להעמיקאתהקשרוההכרותשלהתלמידיםעםבעליחיים,מתוךאמונהכיקשרזהיכוללתרום,הן
לפיתוחוהאישישלהתלמיד,במתןאפשרותלביטוירגשות,בפיתוחערכיםכמו:אחריות,יחסלזולת,סבלנות,התמדה
וסקרנותוהןלבעלי-החייםבעולמנוע"יפיתוחהיחסהחיובילבעלי-החייםוהמודעותלחשיבותשבשמירהעלהטבע
והסביבה.כמוכן,המפגשעםבעלי -החייםהואמסקרן,מרתקומעודדרכישתמיומנויותשלתהליכיחקר,עליהןהתכנית
שמהדגש. 
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לאורהעובדהשפינתהחיהייתהמקוםמאדמשמעותיעבורילדיביה"סוזהבהרחמיםהמדריכההיוותהעוגןמשמעותי
לתלמידים,הוספתילזהבהיוםעבודהנוסףוזהבהתגיעלביתספרנו4ימיםבשבוע .

תכנית "מוגנות ולקיחת אחריות"-כחלקמבנייתאורחהחייםוהתרבותהביתספרית,נמשיךבשנהזו,ביישוםתכניתמוגנות,
בהתאמהלצרכיהתלמידים.אחתממטרותינוהיא,יצירתשפהאחידהבקרבהתלמידים,הצוותהחינוכיוההורים,כחלק
מבנייהוקידוםהאקליםהחינוכיהמיטבי.תודהלדורינהרגב,יועצתביה"ס,עלהובלתתהליךמשמעותיוחשובזה. 

סחב"ק סיירת חברתית בבית ספר "קציר"-בשנהזו,אנומתכווניםלהמשיךאתהתנדבותהתלמידיםבסיירות
השונות ,במטרהלעודדאתהמעורבותהחברתית.הסיירותתפעלנה,תוךפיתוחוהעצמתהילדים,ממקוםשלאכפתיות,
לקיחתאחריותונכונותלפעולולתרוםעבורקהילתביה"סוליצירתאווירהנעימהבביה"ס.נעודדאתהתלמידים,לתרום,כל
אחדעלפיחוזקותיו .

חוגי העשרה – גםהשנה,מורותלקחועלעצמןלהעבירחוגיהעשרה,מתוךכישוריהן .
תלמידיהחטיבההצעירה(גן-א')יקבלותחומיהעשרהבמסגרתהחטיבה.תלמידיב'-ו'יבחרוחוגיםמתוךמגווןרחבשל
חוגים,כחלקמהמסגרתהלימודיתהביתספרית.

קרן קרב–גםבשנהזו,נמשיךלשלבבכלאחתמכיתותביה"סשעתייםשלשיעוריהעשרהמטעםתכניתקרןקרב.שעה
אחת,תוקדשלתכניתחקרבעליחיים.שעהנוספת,תוקדשלהעשרהבתחוםנוסף.ילדיגנים-ב'יחוושעהשבועיתמוסיקה
וילדיג'-ו'יחוומחציתהשנהשיעוריגישורומחציתהשנהשיעוריאשכולותחשיבה .
30%מהעלותמממנתהקרן,35%מממנתהמועצהו–35%אתםההוריםצריכיםלממן. 
אנימאמינהשגילביה"סהיסודי, הואהזמןהמתאיםלחשוףאתהילדיםלמגווןתחומיםקיימים,דברשיעשהגםבמסגרת
החוגיםשהמורותתעברנה,במסגרתחוגיקרןקרבוגםבמופעיםשנביאבמהלךהשנה,בתקווהשכלילדימצאאתהאהבה
שלוואתתחומיהענייןשמרתקיםומסקרניםאותו .

שיעור אחר – גםהשנהנקייםמפגשיםלתלמידיכיתהה',במסגרתתכנית,שמפעילהעמותת"שיעוראחר".התלמידים
יחוומפגשיהעשרהמרתקים,בזכותהתנדבותםשלתושביהקהילהכאשרהשנההמיקודהואתחביביםמגוונים.תודה
למורןברטלעלהארגוןונודהלכלהמתנדביםעלפעילותם .

ספריה– נמשיךלפתחאתספרייתביה"ס,כדילעודדקריאהאצלילדיביה"סולהפוךאתהספרייהלמרחבלמידה
משמעותיבעבורהילדים,כחלקמתכניתקש"תעלהבוקרוהעצמתהילדיםהבוגריםבחונכותקריאה.
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קהילה
ביה"ס"קציר",הינובי"סקהילתילתושביהיישוב.גםהשנה,נמשיךלקייםמספראירועיםקהילתיים,עליהםכמובן
נודיעמראש.נשתדללאלהעמיסעליכם,אךכןחשובהלנוהשותפותשלכם .
אנומזמינים,אתכםההורים,להתנדבולהעבירבכיתותשיעוריהעשרהלתלמידים,בהםתחשפואתהילדיםלמגוון
מקצועותהעיסוקשלכם,תחביביםותחומיעניין.נשמחלראותכםשותפיםהנוטליםחלקבהעשרתתלמידנוובהרחבת
אופקיהם .



תכניות הנותנות מענה לקבוצות של תלמידים:

תכנית "אמירים"–גםהשנהנמשיךבהפעלתתכנית"אמירים"החלמכיתהג'.קבוצהאחתשלילדיםמכיתותג'-ד'
וקבוצהשניהשלילדיםמכיתותד' -ה'.מדוברבתכניתמטעםהאגףלמחונניםומצטייניםבמשרדהחינוך,בהבתיהספר
המשתתפיםבתכנית,מפתחיםומפעיליםתכניותהמטפחותמצוינותביתספריתוהמזמנותאתגריםחדשיםלמצטייניבית
הספר.התכניתמתמקדתבחשיפתתכניםייחודיים,שלאמתוךתכניותהלימודיםהרגילותובלמידתמיומנויותחשיבה
ובכללןמיומנויותחקר .

חדר מל"א(מרחבלמידהאחר)–גםהשנהנמשיךבהפעלתחדרמל"אעבורתלמידים,המתאימיםלמענהזה,במטרה
ליצוראצלאותםתלמידיםתחושתשייכותולתתמענהאישילצרכיהםוליכולותיהם .

חדר שלווה–אנישמחהלבשרשקיבלנואישורלפתיחתחדרשלווה,במטרהלתתמענהרגשי,אישיוחברתילתלמידים
ולהורים.אנונמצאיםבהכנותוחדרזהיפתחרקבמהלךהשנה .

תכנית חיזוק מסוגלות אישית–אנישמחהלבשר,שקיבלנומהמועצהאישורלתתלקבוצתתלמידיםהעצמהדרךפעילויות
שלאמנויותלחימהלשםפיתוחוחיזוקהמסוגלותהאישית.בנוסף,ניתןלנומימוןלמספרשעותתגבורלימודילשםצמצום
פערים.תודהרבהלסגילנקריאסיףעלהעזרהוקידוםהנושא .


באיחולי שנה טובה,
שנת בטחון ושלווה,
שנת צמיחה ושיתוף פעולה,


רוניתגבע 
מנהלתביה"ס

