בית ספר קהילתי "קציר"

יום שישי29.6.18 ,

הורים יקרים,
במהלך  5השנים האחרונות ,ניתן דגש רב לכך ,שביה"ס הינו בי"ס קהילתי וככזה חשוב לנו לתת מענים מגוונים לכלל
תלמידי ביה"ס .אנו מאמינים כי כל ילדי היישוב צריכים ללמוד בביה"ס ובשל ההטרוגניות הקיימת ,עלינו לפתח שלל
מענים ודרכי למידה מגוונות ,כך שכל ילד ימצא את מקומו ,יתפתח ויצמח .בשנה זו ,המשכנו לקיים את תכנית מל"א
(מרחב למידה אחר) ,פתחנו חדר שלווה ויישמנו את היוזמות ,אותן פיתחנו במסגרת תכנית "מפרש" (ועליהן תקראו
בהמשך) .בנוסף ,כבי"ס קהילתי ,קיימנו אירועים קהילתיים (ובכל שנה אנו בחשיבה מחודשת בדבר מספר האירועים ,שיש
לקיים כדי ליצור שותפות ,אך לא להעמיס) .בשנה זו ,הוזמנתם לערב שירה וריקוד שהפך למסורת ,לטקס שבועות ולערב
חוזקות.
בתקופה האחרונה ,חוויתי מחדש את עוצמת הקהילתיות והשותפות של האנשים המדהימים ,הגרים ביישוב .החום
והאהבה שקיבלתי והרצון לעזור בעת לידת בנותיי ,לא ניתנים אפילו לתיאור במילים .חוויתי אנשים מדהימים סביבי ואני
גאה לנהל בי"ס ,שזו הקהילה החיה והנושמת בתוכו.
תודה!
במהלך השנתיים האחרונות השתתפנו בתכנית "מפרש" במטרה לפתח יעד חדשני .פיתחנו יוזמות חינוכיות במסגרת
הת כנית ,כך שצוות וילדי ביה"ס יכירו ,יפתחו ויביאו לידי ביטוי את הניגון האישי והמיוחד שלהם בכל אינטראקציה,
באופן הרמוני.

"דע לך – לכל אחד ניגון מיוחד משלו"
בחרנו בפעולות הבאות ,שכל אחת מהן מתייחסת לאספקט אחר באדם ,במטרה לקדם את השינוי הרצוי:
 – P.B.L פיתוח למידה חווייתית ,חקרנית ,אותנטית ורלוונטית ,הכוללת מיומנויות של לומד עצמאי .כל כיתה
למדה בדרך של למידה מבוססת פרויקטים והציגה תוצרים בפני כיתות אחרות.
– O.D.T פיתוח תהליכי למידה חוץ כיתתיים ,המזמנים לקיחת אחריות ,העצמה אישית וקבוצתית ,יצירת תכנון
אסטרטגי ויצירת אינטראקציה בין אישית ,חברתית והרמונית .בחטיבה הצעירה ,קיבלנו שעות יוזמה ממשרד
החינוך והכנסנו מורה שקיים פעילויות  O.D.Tלילדים.
 קש"ת על הבוקר (קריאה  ,שירה ,תנועה) – פיתוח יכולות מוטוריות ,רגשיות ,חברתיות וקוגניטיביות ,תוך כדי
יצירת תקשורת מקדמת .ילדי ביה"ס התחילו את הבקרים בקריאה  /שירה  /תנועה .במסגרת יוזמה זו ,תלמידי
הכיתות הבוגרות ה'-ו' חנכו את תלמידי כיתות ב'-ג' .בנוסף ,זכינו בקול קורא  ,m21התאמת כיתה למאה ה21-
וספריית ביה"ס עברה שדרוג רציני ,ממנו ייהנו התלמידים בשנה"ל הבאה.


"דע לך לכל אחד ניגון מיוחד משלו"
 הקול הבוחר -פיתוח מודעות עצמית ועידוד שימוש מושכל בחופש הבחירה .ילדי ביה"ס החל מכיתות ב'-ו'
השתתפו בחוגי בחירה וקיבלו הזדמנויות בחירה בדרכי הערכה.
 חוזקות – זיהוי חוזקות והעצמתן .ניתן דגש לפיתוח חוזקות הילדים ,קיימנו ערב הורים – ילדים בנושא וערכנו
מחדש את דפי ההערכה ביום ההורים ואת התעודות ,בהתאמה לתהליכים הבית ספריים.
 מפגשים – "הכר את האחר" – פיתוח סובלנות וכבוד לאחר .במסגרת החינוך החברתי ,הבאנו הצגות ופעילויות
במטרה להכיר אנשים שונים ותרבויות שונות ולפתח סובלנות לשונה מאיתנו.
 מחברת ליווי אישי – פיתוח יכולת רפלקטיבית על תהליכים בתחומים שונים .במסגרת שיעורי שפה ,כלל ילדי
כיתות ב'-ו' ,ערכו רפלקציה במחברת מיוחדת שהפקנו עבורם ,על התנסותם ביוזמות השונות.
בכל תכנית שאפנו לבטא  3קולות :קול אישי ,דואט – זוגי וניגון הרמוני של הקבוצה  /הכיתה  /הקהילה כולה.
אנו מאמינים ,שדרך הפעולות שלעיל ,נאפשר לכל תלמיד לממש את יכולותיו ואהבותיו.
בנוסף ליוזמות הללו ,פינת החי מהווה מרחב למידה חווייתי ,מעצים ומרגיע לתלמידים ואנו משקיעים בפינה זו משאבים
רבים.
היום ,ילדי ביה"ס קיבלו תעודות לסיום השנה .בעת נתינת התעודות ,המחנכים/ות קיימו שיח אישי עם כל תלמיד/ה .יש
חשיבות רבה להמשיך שיח זה בבית .במידה ועולות שאלות ,בקשות לקראת שנה"ל הבאה ,אתם מוזמנים לשתף אותי
בזמן החופשה .בחופשת הקיץ נמשיך ,צוות ביה"ס ואנוכי ,לתכנן את שנה"ל הבאה תשע"ט ,במטרה להמשיך ולהצעיד את
ביה"ס אל מחוזות נפלאים ,לקדם כל אחד ואחת מתלמידנו ולהעשיר את עולמם.

ברצוני לסיים במספר תודות.
תודה לשרית אוזן פניאל ,שמלאה את מקומי בחופשת הלידה במחוייבות גדולה ,ברצינות ,בהשקעה ,בשיתוף פעולה
מדהים כאילו הייתה בביה"ס שלנו מאז ומעולם.
תודה לצוות החינוכי של בית הספר – ליועצת ,למורים/ות ,לתומכות ההוראה ולעובדי המנהלה על שותפות אמיתית,
אכפתיות ועשייה אינסופית .תודה על התגייסות מדהימה ומיוחדת בזמן חופשת הלידה והמשך קיום היוזמות,
הפעילויות ושגרת ביה"ס באופן הטוב ביותר.
תודה לוועד ההורים – למירי סנדרוב יו"ר הוועד ,רחלי אהרוני ,חיים אלמקייס ,אורטל אפללו ,אורנה בראל,
מורן בר-טל ,אסנת למברגר -טלומק ,הילה מגד ,מירי נחמנזון ,גילה שיאון וטלי שגב ,על התגייסות ועזרה מדהימה ,בכל
בקשה ורעיון שעולה ,בכל רגע ביממה ובמאמץ רב.
תודה לוועד היישוב על הקמת גן המשחקים במתחם ביה"ס.
תודה לאילן שדה  -יו"ר המועצה ,לחגי פלמר  -המנכ"ל ,לשרה טוויל – מנהלת מחלקת החינוך ,ולמפקחת ביה"ס –
זיוה רון ,על עזרה ושותפות למען קידום ביה"ס.
תודה להורים הרבים ,ששותפים לעשייה המבורכת המתקיימת ,במהלך השנה ועוזרים רבות בהתנדבות מרשימה.
והחשובים בי ותר ,שעבורם אנו פה ,תודה לתלמידים על האפשרות לקחת חלק בחינוכם ולהשפיע על דור העתיד.

באהבה גדולה
רונית גבע – מנהלת ביה"ס

