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הורים יקרים,

אנישמחהונרגשתלפתוחאתשנה"לתש"ףומברכתאתכלהמשפחותהחדשותשנכנסולמשפחתביתספרקהילתי
"קציר"בדבבדעםברכתברוכיםהשביםמהחופשהלתלמידנוהוותיקים.התגעגענו.

לפני3שנים,במסגרתהשתתפותנובתכנית"מפרש",בחרנולפתחיוזמותכךשצוות וילדי ביה"ס יכירו ,יפתחו
ויביאו לידי ביטוי את הניגון האישי והמיוחד שלהם בכל אינטראקציה ,באופן הרמוני .

כך שבכל תכנית יתבטאו  3קולות :קול אישי ,דואט – זוגי וניגון הרמוני של הקבוצה  /הכיתה /
הקהילה כולה.בשנתייםהאחרונותהתחלנוליישם פעולותלמימושהיוזמות,תוךכדיחשיבהמתמדתמהלהמשיך

ולפתח,עלמהלוותרומהלהוסיף. נמשיך בתכניות הבאות:
P.B.L –פיתוחלמידהחווייתית,חקרנית,אותנטיתורלוונטית,הכוללתמיומנויותשללומדעצמאי.
כל אחת מכיתות ביה"ס תלמד בדרך של למידה מבוססת פרויקטים לפחות בתחום דעת אחד .בחטיבה הצעירה
הילדים יעברו בקבוצות הטרוגניות בתחנות שונות המציגות היבטים מגוונים בנושא הנבחר.
– O.D.T פיתוחתהליכילמידהחוץכיתתייםהמזמניםלקיחתאחריות,העצמהאישיתוקבוצתית,יצירתתכנון
אסטרטגיויצירתאינטראקציהביןאישית,חברתיתוהרמונית.
צוות ביה"ס יבצע כחלק מתהליכי הלמידה פעילויות חוץ כיתתיות.
בנוסף ,נשלב השנה תכניות חיצוניות ,ללא עלות להורים ,דרך השתתפות משרד החינוך והמועצה – כספי ניהול
עצמי.
תלמידי כיתות ג' ,ד' ,ה' ,יעברו במשך  19שבועות ,כל כיתה בנפרד ,שיעורי מתמטיקה דרך ספורט אותה יפעיל
מדריך מתכנית "דרך הספורט" ,ביחד עם המורה בכיתה .מדובר בשיעור מיוחד בו התלמידים משלבים ספורט,
מוטוריקה ,חשיבה ושיתוף פעולה תוך פתירת תרגילים בחשבון ברמה המותאמת לכל כיתה" .דרך הספורט",
היא פלטפורמת משחקי ספורט ייחודיים שפותחה על ידי בוגרי מכללת וינגייט.
תכנית נוספת ,עבור כיתות ד' ,ה' ,ו'" ,חכמת השביל" ,תפתח כישורי חיים ועבודת צוות דרך אתגר והרפתקה.
 קש"ת על הבוקר (קריאה  ,שירה ,תנועה)–פיתוחיכולותמוטוריות,רגשיות,חברתיותוקוגניטיביות,תוךכדי
יצירתתקשורתמקדמת. ילדי ביה"ס יחלו את הבקרים בקריאה ,בשירה ובתנועה ,לפחות בשלושה בקרים
בשבוע.
 הקול הבוחר-פיתוחמודעותעצמיתועידודשימושמושכלבחופשהבחירה.ילדי ביה"ס החל מכיתות ב'-ו'
ישתתפו בחוגי בחירה ויקבלו הזדמנויות בחירה בדרכי הערכה .אני שמחה לעדכן כי צירפנו השנה לצוות מורה
לתאטרון שתעביר חוג בחירה בשני המקבצים ותלמד בכיתות שונות .בנוסף ,תלווה את כיתות ו' בשעה שבועית
לאורך כל שנה"ל ,לכל מחצית מהכיתה.
 חוזקות–זיהויחוזקותוהעצמתן.צוות ביה"ס יפגש עם ד"ר רוסו נצר פנינית ,מומחית בתחום הפסיכולוגיה
החיובית ,במטרה להמשי ך ללמוד ,להעמיק ולהעצים את התלמידים בתחום החוזקות.
 מפגשים – "הכר את האחר"–פיתוחסובלנותוכבודלאחרוהשנה נמשיך בכך תוך כדי יישום הנושא השנתי
ערבות הדדית.
כל אחת מהפעולות מתייחסת לאספקט אחר באדם ,במטרה לקדם את השינוי הרצוי.
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אנומאמינים,שדרךהפעולותשלעילנאפשרלכלתלמידלממשאתיכולותיוואהבותיוכךשיפתחובפניואפשרויותלהביא
לידיביטויאתהניגוןהאישיוחוזקותיו.כמו-כן,נקדםלמידהחדשנית,תוךכדייצירתקהילהחושבת,יצירתיתומקדמת,
הפועלתבאינטראקציההרמונית. 

קציר

קהילה צומחת יחד ר

חוק


בנוסף :
 נמשיךבפיתוחפינתהחיוכלתלמידילמדלפחותשעהבתכניתחקר בעלי חיים,מטעםתכניתקרןקרב.
 נמשיךבבנייתסיירת גישורמובילהומעורבתבביה"ס,השנהלאדרךתכניתקרבאלאבאופןעצמאי.
 הוספנובחלקמהכיתותאתהתכניתחוקרים צעירים,מטעםתכניתקרןקרב,ובחלקמהכיתותקומיקס.
 נמשיךבהפעלתתכנית"אמירים"החלמכיתהג'.שתיקבוצותדו-גילאיות.מדוברבתכניתמטעםהאגףלמחוננים
ומצטייניםבמשרדהחינוך,בהבתיהספרהמשתתפיםבתכנית,מפתחיםומפעיליםתכניותהמטפחותמצוינות בית
ספריתוהמזמנותאתגריםחדשיםלמצטייניביתהספר.התכניתמתמקדתבחשיפתתכניםייחודיים,שלאמתוך
תכניותהלימודיםהרגילותובלמידתמיומנויותחשיבהובכללןמיומנויותחקר .
 נמשיךבתכניתשיעור אחרלילדיכיתותה',בהיפגשוהילדיםעםמתנדביםוישמעוהרצאותשונותבמטרה
להעשיראתעולמם.מוזמנים להתנדב להעביר מפגש אחד.
 ילדיו'ימשיכולצאתלשיעורי ימאות.אנויכוליםלהוציאבכלמפגשעד40ילדים,כךשנחלקאתמספרהשבועות
באופןכזהשכלילדיצאאותומספרפעמים.
 במקוםתכניתחדר מל"א(מרחבלמידהאחר)נתחילבהפעלתמרכז למידהשיכלולמענהלימודיורגשיעבור
מגווןשלתלמידים,במט רהליצוראצלאותםתלמידיםתחושתשייכותולתתמענהאישילצרכיהםוליכולותיהם.
 נמשיךבהפעלת חדר שלווה,במטרהלתתמענהרגשי,אישיוחברתילתלמידיםולהורים,המתאימיםלמענהזה. 
 נמשיךעםסחב"ק סיירת חברתית בבית ספר "קציר"הסיירותתפעלנה,תוךפיתוחוהעצמתהילדים,
ממקוםשלאכפתיות,לקיחתאחריותונכונותלפעולולתרוםעבורקהילתביה"סוליצירתאווירהנעימהבביה"ס.
נעודדאתהתלמידים,לתרום,כלאחדעלפיחוזקותיו.
 נמשיךבהפעלתתכנית"מפתח הל"ב" ושגרור ערכי החודש.כלכיתה,החלמכיתה
ב'תשגרראתערךהחודש,בחודשבותשובץ,בפניכללילדיביה"ס.
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בתכנון:

 מתוכנןבמחציתא'לקייםשובבחלקמהכיתותובמרכזהלמידהתכנית חיזוק מסוגלות אישיתדרךפעילויותשל
אמנויות לחימה,בעזרתתקצובשלתכניותמנעמהקב"סיתבמועצה.
 מתוכנןהמשךשימושבפלטפורמהשנקראתלכיתה/http://www.lakita.org.ilבמטרהלממןיוזמותשלחברי
צוותבביה"סולהמשיךלפתחאתהקיים.

ברצוני להתייחס למספר התארגנויות שנעשו בחופש הגדול ולהודות לצוות שנרתם בקיץ.

השאלת ספרי לימוד–ברצונילהודות,לורדזרקאעלהעבודההמופלאה,המהירהוהרציניתשעשתה,כמוכן,לאורלי
רוזליסבוגץ,עלעזרתהבתהליך. בהזדמנותזואנירוצהלהודותלאורלי,שעוזבתאותנולטובתעשייהאחרת,עלעבודתה
המסורהבביה"ס,עלהרגישות,הנועםוההקשבהכלפיכולנו.כשתכנסמזכירהחדשהנעדכן .

בטיחות ושיפוצים–במהלךהקיץ,נערכובדיקותבטיחותעלפידרישותמשרדהחינוך;מבנים,מתקנים,חשמל,כיבויאש
ועצים.תודהרבהלמירבבןעמוס,רכזתביטחוןובטיחותעלהאחריותוהסיוע. 
זוהיהזדמנותלאחללשליחבנובייב,אבהבית,שפרשלגימלאות,הנאהמהפרישה.

רכישת יומנים– גםהשנהרכשנובמהלךחופשתהקיץמכספיהורים,עבורילדיכיתותב'-ו'יומןביתספרי. 

אתר ביה"ס ומערכת משוב–אנוממשיכיםבעדכוןופיתוחאתרביה"ס,דרךחברתסקולי,שמורשיתע"ימשרדהחינוך,
במטרהשהאתריהווהכליתקשורתעדכניביןכלקהילתביה"ס.כתובתהאתר:katzir.schooly.co.il.בנוסף,משרד
החינוךהציעהשנהכניסהלמערכות פדגוגיות וניהול נתוניםובמהלךהשנהנכנסלמערכתמשוב.נעדכןאתכם,כשהשימוש
יחל .

פתיחת שני גנים –אנישמחהלבשר,שנפתחוהשנהשני גניחובהבמסגרתהחטיבההצעירה.כלגןממוקםבמרחבנפרד,
הכוללחצרנפרדת,לרווחתהילדים.ילדיכיתהא'יצטרפולמרחביםשלשניהגניםבחלוקהשלקבוצותקטנות,עלפי
תכניתהעבודהבחטיבההצעירה.
קהילה
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ביה"ס"קציר",הינובי"סקהילתילתושביהיישוב.גםהשנה,נ משיךלקייםמספראירועיםקהילתיים,עליהםכמובן
נודיעמראש.נשתדללאלהעמיסעליכם,אךכןחשובהלנוהשותפותשלכם .


אנומזמינים,אתכםההורים,להתנדבולהעבירבכיתותשיעוריהעשרהלתלמידים,בהםתחשפואתהילדיםלמגוון
מקצועותהעיסוקשלכם,תחביביםותחומיעניין.נשמחלראותכםשותפיםהנוטליםחלקבהעשרתתלמידנוובהרחבת
אופקיהם .

אסייםבציטוטמתוךהשיר"מקוםבלב"אותוכתבאהודמנור: 
"כדילהגשיםחלוםאחדישן 
ישצורךבמיליוןחולמים 
שלאעוצמיםאתעיניהם .

כדילהגשיםחלוםאחדישן 
ישצורךבמיליוןחולמים 
שלאאוטמיםאתאזניהם .

שמוכניםאלהחלוםלהתקרב ,
שעודזוכריםאיךלהקלאתהכאב .
שיכוליםלהתאהב,להתחייב 
ולגלותשעודנשארלהםמקוםבלב .
מקוםבלב" .


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

רוניתגבע 
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מנהלתביה"ס
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