
 

 

 

2022/08/30   

 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג: נושא

 תלמידים והורים יקרים,

 לאחל לכולם.ן שנת לימודים תשפ"ג מוצלחת . וברצוניפתיחת שנת לימודים היא תמיד מרגשת 

בנוגע למועד פתיחת שנת הלימודים. השיח ושומע את המתרחש סביב הסכם השכר  אני יודע שכל אחד ואחת מכם.ן

ידה ושנת הלימודים לא תפתח ונערך לבצע שינויים במ 1/9/2022 -צוות בית הספר נערך לפתיחת שנת הלימודים ב

 כסדרה.

 פשת הקיץ. צוות בית הספר מצפה בהתרגשות לפגוש את תלמידי/ות בית הספר עם חזרתו לאחר חו

אלינו השנה. אני בטוח תלמידי ותלמידות כיתות א' שמצטרפים ל הרב הצלחה ברצוני לאחל בשמי ובשם קהילת יהודה המכבי

שכולנו, צוות, תלמידים והורים נעשה הכל על מנת לאפשר התאקלמות מהירה ונוחה בבית הספר ומשוכנע שבית 

 חדשים ותפגשו למידה חדשנית, מגוונת עם תשומת לב ויחס אישי. הספר ישמש עבורכם.ן מקום בו תכירו חברים.ות

מון הצלחה בתפקידם הבהזדמנות הזו אני רוצה לברך את אנשי הצוות החדשים שהצטרפו אלינו לכניסה קלה ו

 החדש.

. בית הספר כזוכה בפרס בית 21-אני וצוות בית הספר נמשיך לקדם בבית הספר חוויה לימודית שמותאמת למאה ה

מוביל "פדגוגיה חדשנית" מחפש הזדמנויות בהן נוכל לקדם את תלמידינו גם רגשית וגם לימודית ובהמשך  ספר

ם פדגוגיה ודיקבנמשיך לפעול גם השנה אנו  מצורף תיאור של חלק מהיוזמות החדשות לשנת תשפ"ג בבית הספר.

קרון המנחה את צוות ההוראה שלנו: ״תהליכים פדגוגיים מבוססי קשר ומעודדי סקרנות יאיכותית, המבוססת על הע

 הספר״.  יובילו לחווית הצלחה לתלמידות ותלמידי בית

 2בית הספר  (. במהלך השנה יחוו תלמידות ותלמידיPBLתמקד בלמידה מבוססת פרויקטים )לה ההוראה תמשיך

בתחומי דעת משתנים. נושא הפרויקט מוגדר לרוב בצורת שאלה, שאת התשובה לה נבקש לאורך  פרויקטים

ורה פתוחה ומעוררת סקרנות, מזמנת חשיבה היוצאת מתוך ידע מגוון הפרויקט. שאלה זו, כשהיא מנוסחת בצ

 ומחייבת יצירת חיבורים בין מקצועות לימוד שונים.

מנהל המשק שלנו, וצוותו על המאמץ המתמשך לאורך כל הקיץ על מנת להכין את בית  ,ברצוני להודות לרועי קצב

רימון מנהלת מנהל  ילשירלשיפוצי הקיץ נעשו בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב וברצוני להודות  .בצורה מיטביתהספר 

 יפו וללאה זיידה מנהלת החינוך היסודי בעירייה על הסיוע בנושא.-החינוך בעיר תל אביב

 השיתוף והעשייה גם במהלך חופשת הקיץ. ,על העזרה ,מיטל מילרתודה מיוחדת ליושבת ראש ועד ההורים, 

 



 

 

 

של הנהגת ההורים שסייעו ומסייעים לאורך השנה וגם בקיץ על מנת לתת מענה ראוי  זהירות בדרכיםתודה לוועדת 

 ובטוח לתלמידי ותלמידות בית הספר.

השאלת  פרויקטלתלמידים וההורים שסייעו בתהליך חלוקת הספרים במסגרת ,תמר משיח  מורהלברצוני להודות 

 ספרים.

בהצלחה ' וו-תודה אישית למיטל ויטונסקי )סגנית בית הספר ורכזת שכבה ה'(, לבן מזרחי )סגן שני ורכז שכבות ד'

ת וצ)יועונעם כפתורי לטל אברינה ג( ,-עמי פנחס נאור )רכזת שכבות אבתפקידו החדש כסגן מנהל בית הספר( לבת 

 בית הספר( על שותפות ומאמץ בחשיבה, ובבניית התוכניות וצוות בית הספר לשנת תשפ"ג.

בבית הספר לומדים ילדים.ות עם אלרגיה לבוטנים ולאגוזים, אין להביא מוצרי מזון  - אלרגיות מסכנות חיים

ם פתיחת השנה נשלח ע הכוללים בוטנים ו/או אגוזים העלולים לסכן את חייהם.ן של הילדים.ות האלרגיים.ות.

 דות והסיוע שלנו כקהילה.הנחיות ברורות בכל הקשור לאלרגיה ואופן ההתמוד

 

 מידע כללי לקראת תחילת שנת הלימודים.

ו יסיימו -יתר שכבות הגיל ב. 012:0ביום הלימודים הראשון יסיימו כיתות א' בשעה  - יום הלימודים הראשון .1

 . צהרון בית הספר מעודכן בנוגע ללוחות זמנים אלו.12:50את יום הלימודים בשעה 

 סיפת הורים א .2

 נוכח האפשרות לשביתה בפתיחת  9/9-לתאריך ה 2/9-טקס קליטת ילדי כיתה א' נדחה מהתאריך ה

 השנה.

 על ידי מחנכי ומחנכות  תיאום מדויק של שעה ומיקום יבוצע, 13.9-אסיפת הורים פתיחת שנה ב

 הכיתות.

  ערכת שעות:מ .3

 שעות שיעורים

 8:50-8:00 1שיעור 

 9:40-8:50 2שיעור 

 10:00-9:40 1הפסקה 

 15:10-10:00 (3-הפסקת אוכל )חלק מהשיעור ה

 00:11-15:10 3שיעור 

 45:11-00:11 4שיעור 

 10:12-11:40 2הפסקה 

 50:12-10:12 5שיעור 

 13:30-50:12 6שיעור 

  .שכבה א' בהפסקה נפרדת ושונה בלוחות הזמנים מיתר כיתות בית הספר 



 

 

 

 

 -לוח חופשות חגים .4

 

 

 

 תאריכים חגה

–25תשפ"ג,  עד ב' בתשרי תשפ"ב ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול ראש השנה

 2022בספטמבר  28תשפ"ג,  ג' בתשריהלימודים יתחדשו ביום רביעי,  2022בספטמבר  27

. הלימודים יתחדשו 2022באוקטובר  5–4 ,תשפ"ג י' בתשרי-ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט' יום הכיפורים

 2022באוקטובר  6 תשפ"ג ביום חמישי, י"א בתשרי

, עד יום שלישי, כ"ג 2022באוקטובר   9תשפ"ג,  ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשריערב החג, ימי החג  חג הסוכות

באוקטובר  19תשפ"ג,   הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי. 2022באוקטובר  18תשפ"ג,  בתשרי

2022 

. 2022בדצמבר  26תשפ"ג,  , עד יום שני, ב' בטבת2022בדצמבר  20תשפ"ג,  שלישי, כ"ו בכסלומיום  חנוכה

 2022בדצמבר  27תשפ"ג,  הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת

      בשבט ט"ו

 )יום לימודים(

 2023בפברואר  6תשפ"ג,  ום שני, ט"ו בשבטי

הלימודים יתחדשו ביום חמישי,  . 2023במרץ  8–6 תשפ"ג וט"ו באדר הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד פורים

 .2023ץ במר 9 תשפ"ג, ט"ז באדר

. 2023באפריל  13, , עד יום חמישי, כ"ב בניסיון תשפ"ג2023במרץ  28 ,תשפ"ג מיום שלישי, ו' בניסן פסח

 .2023 באפריל 14 תשפ"ג הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן

  .2023באפריל  27חמישי, ו' באייר, . הלימודים יתחדשו ביום 2023באפריל  26יום רביעי, ה' באייר,  העצמאותיום 

 ,במאי 10תשפ"ג,  . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר2023במאי  9תשפ"ג,  יום שלישי, י"ח באייר ל"ג בעומר

2023. 

יום ירושלים   

 )יום לימודים(

 .2023במאי  19תשפ"ג,  אייריום שישי, כ"ח ב

. הלימודים יתחדשו 2023 במאי, 27–25  תשפ"ג ז' בסיוון-החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה' חג השבועות

 .2023במאי  28 ,תשפ"ג ביום ראשון, ח' בסיוון



 

 

 

 

 -עדכונים נוספים .5

 שנעשה בקיץ בבית הספר.  ןענווהרימוזמנים להסתובב בבית הספר ולפגוש את השינוי  אתם.ן -שיפוצי קיץ 

 ותיקונים נרחבת בכלל בית הספר. צביעה .1

מטרת החדר לאפשר לתלמידים.ות סביבה נעימה ונוחה המאפשרת שהות חדר רך. הוספת  -קומה ראשונה .2

 במהלך יום הלימודים. ואינטימיתשקטה 

. בחדר הותקנה מערכת חדר משחק בתנועה, החדר ממוקם בממד הגדול בקומה השניה -קומה שניה .3

 ממוחשבת המאפשרת למידה המשלבת למידה, תנועה ומשחק.

 שתילה מחדש של דשא על מנת ליצור פינת ישיבה מזמינה וירוקה בחצר בית הספר. -חידוש הדשא בחצר .4

בחצר בית הספר, לאורך כל הגדר, יצרנו חצר תלויה. כל תלמיד בבית הספר  -גינה אישית לכל תלמיד .5

במהלך השנה נאפשר בחירה ושתילה של פרחים  יקבל גינה אישית שהיא רק שלו.ה לטיפוח אישי ומעקב.

 חדשים בהתאם לצורך.

במערכת הספורט הותקנה מערכת שמע מתקדמת, בהמשך יותקן גם  -מערכת הגברה באולם הספורט .6

 מסך ומקרן.

 ים בבית הספרתכני העשרה חדש- 

 . כיתות א,ב תל"ן והשאר לפי תוכנית הלימודים.כל שכבות הגיל ילמדו אנגלית .1

 , פעילות העשרה.שכבה ג'  -יוגה .2

 שעורי תכנות בחלק משכבות הגיל. .3

4. STEM-  שכבה ה' תלמד באמצעות רובוטים תכנות ומתמטיקה. הפעילות מבוצעת על ידי חברתYTEK 

 .YTEKאתר  להתרשם.מצורף קישור לאתר החברה, אתם מוזמנים.ות  בשיתוף עם הטכניון בחיפה.

השנה מענה  )ממשיך גם בשנה זו( מתווסףניצוצות שיפעל בשכבות הגבוהות פרוייקט בנוסף ל -מענה רגשי .5

 אמצעות כלבנות לשכבות הנמוכות.בנוסף רגשי 

 

 יה ומוצלחת, שנדע למצוא את הטוב האחד בשני.מאחל לכולם.ן, שנת לימודים פור

 ,שלכם

 איתי סוקולובר 

 מנהל יהודה המכבי

 

https://www.ytek.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/


 

 

 

 

 גינה אישית לכל תלמיד.ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

רךהחדר ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 -חידוש הדשא בחצר

 


