
 ב בסימן:  תכניות בית ספריות שנה"ל ה'תשפ"
 

  פדגוגיה איכותית במרחבים חדשניים
 

 

 
 

      מעגלי שיח בסימן חלומות 

 
 נעמה כהן  -מורה מובילה

 
מעגלי שיח מאפשרים לתלמידות להיפגש באווירה אינטימית ומכילה, להעמיק את ההתבוננות התוך  

הלב ולקדם יחסים המושתתים על קרבה, שייכות ואכפתיות.  אישית , לזהות חוזקות ,לפתח את שפת 

ב במליאה, בהנחיית  -בהרכב של חצאי כיתות , בכיתות א  ו-מעגלי השיח מתקיימים בכיתות ג 

השנה המיקוד יהיה בסימן מגשימים   המחנכת ומתקיימים באופן סדור ומובנה במערכת השבועית.

  תלמידות ,צוות ומנהלה.  -חלומות 

    גן במערכת הכיתתית , חצאי כיתות , בהנחיית מחנכת הכיתה.מעו  -לו"ז   

 

   תחומי עניין 

 
מתחלקות על פי בחירתן לתחומי עניין ומעורבות הפועלות לקידום נושאים שונים  ו - דתלמידות כיתות 

 .מובנית במערכת בבית החינוך ובקהילה. את הקהילות מובילות מורות ומוקדשת לכך שעה שבועית 

 עפ"י בחירה.   תחוםבתחילת המחצית תתקיים החלפת 

 שכבת ד' בתחומי עניין  

 זהירות בדרכים  שמרית דהאן 

 אומנות  אורלי ואקנין 

 מסביב לעולם  דבורה עמר  

 שכבת ה  בתחומי עניין  

 סיירת הרב  הרב צחי אייזיק 

 בריאות   פמלה דנדקר 

 אנגלית בזמר ושיר  סימה יעקובוביץ' 

 שכבת ו'  בתחומי עניין  

 מועדון המדע  לילך בוגנים 

 דיבייט באנגלית  סימה יעקובוביץ' 

 תקשוב   מיכל דיין  

 בהובלת שרה ליס  למידות מועצת ת
 בהובלת תמי בן פורת  שווה דיבור

  –יתקיימו באותה השעה בשכבת ו'  
 לבחירת התלמידות. 

 בס"ד 



  העשרה ומצויינות

 
תוך כדי חדווה וסקרנות , אהבת הדעת גילוי עניין   ולהישגים גבוהים מטרתן להביא למיצוי היכולות 

  :וסקרנות בהתמודדות עם חקר של נושאים מגוונים 

 
מועדון   חינוך גופני  תורה   מתמטיקה  אנגלית  כיתות  

 קריאה 
 שווה דיבור   דרמה  

שולמית    א
 קין  

פמלה   
 דנדקר 

  חיים פרץ 

    ב

פמלה      ג
 דנדקר 

  חיים פרץ פורת תמי בן 

שמרית   דבורה עמר  ד
 דהאן  

סימה   ה
 יעקובוביץ 

ליוויה בן  
 חמו

הרב  
צחי  

 אייזיק  

פמלה  
 דנדקר 

   

 בן פורת תמי    רותי ברבן  מיכל דיין   ו

 

 
 אהבת הארץ

 וההיסטורי של מדינת ישראל….")חזון החמ"ד(   "חינוך לאהבת הארץ, להכרה בערכה הרוחני,הלאומי
 

בהעמקת הקשר עם    בית הספר שם דגש על העשרת ידע העולם והתחום התרבותי של התלמידות

 ארץ ישראל והעיר חיפה, באמצעות טיולים ופעילויות העשרה מגוונות. 

 הצגה בבית נגלר, מופע מוסיקלי, מפגש עם סופר/ת. –סל תרבות 

מוזיאון  -מוזיאון ימי לאומי, שכבה ג'   - מרכז אומנויות חיפה, שכבה ב'  - ה א'שכב–  פעילות העשרה 

 מוזיאון העיר. -מוזיאון הרמן שטרוק, שכבה ו'  -מוזיאון מאנה כץ , שכבה ה   - הכט שכבה ד'

 זו ארצי 

תכנית חווייתית ללימוד  והכרת הארץ בהיבטים שונים בהתאמה לאירוע המתקיים במעגל 

חודשי השנה. החל מהקמת המדינה , אישים  משמעותיים, ציוני הדרך אירועים היסטוריים  

 בציר הזמן , הערכים וקדושת ארץ ישראל . 

 

 

בדגש על הכוונה עצמית בלמידה וריבוי  חדשניות סביבות למידה 
 אינטליגנציות. 

 מרחב אינטראקטיבי  דינמיקלאס 

מרחב למידה חדשני מבוסס פתרונות אינטראקטיביים המשלב תנועה, משחק וטכנולוגיה 

 ומתאים לסביבה העכשווית של דור הדיגיטל. 

למידה תוך כדי משחק משפרת את יכולות החשיבה, הדמיון והיצירתיות ומאפשרת פיתוח  

 מיומנויות חברתיות ותקשורתיות. קשת רחבה של 



 מרחבי טכנולוגיה נייחים וניידים 

חדרי מחשבים מאובזרים בשתי החטיבות המזמנים למידה עצמאית ופיתוח שליטה 

עגלת טעינה ניידת ובה מחשבים  –, מחשבים ניידים בכיתות האם  21-במיומנויות המאה ה

 ם. ניידים לכל תלמידה. מזמן שיעורים מגוונים וחווייתיי 

 א' תחילה –מרחב מצמיח פדגוגיה  

מרחב למידה פתוח, המאפשר למידה של תחומי הליבה מתוך התנסות, חקר, תנועה, 

משחק, יצירה ודרמה. כל כיתה תלמד במרחב עם המחנכת בשעות המעוגנות במערכת 

 השעות.

 במרחב הלמידה הנה רב תחומית והוא מזמן למידה חווייתית, מאתגרת ומעניינת. 

פינות למידה ומשחק כמו: פינת שפה וספריה, פינת תיאטרון, מרכול,  מטבח במרחב 

 ,מייקרים, משחקי רצפה ענקיים. 

 כיתת חוץ

כיתה חיצונית הממוקמת במתחם בחטיבה הבוגרת. מזמנת למידה בסביבה טבעית ,מספקת 
 הזדמנות ללמידה לא פורמלית, משחקית, מושכת ומאתגרת יותר. 

 מרחב מישחוק

 ו-א-י חשיבה מעוגן במערכת שיעור משחק

למשחק בחוץ במגוון נושאים, שולחנות ובהם מוטבעים משחקים   משחקי רצפה גדולים

שונים. מרחב המישחוק החיצוני מלבה את הסקרנות, מזמן סביבה חברתית בריאה 

המעודדת צמיחה אישית ומעניק כלים להתמודדות עם מצבים חברתיים. כמו כן, המרחב 

 גיות בכל תחומי הדעת. משרת מטרות פדגו

 מרחב אנגלית 

 .21המותאם למיומנויות המאה ה -מרחב פדגוגי חווייתי להעשרת השפה האנגלית

 מרחב הכולל תקשוב וטכנולוגיה מתקדמת 

 TEDבימת תאטרון  

 יצירה אומנות 

 קריאה

 משחוק



 מנהיגות ויזמות בקהילה  

 

ו, שמטרתן תרומה לקהילה במגוון  - והשתתפות תלמידות ד   החינוכי  חינוכיות בהובלת הצוות  יוזמות 

היוזמות יתקיימו פעמיים   תחומים . חינוך לנתינה הכלה , קבלת האחר וחיזוק הקשרים הקהילתיים .

 אלול ואדר.    בחודשים   –בשנה 

 בית קסלר +מועדונית רווחה.-בית הקשיש , שכבה ו' -גמ"ח מזון ,שכבה ה -שכבה ד'

 
 אישית תוכנית העצמה 

 
 תוכנית המעצימה את מקומה של כל תלמידה במרחב הכיתתי. בכל שכבה תופעל תוכנית שבועית:  

 שכבת ו   שכבת ה   שכבת ד   שכבת ג   שכבת ב   שכבת א 

העצמת ילדת  

 יום ההולדת 

העצמת  

תלמידות  

בפרשת  

 השבוע 

העצמת   ילדת השבוע 

 כישרונות 

 בת מצווה  שישי אישי 

 
  פעמים בשנה בשעות אחר הצהריים:  3יתקיימו    -מסיבות כיתתיות 

  חנוכה, פורים וסיום שנה. 

תלמידות כיתות ו‘ מסייעות בשמירה על תלמידות בית הספר בחצייה בטוחה   –משמרות זה"ב 

 בכבישים הסמוכים לבית הספר. 

  
 

 מתעודה לתהודה 
 

 תלמידות יתקיים בסיום המחצית הראשונה .  -יום שיח מורים  -  יום תלמידות 

להמשך  מטרתו : קיום שיח רפלקטיבי בין המורים לתלמידות על המחצית  שעברה, הצבת מטרה  

 ובניית תכנית למימושה. 

 שיחות אישיות עם המחנכות .  - מחצית ב'

  -בסיום  השנה כל תלמידה תכתוב  רפלקציה על תהליכים שעברה במהלך השנה -נלווה לתעודה 

 הצלחות ,אתגרים ,תובנות ועוד. 

 

  למידה שיתופית 

 
ו ילמדו נושאים מרכזיים באופן מעמיק בכיתותיהן ואת  -תלמידות שכבות ד -  מלמדות ילדות  ילדות

  הידע שרכשו יפיצו בקרב כל תלמידות בית החינוך.

  הנושאים והפצת הידע :

      1ה - יום השפה העברית  1'   ד  -חג הסיגד          2ד'  -יצחק רבין      2ה -רחל אימנו

   1ו'  - גלישה בטוחה  רכזת חברתית   - שרה ליס - יום גוש קטיף 



 

  מכללת שאנן- שיתופי פעולה 

 
 הוראה בצמד ,הוראה דיפרנציאלית המאפשרת מענה מותאם לתלמידות .  – תוכנית אקדמיה כיתה 

ג' בהנחיית ד"ר זהבה  - חיזוק מיומנויות הקריאה וההבנה לתלמידות שאותרו בשכבות ב'–ניצני קריאה 

  ביגמן וגרניט בובליל . 

 הצוות החינוכי.   קידום הישגים בתחומי הדעת שפה, חשבון ואנגלית ע"י - הוראה פרטנית

 

 התכנית התורנית 

 

צוות שמיטה   – טה תכנית ללימוד נושא השמי – "והשביעית תשמטנה ונטשתה": תכנית שמיטה

 אייזיק, רב בית החינוך. בהובלת הרב צחי  

 חיים פרץ.  – ג - •שכבות א

 צוות שמיטה.  -ו'  -שכבות ד' 

 •פרויקט "תפילה באהבה". 

 ו - כיתות ד –המדרשה לבנות 

בהובלת דמויות תורניות מהקהילה , מפגשים עם     מפגש חודשי המתקיים לאחר שעות הלימודים 

 נוספות בקהילה ופעילות חווייתית בנושא המפגש. דמויות תורניות 

 לימוד תורה 

   בהנחיית הורים. – שיעורים המועברים בבית התלמידות  – הושענה רבה ושבועות 

 ו בהובלת הרב צחי אייזיק. - לכיתות ד ברכות  100שמיטה,   - חידונים משתפים*

  ערבי אימהות ובנות/ אבות ובנות

 הפרשת חלה חיי שרה   / ערב התעוררות לקראת הימים הנוראים ,רחל אימנו 

 +כינוס.    לימוד אבות ובנות שבועות 

 שמיטה/ ברכות   – •פאנלים תורניים 

 פעילויות בשנה(  3כיתה א ) -פעילויות גן חובה – •סיירת "והעמידו" 

 •עלון פרשת השבוע המופק מידי שבוע ע"י הרב צחי אייזיק. 

 ת חיל" בשכבת ו'. •פרויקט "אש

 העברת פעילויות סביב דמות החמ"ד .  – •דמות החמ"ד 

 

 
 
 
 
 
 
 



  תכניות ייחודיות
 

על הקשר הבין דורי.     בסיוע נכדתם ועמידה   תיעוד סיפור חייהם של סבא/סבתא  -הקשר הרב דורי 
 ו.  -שכבות ה 

 
היכרות חקר והעמקה  אודות הנמל ,חשיבותו להתפתחות העיר,  המאמצים הנעשים   -חיים בסרט

לשמר את הסביבה, תוך כדי הרחבתו ותפעולו . התלמידות יצאו לסיור בנמל וכן הכנת סרט בסיום  

 ד'   ת שכב הלימוד. 

 ד'.  ת המועצה לישראל יפה . שכב -מתחברים למים
 

 ג'. שכבת  .תכנית להעלאת המודעות להצלת בעלי החיים -תנו לחיות לחיות 
 

 חינוכית מבית חברת החשמל העוסקת בשימוש ובצריכת חשמל בתבונה.תכנית   -נתיב האור
 שכבת ו'. 

 
 .  ופיתוח תקשורת חיוביתתכנית אימונית להעשרה חברתית   -אפשר גם אחרת 

 שכבות ד, ה .  ,  1כיתה ג' 

 
תכנית "קוד פלוס עם רוב" החדשה ללימודי קוד בעזרת בניית משחקים המשלבת   -מדעי המחשב 

למידה רב תחומית בין המקצועות שפה, גרפיקה, מוסיקה, דרמה ומיומנויות אוריינות דיגיטלית,  

   ד'.   ת שכב חשיבה יצירתית ועוד. 

 

Spelling b  -  תחרותSpelling Bee   היא תחרות איות באנגלית, שמטרתה העשרת אוצר המילים

של התלמידות בדרך שונה, מעניינת ומאתגרת. מטרה נוספת של התחרות היא פיתוח גישה חיובית  

 לאיות וכתיבה, עידוד קריאה ויכולת האזנה. שכבת ו' . 

  

שיח עכשווי בסוגיות מגדר והעצמה אישית . נושא המגדר נוגע בכל רבדי החיים של   - שווה דיבור 

התלמידות וקשור באופן ישיר לחברה, לתרבות ולפוליטיקה. המרחב הכיתתי, מעצם היותו אחת  

מהזירות המכוננות ביותר בחיי התלמידות, מהווה במה אידיאלית להצפת הנושאים ויצירת תהליכי  

 המפגש מועבר אחת לשבוע בקבוצה נבחרת בסוף היום. שכבת ו'.    עומק בשיח וחשיבה.

  3מתנדבים, מהמגזר העסקי, החברתי והציבורי יגיעו ללמד ולהעשיר את התלמידות   -שיעור אחר 

 טכנולוגיה, כלכלה ופיננסים, משפטים.  - בתחומיםמועדים במהלך השנה 

מתוך רצון לשתף אחד את השני, ללא עלות,  ספסל נתינה הוא מיזם חברתי שנולד - ל הנתינה סספ

בפריטים שאין לנו צורך בהם, אך עבור אחרים הינם משמעותיים וחשובים. בעזרת הפריטים  

המועברים בספסל מיד ליד, אנו מקטינים את הצריכה, מצמצמים את משאבי הטבע, מאריכים את  

סל הנתינה התלמידות מקיימות  אורך חיי המוצר ובכך מסייעים לקיימות בכדור הארץ. באמצעות ספ

 את מצוות ואהבת לרעך כמוך. 

 יגיעו באופן קבוע לתגבורי תלמידות ויעמדו לצרכי המערכת.  - מתנדבות ידיד לחינוך



 
  מסיבות וטקסים 

 

 תאריך אירוע  שכבה 

מסיבת  ב
 חומש

יום   15/10
 חשון   'שישי ט

מסיבת  א
 סידור

יום שלישי    8/3
 באדר ב' 'ה

סיום מסיבת  ו
 ו

יום שני  20/6
 א סיון" כ

  
 

 טיולים וסל תרבות 

 סל תרבות  מוזיאון תאריך טיול שכבה

 א

 נחל השופט  עמק השלום +
10/5/22  

 אייר תשפ"ב 'ט

מרכז אומנויות  
   יציאה להצגה בית נגלר חיפה 

  השנתית הצגה על הדמות

  מפגש סופרת ומאיירת

 פעילות מוסיקלית 
 

 חי בר.  40חורשת ה ב

  

  

17/5 

ז אייר  "ט
 תשפ"ב 

מוזיאון ימי  
 יציאה להצגה בית נגלר  לאומי

 הצגה על הדמות השנתית

 מפגש סופרת ומאיירת  

 פעילות מוסיקלית 

 23/  5 לעין צור -זכרון המושבה רמת הנדיב ג

 ב אייר"כ

 ב "תשפ

יציאה למוזיאון 
 הכט

 יציאה להצגה בית נגלר  

  הצגה על הדמות השנתית 

 סופרת ומאיירת מפגש  

 פעילות מוסיקלית 



 פסל אלכסנדר זייד ד

תצפית על עמק יזרעאל, הכרמל 
 והמוחרקה. 

בית כנסת   -בית שערים,כפר יהושוע
 בעתיקות

4/10  

 ח תשרי"כ
 תשפ"ב 

 

יציאה לנמל  
חיים  - חיפה 

 בסרט 
 

 מוזיאון מאנה כץ

   יציאה להצגה בית נגלר 

   הצגה על הדמות השנתית

  ומאיירתמפגש סופרת 

 פעילות מוסיקלית 

 ה

שביל משלומי שעולה לכיוון  -חניתה

 חניתה. 

מוזיאון חומה ומגדל מערת קשת, עין 

 חרדלית

9/5                   
 אייר' ח

 תשפ"ב 

 

 יציאה למדעטק
 

מוזיאון הרמן  
 שטרוק

 יציאה להצגה בית נגלר 

 הצגה על הדמות השנתית

 מפגש סופרת ומאיירת

 מוסיקליתפעילות  

בית קברות כנרת, הליכה לבית המוטור  ו 
 , מצפה אופיר, מג'רסה

31/5  

 'שלישי א
 תשפ"ב סיון 

יציאה למרכז 
 אופניים 

יציאה לכנס  
 תורני

  מוזיאון העיר 

 יציאה להצגה בית נגלר 

 הצגה על הדמות השנתית

 מפגש סופרת ומאיירת  

 פעילות מוסיקלית 

השואג , אנדרטת אסון  תל חי , האריה  ו 
 המסוקים, תל דן

01/06   

 י''ג סיון
 תשפ"ב 

  

 

 

 

 

 

 

 



  נהלים בבית החינוך

 מצורף  - תקנון בית החינוך
  

 ספרי לימוד: 
 ספרי הלימוד יחולקו בשבועיים הראשונים  של שנת הלימודים. 

 הקפידו לשלוח את התלמידות עם סידור ראוי.  – סידור 

 ומחברות בעטיפות שקופות. יש לעטוף ספרים 

על פי הוראת עיריית חיפה, ספרי הלימוד יחולקו לתלמידות לאחר הסדר תשלום שכר הלימוד.    

 יש לשלוח ביום הראשון עם התלמידה את הקבלה עבור אגרת חינוך.   – אגרת החינוך 

 תשלומי הורים: 

 יתתית. ( תתקיים אסיפת הורים כ3/10/21ביום ראשון , כ"ז בתשרי ה'תשפ"ב ) 
 במועד זה ניתן  לגשת למזכירות להסדר התשלום . 

 .  13:00בנוסף   ניתן לבוא לשלם בכל יום לאחר השעה: 
  

 הורים שעדיין לא סיימו לשלם עבור שנת הלימודים ה'תשפ"א  מתבקשים להגיע ולהסדיר את חובם. 

 מספר נקודות חשובות לתשומת לבכם: 
רך הנכונה והבטוחה ביותר לביה"ס ובחזרה, תוך שמירה  ©  נבקשכם להדריך את הילדות להגיע  בד

 על בטיחות וזהירות בדרך. 
 ©  לא תותר הישארות  ילדים בביה"ס בתום יום הלימודים. 

אין להורות לילדים הצעירים להישאר ולחכות לאחיהם הבוגרים, בהסתמך על חוזר מנכ"ל, מהסיבה  
 שאין מבוגר אחראי להם בזמן הזה. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15/8  - המעודכן מ -התוכנית הלאומית לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

התוכנית הלאומית כוללת חמש שכבות הגנה שיבטיחו את בריאות התלמידים וצוותי החינוך  

 ואת רצף ושגרת הלימודים. לאור זאת, יתקיימו: 

 א. בדיקות סרולוגיות 

התלמידים שיהיה להם פטור מבידוד, לשמור חשיבותן: הבדיקות נועדו להגדיל את מספר 

להם על רצף ושגרת לימודים. הבדיקות אינן חובה, והן כפופות לאישור הורים. כמו כן הן חלק  

 מהמאמץ למנוע אובדן ימי לימוד יקרים בשל בידוד. 

 לא מחוסנים ושלא מוגדרים מחלימים.  12-3למי הן מיועדות: לילדים בגילאי 

דגימת דם קצרה ומהירה באצבע, כאשר התוצאות תימסרנה להורה  אופן הביצוע: באמצעות

 בתוך כרבע שעה. ילד שיימצא עם עם נוגדנים, יקבל תו ירוק ופטור מבידוד. 

מיקום הבדיקות: במוקדים שייפתחו ברשויות המקומיות במתחמים שיועדו לכך, כאשר 

ד וקריית יערים. לקראת ערים: בית שמש, מודיעין עלית, אלע 4-המוקדים הראשונים נפתחו ב

 פתיחת שנת הלימודים בימים ובשבועות הקרובים ייפתחו מוקדים נוספים ברחבי הארץ.

 הגורם המבצע: פיקוד העורף, מד"א וטרגט )שיב"א(. 

 ב. בדיקות אנטיגן )בדיקות מהירות( לגילוי קורונה 

  1.9-ר בחשיבותן: הבדיקה נועדה לזהות תחלואה עוד טרם כניסת התלמידים לבית הספ

 ולאפשר פתיחת שנת לימודים סדירה וסביבת לימודים בריאה.

 מהי בדיקת אנטיגן: בדיקה מהירה לגילוי קורונה.

 מיליון תלמידים(. 1.9-ט' )סך הכול כ-למי הן מיועדות: לילדי הגן, לתלמידי כיתות א'

בבתי   אופן הביצוע: כל הורה יקבל ערכת בדיקה מהירה לאיתור תחלואת קורונה. האיסוף

 הספר.

 . 27.8מועד חלוקת הבדיקות: החל מתאריך 

 מקום הבדיקות: בדיקה עצמאית בבית התלמיד על ידי ההורה. 

 ג. מודל "כיתה ירוקה" לקיצור תקופת הבידוד 

חשיבות המודל: המודל מתמקד ביצירה של סביבת לימודית בריאה ונועד להבטיח את רצף  

 ושגרת הלימודים. 

דל יפעל רק בבית ספר בו התגלה מאומת לקורונה. אותו מאומת ייכנס כיצד יפעל המודל: המו

ימים. מי שיימצא   7מיד לבידוד, כאשר התלמידים וצוותי החינוך האחרים יוכלו להבדק במשך 

שלילי, יחזור ללימודים, ומי שיימצא חיובי, ייכנס לבידוד. מי שלא יירצה להבדק כלל, ייכנס גם  

 נים לא יידרשו לבדיקה ולבידוד.  הוא לבידוד. מחלימים ומחוס

וכל הבדיקות האחרות ביתר הימים   PCRהבדיקה הראשונה והאחרונה תהיינה בדיקות 

 תהיינה מהירות )אנטיגן(. 



מועד הפעלת המודל: פיילוט יחל לפעול בימים הקרובים בבתי הספר במגזר החרדי, והוא  

לקבלת החלטות לכלל מערכת יתרחב בהדרגה לכלל מערכת החינוך. המודל ישמש בסיס 

 ואז יוחל המודל על כלל בתי הספר ברחבי הארץ. 15.10-החינוך. הפיילוט יסתיים ב

הגורם המבצע: גורמים שהוסמכו על ידי משרד הבריאות לבצע דיגומים, כגון: מד"א, טרם,  

 טרגט ושיבא.

 ד. מגן חינוך 

ה ונועד להבטיח את רצף  חשיבות המודל: המודל מתמקד ביצירה של סביבת לימודית בריא

 ושגרת הלימודים. 

אופן ביצוע התוכנית: במסגרת תוכנית זו תתבצענה בדיקות יזומות בבתי הספר לאיתור 

 מוקדם של תחלואה, בתדירות של פעם בשבוע.

 למי מיועדת התוכנית: לבתי ספר המצויים ברשויות כתומות ואדומות. 

ריאות לבצע דיגומים, כגון: מד"א, טרם,  הגורם המבצע: גורמים שהוסמכו על ידי משרד הב

 טרגט ושיבא

הבדיקות ייעשו רק לתלמידים שאינם מחלימים או שאינם מחוסנים. תלמידים מחלימים או  

 מחוסנים לא יידרשו לבדיקות.

 ה. אורחות חיים 

עטיית מסיכה בכיתה או בחללים סגורים, שמירת מרחק, שמירה על היגיינה, עידוד למידה  

חים ועוד. המשך מעקב פיקוח ובקרה על נתוני התחלואה באמצעות מרכז במרחבים פתו

 השליטה הארצי )משל"ט( המנטר את נתוני התחלואה בכלל מערכת החינוך.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  לימודים השעות סיום יום 
 

 שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני ראשון  

 11:50 12:45 13:30 13:30 13:30 13:30 1כיתה א

 11:50 13:30 13:30 12:45 13:30 13:30 2כיתה א

 11:50 12:45 13:30 13:30 13:30 13:30 1ב'כיתה 

 11:50 13:30 12:45 13:30 13:30 13:30   2כיתה ב'

  / 12:45 13:30 13:30 13:30 1כיתה ג
חצי   13:30
קבוצה  

המתחלפת  
 במחצית 

13:30 11:50 

  / 12:45 13:30 13:30 13:30 2כיתה ג
חצי   13:30
קבוצה  

מתחלפת  ה
 במחצית 

13:30 11:50 

  / 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 1כיתה ד
חצי   14:25
קבוצה  

המתחלפת  
 במחצית 

11:50 

/    13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 2כיתה ד
חצי   14:25
קבוצה  

המתחלפת  
 במחצית 

11:50 

 11:50 13:30 13:30 13:30 12:45 13:30   3כיתה ד'

  14:25 / 13:30 13:30 13:30 1כיתה ה
חצי קבוצה  
המתחלפת  

 במחצית 

13:30 13:30 11:50 

  14:25 / 13:30 13:30 13:30 2כיתה ה
חצי קבוצה  
המתחלפת  

 במחצית 

13:30 13:30 11:50 



  / 13:30 13:30 13:30 13:30 1כיתה ו
חצי   14:25
קבוצה  

המתחלפת  
 במחצית 

13:30 11:50 

  / 13:30 13:30 2כיתה ו
חצי   14:25
קבוצה  

המתחלפת  
 במחצית 

13:30 13:30 13:30 11:50 

 

 
 לוח צלצולים 

 

 שיעור             שעה      

 תפילה +שיעור ראשון  8.00-9.00

 שיעור שני  9.00-9.50

 הפסקת אוכל  9.50-10.05

 הפסקת חצר  10.05-10.20

 שיעור שלישי  10.20-11.05

 שיעור רביעי  11.05-11.50

 הפסקת חצר  11.50-12.00

 שיעור חמישי  12.00-12.45

 שיעור שישי  12.45-13.30

 הפסקת חצר  13.30-13.40

 שיעור שביעי  13.40-14.25

 שיעור שמיני  14.25-15.05

 
 בברכת שנה טובה ובהצלחה

 ושנזכה לראות בבניין ביהמ"ק במהרה.      

  

 מלי עובדיה, מנהלת בית החינוך

 והצוות החינוכי                                            



 

 

 

 

 


