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י"ד באב  -תש"ע
לחניכי כיתות ז' תשע"א ולהורים ,שלום רב !
בשם צוות בית-הספר "עמקים-תבור" ,אנו מברכים אתכם לקראת כניסתכם
לחטיבת הביניים.

אמנם לפניכם עוד כחודש של חופשה ,אך אתם בוודאי מתרגשים מאד לקראת המעבר ,ואולי גם
חוששים ממנו מעט.
מכתב זה יענה על כמה שאלות שמעסיקות אתכם ועל שאלות נוספות תקבלו תשובות בהמשך.
אנו שמחים להודיעכם כי בשנה"ל תשע"א תמנה שכבת ז' כ 105-תלמידות ותלמידים ב 4-כיתות ,על-
פי הפירוט הבא ,נכון לעכשיו:
 כיתה ז' ( 1כ 31-חניכות וחניכים) – מחנכת :מלי האריס.
 כיתה ז' ( 2כ 10 -חניכות וחניכים) – מחנכת :גלית דה פז-ויצמן.
 כיתה ז' ( 3כ 31 -חניכות וחניכים) – מחנכת :שושי אהרונסון.
 כיתה ז' ( 4כ 33 -חניכות וחניכים) – מחנכת :זהר טלמור-רוטבליט.
שיבוץ התלמידים בכיתות
מוצגת בפניכם חלוקת הכיתות .אנו משערים שלפני קריאת מכתב זה כבר בדקתם את רשימת שמות
הילדים שבכיתתכם .אנו מקווים ומאמינים ,שכל אחד מכם מצא ברשימה חבר/ה אחד/ת לפחות מאלה
שביקש/ה .צוות השיבוץ (ורד  -פסיכולוגית ביה"ס ובעיקר שרון  -יועצת החטיבה) השתדל כמיטב
יכולתו להיענות לבקשותיכם בשיבוצכם עם חברות וחברים שביקשתם .יחד עם זאת ,רצינו לשמור על
איזון לימודי ,חברתי והתנהגותי בהרכב הכולל של כל כיתה בנפרד ושל השכבה בכללותה .הכיתה
החדשה היא הזדמנות נפלאה ליצירת חברויות חדשות .לכן ,אנו מציעים לכם לראות את השמות הלא-
מוכרים ברשימה כחברים לעתיד.
חשוב להדגיש ,כי הוקדשו זמן רב ומחשבה לחלוקת הכיתות ,מתוך כוונה להגיע לחלוקה אופטימאלית.
תודתנו למחנכות כיתות ו' ,בשלושת בתיה"ס היסודיים ,על שיתוף הפעולה.
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פגישות אישיות עם המחנכים
במהלך חודש אוגוסט תוזמנו לפגישה אישית עם מחנכת הכיתה ,אליה מוזמנים הילד/ה והוריו/ה .מטרת
הפגישה היא היכרות ראשונית עם המחנכת והזדמנות להעלאת שאלות ,בעיות ומשאלות.
קשר באמצעות תוכנת המשו"ב (מיידיות שקיפות ובקרה)
בתי ספר רבים בארץ בכלל ובאזור בפרט ,משתמשים זה מספר שנים בתוכנה זו ,המאפשרת קשר
רציף ועדכני בין התלמידים ,הוריהם וביה"ס :לוח מודעות ,שיעורי בית ,מכתבים ,תפקוד לימודי,
ציונים ועוד ...הסבר מפורט יותר ,הכולל גם מתן סיסמת כניסה לכל אחד ,תינתן לכם ע"י המחנכות.
הימים הראשונים ללימודים
שנת הלימודים תתחיל ביום רביעי .01/09/10
היומיים הראשונים יוקדשו להיכרות עם בית-הספר ,עם המורים השונים ופעילויות גיבוש כיתתיות,
שיכללו גם טיול יומי .פרטים נוספים לגבי שבוע זה תקבלו לפני תחילת השנה.
חוברת בית הספר
חוברת בית-הספר תפורסם ,החל מהשנה ,באתר בית הספר בלבד ותמצאו בה את הנושאים הבאים:
 ברכת מנהלת ביה"ס.
 החזון החינוכי של ביה"ס.
 בעלי התפקידים בביה"ס.
 לוח הפעילויות המרכזיות המתוכננות לשנה"ל תשע"א.
 האקלים הבית ספרי.
 סדר היום ומועדי הסעות.
 רשימת מורי הכיתות במקצועות השונים.
 מספרי הטלפונים והכתובות של כלל המורים בביה"ס.
* את המערכת הכיתתית נשתדל לתת לכם בשיחה האישית.
אתר ביה"סhttp://amakim.iscool.co.il :
רשימת ציוד
* ציוד לימודי :לקראת שנת-הלימודים עליכם להצטייד בקלסרים ,מחברות ודפדפות ,ניילונים וכן
בקלמרים ובהם כלי כתיבה מכל הסוגים .פירוט רב יותר ישלח בהקדם ע"י המחנכות.
בשבוע הראשון יסבירו לכם המורים השונים כיצד להתארגן ללמידה בכל מקצוע.
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* ספרי לימוד :ספרי הלימוד מושאלים לכם ע"י ספריית בית-הספר .בנוסף ,עליכם להצטייד
באופן פרטי בספרים הבאים:
 .1אטלס כרטא פיזי-מדיני-כלכלי-חברתי ( ,)2002מותאם לבחינות בגרות( .פרופ'
אריה שחר) ,הוצאה לאור :כרטא.
 .2במילון אנגלי-עברי עברי-אנגלי (אדום) מאת שמעון זילברמן .או אוקספורד לבן
(קטן יותר) .ניתן לרכוש מילון יד שנייה בספריה ,בסכום של  ,₪ 20עד לגמר
המלאי.
תאי-אחסון
בית-הספר מאפשר לתלמידים לשכור תאי-אחסון אישיים נעולים" ,לוקרים" .בשבוע הראשון
ללימודים יגיע לכיתה נציג "לוקר-אמבין" ,יסביר כיצד פועלת השיטה ויאפשרו לכם לשכור "לוקר"
עבור בתכם/בנכם בעלות של  ₪ 140לשנה  ₪ 25 +פיקדון עבור המנעול (יוחזרו בגמר השימוש).
אין אפשרות אחסון אחרת ,אך שכירת "לוקר" אינה חובה.
ארוחות
 בית-הספר מאפשר לתלמידיו לאכול ארוחת-צהריים בחדר-האוכל של קיבוץ מזרע בימים בהם הם
לומדים מעבר לשעה  .13:25מצורף מכתב מאת מנהל ענף המזון של קיבוץ מזרע ,אריה בריקמן,
המזמין אתכם להסדיר את האפשרות לאכול בחדר האוכל .ברצוננו להדגיש שעניין זה הוא בין
ההורים לאריה ,וכי בית-הספר אינו מהווה צד בהסכם.
 אין לצאת משטח בית הספר ולחדר האוכל במהלך יום הלימודים ,למעט שעת ארוחת הצהריים.
לכן ,מומלץ להצטייד בכריכים ,פירות וחטיפים למשך יום הלימודים.
 יש להצטייד בבקבוק מים ,ממנו ניתן לשתות גם במהלך השיעורים.
הסעות
לקראת סוף החופש תקבלו מהמועצה מכתב המפרט את שעות ההסעה מיישובכם.
התלמידים חייבים להגיע לבית-הספר ולצאת ממנו אך ורק בהסעות היישוביות הקבועות.
אין אישור להסעות לבית הספר וממנו ,שאינן מאורגנות וידועות מראש על ידינו.
כמו כן ,לא תאושר הורדת תלמידים בתחנות ביניים ,אלא באישור חתום ע"י ההורים !
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ולסיום ,כמה מילים מיועצת החטיבה ,שרון ולרשטיין:
המעבר מביה"ס היסודי לחטה"ב הינו אירוע מאתגר עבור ילדים .זוהי תקופה בה הם
חווים את תחילת גיל ההתבגרות ,המלווה בשינויים בדימוי העצמי ובמודעות מוגברת
של זהות מגדרית .וזאת בנוסף לשינויים החיצוניים שמאפיינים את המעבר ממערכת
חינוך אחת לאחרת .המעבר נתפס כשינוי ,ממצב קיים ,מוכר מוגדר וברור ,למצב חדש
מעורפל ולא ידוע .כל מעבר מציב בפני האדם משימות חדשות ,מחייב לגייס משאבי
התמודדות ומקדם את התפתחותו האישית והחברתית של היחיד.
זהו מעבר מילדות להתבגרות ,מלימודים במסגרת קטנה יחסית למערכת גדולה יותר
בדרך כלל ,למבנה לימודי שונה ופחות מוכר המכוון יותר להישגים פורמאליים ,מפרידה
ממחנך משמעותי ,שמלמד שעות רבות בכתה ומהווה כתובת יומיומית לתלמיד ,למחנך
שנפגש עם הכתה מעט שעות ובמקביל לו נפגש התלמיד עם מורים מקצועיים רבים
שלדרישותיהם הוא אמור להסתגל.
נקודה משמעותית נוספת היא היפוך החל במעמדו של התלמיד  -מהיותו "גדול בין
קטנים" ביסודי להיותו "קטן בין גדולים" בחט"ב ולכל המשתמע משינוי זה לגבי מעמדו
במסגרת החדשה.
ניתן אם כך לראות ,כי כמו כל מעבר ,גם המעבר לחטיבת הביניים מלווה בחרדות
שכרוכות בפרידה מהמוכר ובהליכה אל הבלתי ידוע וחדש .על מנת לעזור בהפגת
החששות ,במהלך השנה נקדיש את שיעורי החינוך לפיתוח כישורים מתאימים ודרכי
הסתגלות להתמודד עם המעבר ולהפכו לאתגר המאפשר התפתחות וצמיחה.

נשמח לענות לשאלות ופניות בדוא"ל או בטלפון.
נבקשכם להעביר את כתובת הדוא"ל שלכם לדוא"ל של מחנכת בתכם/בנכם ,עפ"י הרשום מטה.
שוב – אנו רוצים לברך אתכם ולאחל לכם חופשה נעימה והתחלה מוצלחת ב"עמקים-תבור".
להתראות !
מלי האריס ,מחנכת ז' 1

054 – 9788189

yoavmali@eindor.org.il

גלית דה פז-ויצמן ,מחנכת ז' 2

050 – 5472001

galit_depaz@walla.com

שושי אהרונסון ,מחנכת ז' 3

052 – 3718626

a-shahar@bezeqint.net

זהר טלמור-רוטבליט ,מחנכת ז' 4

054 – 5656714

zohar.rotblit@gmail.com

שרון ולרשטיין ,יועצת חטיבת הביניים

052 – 4557543

sharonv123@walla.com

שאול אדר ,מנהל חטיבת הביניים

054 – 9788290

shauladar01@gmail.com
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