
נחוםנווהעתידמקיף 
מעבריםתכנית
יעקבבאר

א"פתשהלימודיםשנתלקראת 



–מנהלות מפגשי 
חודש ינואר

תכניותקביעת , היכרות עם תוכנית המעברים•
עבודה משותפות במסגרת תכנית הרצפים  

(.רצפי למידה מיסודי לחטיבה)

:הפעולה•

מפגש פדגוגי כללי•

מפגש אישי עם כל אחת מהמנהלות היסודי •
(שיתוף תוצאות מבחן עמית)



למצוינות  שותפות 
מקצועות  מפגש רכזי 

ליבה  
מאי-מרץ 

היכרות עם תכני הלימוד במקצועות •
.הליבה

הצבת מטרות לימודיות משותפות לקראת  •
.ב"חט

.פדגוגיות משותפותתכניות עבודה יצירת •

הפעולה•

מפגש רכזי מקצועות ליבה•

(אנגלית ומדעים, שפה, מתמטיקה)•



היכרות עם בית הספר והצוות הניהולי  •

מתן מענה לשאלות ההורים בכל הקשור לבית הספר•

הסבר על תכנית הייחודיות  •

חברתית  -הסבר על הכיתות ותכנית המעברים רגשית• 
.ולימודית

:הפעולות

:ימים פתוחים•

.09:00: תלמים-14/2

.10:30: רמון-

.09:00: צאלון–21/2

.10:30: צמרות-

יתואמו ויקבעו בהמשך לחודש  –מפגשי ועדי הורים * 
.אפריל/מרץ

שותפות הורים  
מעברים  לקראת 

-ימים פתוחים 
פברואר



-מפגשי צוות חינוכי 
תלמידים  

–בבתי הספר היסודי 
פברואר ומרץ

ס דרך עיני התלמידים"היכרות עם אורחות ושגרות ביה•

מתן מענה לשאלות בנושאים הרלוונטיים עבור התלמידים•

.המעבר לחטיבההחששות לקראת הפחתת -הכנה רגשית •

:הפעולות

ב ובית הספר"הכרות עם מנהלת חט

הייסודייםבבתי הספר ב עם תלמידים "חטתלמידים –מפגש 

.שיח על מעבר והפגת חששות

תלמידים-עם ייחודיות מפגש 



צאלון

רמון

תלמים

צמרות

21.2.20(9:00)

14.2.20(10:30)

14.2.20(9:00)

21.2.20(10:30)

רישום התלמידים עד  

8/3/2020

תוכנית המפגשים ביסודי



-לשמייםממראים
עם ות/הכרות התלמידים

.יוני/מאי–החטיבה 
בעתיד נווה  –והתלמידים ב"החטמפגש ראשוני עם צוות •

.נחום

.ב"היכרות עם המרחב הפיסי של חט•

.ב"החט/שגרות ונהלי בית הספר, היכרות עם אורחות•

.הרלוונטייםמתן מענה לשאלות בנושאים •

החששות לקראת  הייעוציהפגתהכירות עם הצוות •
.המעבר

.שיח על המעברים,עם יועצת מפגש •

החלפת טיפים למעבר , שיח ושיתוף רגשי בנושא המעבר•
.מיטבי



להכרות עם  המשך פעולות 
יוני בבתי  /מאי–החטיבה 

2020מנהיגות –הספר היסודי 

-להכרת תכניות לימודיות בחטיבהחוויתיתפעילות 
ח"השלתכנית 

:הפעילות
מפגש חוויתי בין תלמידי החטיבה  –ח "פעילות של

ותלמידי היסודי
, חידונים ופעילות טבע, תחרויות כגון הקמת אוהלים

ועשיית פיתות
2020מנהיגות 

31/5/2020הסדרת תשלום להשאלת ספרים עד 



שיח -שותפות יועצות
-יועצות 
יוני/מאי/אפריל

.העברת מידע הרלוונטי למיטביות תהליך המעבר עבור הפרט•

בשיבוץ התלמידים בכיתותיסייע המידע •

:הפעולות

העברת מידע רלוונטי בתחום הפרט–מפגש יועצות



לימוד  בניית כיתות 
–

יולי/ יוני / מאי 

לימוד ושיבוץ  בניית כיתות •
ות/תלמידים

ייחודיותבחירת•

הפעולות•

–הרכבת כיתות •

תכנון והקמת כיתות הלימוד  •



כיתתייום גיבוש 
במהלך השבוע אחרון  

חודש אוגוסט

אישיות שיחות -הכיתה היכרות עם מחנכת •
.ות/עם התלמידים

וגיבוש ראשוניים  היכרות -פגישה כיתתית •
.במסגרת הכיתה והחינוך האישי

החששות לקראת המעבר  הפחתת -שיח רגשי •
הלימודיםולקראת פתיחת שנת 

קבלת ספרי לימוד והיערכות  -הכנה פדגוגית •
.לשבועות הראשונים בחטיבת הביניים



פתיחת שנת הלימודים
חודש ספטמבר

שיעורי חינוך•

.מערכת שעות עדכנית•

.הערכות חלופיות מדורג/לוח בחינות•

.היכרות עם המורים המקצועיים•

.העמקת השיח האישי•

.מחנכת עם הורים–היכרות •

.שיח רגשי פרטני•



דרך שתהיה ארוכה מדי לאדם המתקדם  אין "

ואין מטרה שתרחק , בה בלי כפייה ובלי חיפזון

."ממנו אם יתכונן אליה בסבלנות

ברויירדה לה אן 'ז

!!!בהצלחה

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%96%27%D7%90%D7%9F+%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%94+%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A8%5D/1/1/0/

