בי"ס "הרצל"-חיפה

הורים יקרים,
לפניכם סיכום הפעילויות הערכיות והחברתיות שהתקיימו בביה"ס בחודשים נובמבר–דצמבר
.2017
היוזמה הבית ספרית

היוזמה "א'-אוהל?! ב'-זה בית?!" תתמקד השנה בחקר בנושא  70שנה למדינה .חשפנו את
התלמידים לכך דרך חידות מתחומים שונים הקשורות לנושא מדינת ישראל ,ודרך הרכבת פאזלים
כיתתיים המתעדים אירועים מתולדות המדינה .בהתכנסות חגיגית בית ספרית ,בסמוך לכ"ט
בנובמבר (אותו ציינו בטקס והרקדה) ,כל כיתה הציגה את הפאזל שהרכיבה והגרילה אות להמשך
החקר .כל הכיתות נמצאות בימים אלו בשלב ההצעות למושגים המתחילים באות שהגרילו ,הקשורים
ל 70-שנה למדינה.
למידה ערכית רב-גילית

* בתחילת נובמבר ציינו בטקס ובפעילות את יום הזיכרון ליצחק רבין .הדגשנו את הצורך בשיח
סובלני בחברה בבוקר למידה רב-גילית (כיתות ב'-ו') ,שכלל עבודה יצירתית בעקבות סיפור בנושא.
* בשבוע הזהירות בדרכים ארחנו את המפקחת המחוזית בתחום ,והצגנו למידה רב-גילית לתלמידי
א'-ה' בהוראת-עמיתים של תלמידי כיתות ו'.
* שגרירי מפתח הל"ב :השבוע התבשרנו כי גם השנה זכינו בהצטיינות על פעילותנו בתוכנית שגרירי
מפתח הל"ב .בחודש כסלו תלמידי כיתות ו'+2ג' 1העבירו לכלל תלמידי ביה"ס פעילות בנושא השונות
"והאור המיוחד שבי" ,ובחודש טבת כיתות ו'+1ג' 2לימדו בכיתות על ניהול קונפליקטים .בדרך זו כל
תלמיד בביה"ס יזכה להיות "מורה צעיר" ,שגריר ומנחה באחת הכיתות.
המירוץ למצוות

כיתות ו' פתחו את תוכנית "המירוץ למצוות" בפעילות בתחנות שהכינו עבורם ההורים .במסגרת
המירוץ יחוו תלמידי כיתות ו' מעורבות חברתית פעילה בתחומים שונים.
החודש ,כחלק מערך הנתינה ,כיתה ו' 1יצאה לפעילות ב"מועדון יום לקשיש" שברחוב קלר .יחד הם
שרו שירים,שיחקו וקישטו סביבונים.
קיימות ואורח-חיים בריא

* גם השנה היה לבית ספרנו ייצוג מאד מכובד במירוץ חיפה ,עם השתתפות של  295תלמידים
במירוץ במסגרת הבית ספרית .ניצלנו את המירוץ גם לחינוך לקיימות וחזרנו עמוסים בבקבוקי מים
ריקים שאחרים השליכו לפח...
* השבוע מסרנו למיחזור  3200מיכלים שנאספו בכיתות עד כה .המשיכו לאסוף ולהביא למיחזור !
* לאחר חנוכה "אוטובוס ההליכה" פתח מסלול הליכה גם לתלמידי שכונת כבביר .מעתה ,נקיים
לסירוגין בכרמליה ובכבביר את פעילותו של "האוטובוס".
חינוך לדו קיום

* לפני חנוכה קיימנו יום ספורט משותף לשכבת כיתות ה' מביה"ס עם תלמידי כיתות ד'-ו' מבית ספר
"אחמדיה" .צוות המורים לחנ"ג משני בתי הספר ארגן פעילות ספורטיבית בנושא " 70שנה למדינה".
בסיום הפעילות בתחנות הפתענו את האורחים בשיר על שלום אותו שרנו בערבית ,והתכבדנו
בפלאפל .נציגי תלמידי כיתות ו' היו המנחים בתחנות הפעילות.
* כיתות ד'+2ד' 3החלו החודש את השתתפותן בתוכנית שיתופית מתוקשבת העוסקת בדו קיום
בחיפה ,הנקראת "גם אני חי-פה".

סבא וסבתא גם קשורים לבית ספר...

* קבוצה מוצלחת ומיוחדת של נכדים ,נכדות ,סבים וסבתות ,מתכנסת בימי חמישי בבוקר לפעילות
מתוקשבת משותפת במסגרתה מתקיים תיעוד של סיפורי העבר של הסבים והסבתות .הקבוצה,
הנקראת"הקשר הרב דורי" הינה חלק מתוכנית תחומי העניין והבחירה בכיתות ה'-ו'.
*סדנת כתיבה 17 :נכדים ונכדות מכיתות ד'+ה' נפגשו בביה"ס בשבוע שעבר ,בשעות אחה"צ ,על-
מנת לעשות משהו שבדרך כלל לא עושים עם סבא וסבתא :לכתוב יחד סיפור! הסיפורים הנפלאים
נכתבו תוך כדי פעילות משחקית ייחודית.
בית-הספר הקהילתי

לפני חנוכה נהנינו והתרגשנו יחד ממופע חוגים נפלא של כל חוגי התנועה והמוסיקה של בית הספר
הקהילתי .מספר התלמידים שמשתתפים במסגרת זו היה מרשים בהחלט !
טיולים וסל תרבות

* כיתות א' ביקרו ב"ברווזים בכפר" שבכפר ברוך .
* כיתות ג' טיילו בזכרון יעקב ובאמת המים בפארק אלונה .
* כיתות ד' סיירו ,כל כיתה בנפרד ,ברחבי חיפה .
* כיתות ה' חוו יום טיול ארוך ומרגש בירושלים .
* כיתות ו' יצאו לפעילות בחווה החקלאית ולימי עיון במוזיאון "יד לילד" שבקיבוץ לוחמי הגטאות
וב"בית יד לבנים ".
* כיתות ד'-ו' התחילו בסבב ביקורים ולמידה (עם הזואולוג דורון ויינמן) בבית ספר "נירים ".
* כיתות ב'+ג' יצאו ליום למידה בגן החיות שבחיפה .
* כיתות א'-ג' צפו באודיטוריום במופע המחול "כובע קסמים".
פעילות הורים:

* בתחילת נובמבר הגיעו ,בשעות הערב ,כ 160-הורים לשמוע את שמר ארזי ,שהרצה בנושא
התמודדות עם בעיות קשב וריכוז.
* בכיתות ד' החלו להציג את פרוייקט הסיום של שיעורי הסקראץ' שמעבירים הורים מתנדבים.
* צוות ביה"ס התרגש מאוד מאוד מטקס הענקת פרסי האוסקר ומההפסקה המפנקת ביום המורה.
על כל אלו תודות והערכה לתמי ואורון ,יו"ר הנהגת ההורים ,לחברי הנהגת ההורים ולכל ההורים
המתנדבים הנוספים.
נתוני מיצ"ב תשע"ז

לפני חנוכה קיבלנו את נתוני המיצ"ב של שנת תשע"ז .אני שמחה לדווח על מגמת שיפור ועלייה בכל
המדדים של מיצ"ב האקלים .הנתונים מדיווחי התלמידים מעידים על עלייה בשביעות הרצון של
התלמידים מביה"ס ,על ירידה באירועי אלימות ,ועל עלייה בתחושת המוגנות שהם חשים .בהישגים
באנגלית יש עלייה ,אך בהישגים במתמטיקה ובעברית יש ירידה (יש לציין שבשלושת תחומי הדעת
הנ"ל אנחנו מעל הממוצע הארצי).כמובן שבכל התחומים נמשיך לשאוף ולפעול למען מסוגלות גבוהה
יותר!
בברכה ,תמר רבינר
מנהלת ביה"ס

