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!ברוכים הבאים

v הספרבית חזון
vסיכום ומסקנות 2015-2016ל "שנה
vסקירה והתארגנות 2016-2017ל "שנה
vני אקרמן המנהלת החדשה'ג: נעים להכיר
vמעורבות הורים
vועד ההורים
v 2016-2017תקציב
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חזון בית הספר
עברית זה משחק ילדים

מסגרת חברתית  ; בית ספר ניצנים הוא קודם כל בית
בה התלמידים ובני משפחותיהם יכולים , וקהילתית חמה

".  כמו בארץ"להרגיש 
שרים , מדברים, אצלנו לומדים לקרוא ולכתוב בעברית

  -לומדים על תרבות ומורשת ישראל, ורוקדים בעברית
.  בעברית ובכיף

ניצנים הינו בית ספר ישראלי בניהול הורים החוגג 
!שנות הוראה ועשייה 25השנה 
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 מתכונת הלימודים
2016-2015ל "שנה 

l בני מצווה(' גן עד כתה ו–שבע כתות(
l ה-'ד'; ד-'ג'; ב-'א; גן טרום חובה וחובה(חלוקה לפי רמות'(
lנפתחה כיתת אולפן המיועדת לילדים שאינם דוברי עברית
lתרבות/ מיומנויות: מערך שיעור מפוצל

lההחלטה נבעה  . ולא חזרו לכתות האם, תלמידים נשארו בכתות: בפועל
המעברים הקשו על הלמידה -משיקולי למידה אפקטיבית 

lכתת תגבור
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2016-2015ל "שנה
lיום לימודים אחד בשבוע
lלמדו עם תכנית לימודים ייחודית' ב-'כתות א
lמסקנות:

lהחסרת שיעורים פתחה פערים גדולים
lתלמידים שהחסירו שיעור פתחו פערים גדולים והיה קשה להשלימם

lהטמעת מיומנויות מול עושר של תכנים
lלמרות השאיפות נאלצנו לצמצם בתוכנית הלימודים בזמן אמת

lצרכי הכיתה מול צרכי התלמיד
lולא בהכרח למידה דפרינציאלית לפי , הפנייה הייתה למכנה המשותף

צרכי כל התלמיד

lג׳-חזרה למודל דו שבועי בכתות א׳: החלטה
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2017-2016ל "שנה
מתכונת הלימודים           
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יום רביעי יום שני

סיפור לגיל הרך שעת גן
'א 'א
'ב 'ב
'ג 'ג
'ד אולפן
'ה

בני מצווה
מקהלה +מוסיקה  אחת לשבועיים מוסיקה



2017-2016תוכנית הלימודים   

)'ג-'א(מודל דו שבועי 
למידת יסודות הקריאה והכתיבה

lפעמיים בשבוע.
lעבודה בחוברות עבודה  .
l במליאה(למידה בקבוצות קטנות  (
lמורה מקדמת  .

לימודי תוכן והעשרה 
. מפגשים כל אחד 10שלושה מחזורים בני ": מתנות קטנות"1.

).  סימן קריאה, השירים המשחקים, התאטרון שלנו(
.חגים; לימודי תורה; אזרחות -חברה -מולדת; מוסיקה 2.
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 2016-2017תוכנית הלימודים 

)'ה-'ד, גן(מודל חד שבועי 
תרגול מיומנויות הקריאה והכתיבה

l  עבודה בקבוצות קטנות בחוברות עבודה המותאמות
לתלמידים

lמורה מקדמת

לימודי תוכן והעשרה
lחגים/לימודי תורה/ אזרחות-חברה-מולדת: לסירוגין
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מעורבות הורים

l למעורבות ההורים יש קשר ישיר להישגים
האקדמיים של התלמידים

lהצטרפות לוועד ההורים

lאירועים קהילתיים/ התנדבות להפעלות בית ספריות
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ü מיוחדראשון בחינוך תואר
ü חינוךשני בניהול מערכות תואר
ü ומדידהבתקשוב והערכה תתי התמחויות
ü יסודילהוראה מתקנת בבית ספר מורה
ü מיוחדבכיתות חינוך מחנכת
ü קייבקורס מקוון למורים במכללת מרצה
ü הארץה בדרום "הערכה ומדידה בבית ספר ובפסגרכזת
ü בדרוםס "של רכזות הערכה ומדידה בביההדרכה
ü משלבותהדרכת מורות בכיתות חינוך מיוחד ומורות  -יא "מתמדריכת
ü 2013משנת " רבדים"ס יסודי והובלת פרויקט "תקשוב בביהרכזת

ני אקרמן'ג: נעים להכיר



פעילות ועד ההורים

lמורכב מהורים מתנדבים
l מחולק לצוות מנהל)Board (ולוועדות פעילות
lנדה החינוכית והחברתית'מגדיר ומעצב את האג
l שלא למטרות רווח(מנהל את הישות הארגונית והחוקית(
lמגייס ותומך בצוות הפדגוגי
l בניית וניהול התקציב והכספים
lמארגן ומפיק אירועים חברתיים לקהילה
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ü מה שאפשר לנו לקבל מענקים ותרומות  –השנה הפך הארגון למלכ״ר
המוכרות לצרכי מס

ü  להלן חלוקת סעיפי
התקציב לשנה הבאה

ü 40התקציב מבוסס על
תלמידים

ü  הפער ייסגר באמצעות
מענקים ותרומות

2016-2017תקציב 



-לתלמידים ובני משפחותיהם יום שני ה מסיבת סיום
 5:15בשעה , Polka Room, ביוני 6
 

,  ביוני 11-יום שבת ה, פתוח לקהילהפיקניק שבועות 
Berdan Park, Fair Lawn,   11-2 

 
ביוני עד  11, והנחת רישום מוקדםפתיחת הרשמה 

 .ביוני 30-ה

...אירועים קרובים
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?
!תודה שבאתם

שאלות ותשובות


