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  4.7.16הכנה ליום היערכות הצוות ב .1

זהבה הציגה את התכנית בהנחיית יעל רותם . הכוונה לבצע מיפוי של ציפיות 

)רצוי ולא רצוי( באמצעות עבודה רב חטיבתית בקבוצות . זאת במטרה למפות 

 מה שטעון תיקון ולהעלות הצעות בענין זה .

לא הוחלט סופית האם להביא את תוצאות עבודת הצוות , ביום ההיערכות , 

ות בצוות הניהול או להקים צוותי עבודה לקידום ויישום לדיון וקבלת החלט

 תוצאות אלו .

אמית , )בהשתתפות : סימה ב.ש. , דיון בהשתייכות החטיבתית של כיתה ב' ..2

 הילה , ענבר , ברוריה , רינה , איריס ה.( .

מטרת הדיון לחשוב ולקבל החלטה האם נכון לשייך את כיתה ב' לחטיבה 

 סודי .הצעירה או לחטיבת הי

איילת הציגה את הצורך לשלב את כיתה ב' בגלריה המשותפת של החטיבה 

הצעירה . לדבריה תהליך רכישת הכתיבה והקריאה מסתיים בכיתה ב' ולכן 

הקשר לכיתה א' טבעי יותר . בכיתה ב' עדיין יש צורך בחצר ובמסגרת קטנה 

 ואינטימית יותר .

הילה טענה שהפער בין כיתה ב' ל ג' גדול והשתייכות לחטיבה הצעירה תגדיל 

 את הפער הזה . תלמידי כיתה ב' מבטאים רצון חזק להשתייך ליסודי . 

לדברי סימה מבחינה התפתחותית כיתה ב' מתאימה יותר לחטיבת היסודי , 

 ה איתם הם גםהילדים בסוף כיתה א' בשלים למעבר הזה ובבדיקה שנעשת

רוצים בכך במובהק . הילדים רוצים לצאת למרחב הכללי של בית הספר . יש 

למצור את הדרך לשתף אותם בגלריה בהצגת תערוכות ותוצרים ובמשחקי 

קופסא שהם מאד אוהבים לשחק בהם . סימה הדגישה שבשנה הבאה , ה

בתפקידה כרכזת החטיבה הצעירה היא מעדיפה לא לקחת על עצמה גם את 

 ל כיתה ב' .האחריות ע

התלמידים בכיתה ב' עדיין קרובים יותר בהתפתחותם ברוריה טוענת שמנסיונה 

לתלמידי א' מאשר לתלמידי ג' . שיוכם לחטיבה הצעירה יוצר להם להיות 

 "הגדולים" בחטיבה לפני שהם נעשים "הקטנים" ביסודי .



וכם אמית מציעה להקצות קיר בגלריה לעבודות כיתה ב' משום שללא קשר לשי

החטיבתי ברור שבשנים הקרובות הם יהיו במתחם החטיבה הצעירה גם אם 

ימשיכו להשתייך חטיבתית ליסודי . זאת אולי הזדמנות לתת להם ליהנות משני 

 העולמות .

רינה , מנסיונה כאמא , מספרת שילדיה תמיד אמרו "שביה"ס מתחיל בכיתה ג'' 

טיבה הצעירה ניתן לפעול . בהתייחס למצב הקבוע שבו כיתה ב' ממוקמת בח

בצורה גמישה . אפשר להתייחס לצרכים ולמה שמתאים למחנכת בכל עת ולא 

להתקבע על שייכות קבועה , בסך הכל מדובר בחלק מהרצף הבית ספרי 

 שאצלנו הוא מגן ועד יב' .

כדי למצות את הדיון והחשיבה בנושא לפני קבלת סוכם לקיים פגישה נוספת 

 ההחלטה .

 . רשם : נדב


