
ברוכים הבאים
"דורות"לבית ספר 

ג"ערב חשיפה לקראת שנת הלימודים תשפ



...נעים להכיר



הזהות הבית ספרית

01נתינה וערכיות

03

02

04 שיתוף הקהילה

שייכות ומסוגלות

למידה עצמאית





נתינה וערכיות

אנו מחנכים את תלמידינו 
להיות בני אדם  

.אכפתיים ומצליחים, ערכיים



ְנִתיָנה
ערבות הדדית

ותרומה לקהילה

ֶעְרִכּיּות
אכפתיות

וחינוך לערכים





שייכות ומסוגלות

אנו מפתחים בתלמידינו את 
תחושת המסוגלות והשייכות  
,  על ידי העצמה ומתן ביטוי אישי

מתוך אמונה כי 
תלמידים המודעים  

,וחוזקותיהםליכולותיהם 
יהיו בעלי מוטיבציה ואחריות  

.כלפי עצמם וסביבתם



ָּייכּות שַׁ

חיזוק השייכות  

והקהילתיות

ְמסּוָגלּות
פיתוח מיומנויות  

חברתיות ורגשיות



ִשְגָרה
"ש.מ.בוקר של ש"

ִשיחַׁ ִרְגִשי
רגשישגרות של שיח 

השיעורים  במהלך 

אישייםובמפגשים 

חֹוֶסן
"לב אל לב"מפגשים מ



קבוצות העצמה

(שכבה ד)להקה 
שירז–מובילה 

(בת שרות)

בנות מובילות 
מדע וטכנולוגיה

אורית-מובילה 



ב"קבוצות העצמה תשפ

2000מצויינות
תקוה-מובילה 

נאמני ספריה
ורד-מובילה 





למידה עצמאית

אנו מקנים מיומנויות למידה 
ומביאים  , לפיתוח לומד עצמאי

את הילדים למיצוי מקסימלי  
.בהתקדמותם האישית



PBL

למידה מבוססת פרויקטים



ּתֹוֶסֶפת  

ְשעֹות ִליָבה ִּתְגבּור
שעות תגבור

והוראה מתקנת

הֹוָרָאה  

ְרָטִנית פַׁ

,  עברית

,  מתמטיקה

אנגלית ומדעים

מֹוִרים  

לֹוְמִדים
חדר מורים לומד

ִגיּוּון
דרכי הוראה  

מגוונות

שעות פרטניות





שיתוף הקהילה

אנו מקדמים את  
מעורבות הקהילה בשיח משותף 

לשילוב הערכים והמטרות  
,  החינוכיות הבית ספריות

בדגש על ערבות הדדית  
ותרומה לקהילה בתוך בית 

.הספר ומחוצה לו



שּוָּתפּות
הקשר עם ההורים והקהילה  

ומעורבות  כבסיס לשותפות 

.תורמת ומשפיעה



צמה של עוצמה



חיבוק לחורף



חוגגים יחד

פ קהילתי"שת

ה"פעולשחמט עמותת סיפורי סבתא 

...ועודועוד 





?מהי חטיבה צעירה



צוות הבית

: כולל" בית"צוות ה
.סייעת ומורה, גננת

פעמים רבות יש סייעת 
.בת שירות/או בן, נוספת

מורים מקצועיים

,  שעת סיפור, חינוך גופני
כישורי חיים  , ספריה

.ומדעים

ייעוץ

,  להדרכהיועצת ופסיכולוגית
.אקלים כיתה, טיפול בפרט

צוות החטיבה הצעירה



ִכיָּתה ב

'מעבר מכיתה א
'לכיתה ב

ן  ְיָלִדיםגַׁ

מעבר אל הגן  
בחטיבה הצעירה

אִכיָּתה 

המעבר מהגן
'לכיתה א

תכנית מעברים



צוות  
רחב

למידה 
בקבוצות  

קטנות

העשרה
על ידי 

צוות
בית הספר

חשיפה 
הדרגתית  
לתרבות  
בית הספר

למידה 
גיליתדו 

מרחב 
גדול  
ועשיר

עקרונות החטיבה הצעירה



מעברים מזמנים לנו

ציפיות

שינוי
חידוש

הזדמנות
סיכון מול סיכוי

רגשות שאלות

?מה יש בהם–מעברים 



בואו לבקר 
:באתר בית הספר

dorot.schooly.co.il

דברים גדולים נעשים על ידי סדרה "
"של דברים קטנים המתאספים יחד

(וינסנט ואן גוך ) 

https://dorot.schooly.co.il/



