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 הורים ותלמידים יקרים, 

שז"ר חט"ב  החינוך  לבית  הבאים  הצטרפותך    . ברוכים  על  אותך  ומברכים  שמחים  אנו 
 כרות עם בית הספר. י סרטון המצ"ב קישור ל  למשפחת בית חינוך שז"ר בשנה"ל הקרובה. 

להקל עליך את קליטתך בבית  על מנת  נעשה כמיטב יכולתנו  אנו, צוות המורים וההנהלה,
חינוך ערוך ומוכן לקליטה מיטבית של התלמידים  ההספר ואת השתלבותך בו. צוות בית  

 ם. י מתן מענים רגשיים, חברתיים ולימודילופועל לקידום תחושת השייכות של התלמידים ו

שלמידה איכותית ומשמעותית מבוססת על פדגוגיה מיטבית,  בבית החינוך שז"ר מאמינים  
למידה המציבה בפני התלמיד/ה אתגרים חדשים  יהמשלבת ה ורלוונטיות.  רגשיים  בטים 

צוות המורים    . 21-ה   תוך הקניית מיומנויות הלומד העצמאי במאה  ,שיכשירו אותו/ה לעתיד 
למידה  על  חקר,  על  המבוססות על למידה שיתופית,    , ייחודיות ומגוונות   פיתח יחידות הוראה 

מסוגלות  על  מצוינות ו על  עניין,  על  מעורבות וסקרנות,  על  אמצעים טכנולוגיים,  על  עצמאית,  
 אישית בקרב תלמידים. 

תוך חשיבה שיש למקד את מירב    ,בית והן בצמצום מבחניםהעורי  ידוגלים בצמצום שאנחנו  
  , לתלמידים להביע את הידע שרכשו בדרכים מגוונותהלמידה בשעות ביה"ס ואף לאפשר  

לפיכך גם דרכי הערכה השתנו ומותאמות אף  על בסיס אחריות אישית ומעורבות חברתית,  
בביה"ס. הייחודית  ללמידה  שמים    הן  החברתי אנחנו  לחינוך  משמעותי  לתחושת    ,דגש 

ן מגיפת הקורונה  , בטח לאחר שלוש שנות לימודים שהיו בסימהשייכות ולהיבטים הרגשיים
מהווה מקום מרכזי למפגשים חברתיים ושוקד   . אנו מאמינים שביה"ס  ותחת מגבלות קשות

נושאים   וגיבוש, מפגשים חברתיים סביב  אירועי חברה  כישורי חיים בסיסים,  על הקניית 
 . ואקטואליים  רלוונטיים

תאם מבנה ביה"ס  משמעותי מאוד ובמסגרתו הוחטיבת שז"ר שיפוץ  לפני כשנתיים עברה  
סקרנות מעוררי  ייחודיים  במרחבים  לכיתה,  מחוץ  לימודים  המשלבת  אחרת,    , ללמידה 

שי ומרווחות  נעימות  ישיבה  פינות  ואף  וחקר  חברתיים  ייצירתיות  למפגשים  מענים  תנו 
 לצד ההיבטים הלימודיים.  , ולרוגע

ת  ות האחרונ  שניםב מפעילים  )ת ואנו  תל"ן  בוכנית  נוספת(  לימודים  החינוך,  כנית  בית 
שעוסקת בלימודי אומנויות. במסגרת זו יבחרו התלמידים את תחום האומנות על פי עניין  

מוזמנים לצפות בתלמידי ביה"ס המשתתפים  .  כנית(והתלמידים. )מצ"ב טופס אישור הת
 בפעילות התל"ן. 

 

https://youtu.be/8kw8O_LqcZM
https://youtu.be/8kw8O_LqcZM
https://fb.watch/dGzQ029VGb/
https://fb.watch/dGzQ029VGb/


 

 : יום גיבושכרות ויה

  28/8  בתאריכים    .ותים/ חודש אוגוסט נפרסם את שיבוץ הכיתות ואת שמות המחנכבמהלך  
יום הגיבוש לשכבה ז'  .  ותים/עם המחנכ  איונות אישיים של התלמידיםיתקיימו ר  –   29/8-ו
ביום זה נקיים פעילויות     . 12:00-8:30בין השעות    11.9.202ביום הראשון ללימודים   ערךיי

הגיבוש יש להצטייד בכלי     ליום    הספר לכל תלמידי שכבת כיתות ז'.היכרות וגיבוש בבית  
מספר מחברת,  מהנה יכתיבה,  יום  לנו  מצפה  ושתיה.  אוכל  צבעוניים,  טושים  דבק,  ים, 

   וגדוש. 

 

 : לוקרים 

 
לשכור  ניתן  בבעלות החברה הכלכלית.  (לוקרים)  לרשות התלמידים נמצאים תאי שמירה

 וסט. צפוי להתקיים בסוף אוגהשכרת הלוקר הליך  .  Sharelock.co.il  לוקרים באתר 

 : השאלת ספרי לימוד

היסודי,  כנית השאלת ספרים בבית הספר  ולת  ב פ"במידה שהצטרפתם בשנת הלימודים תש 
תלמידים שאינם בתכנית ההשאלה  . אנא הביאו שובר מביה"ס המעיד על החזרת הספרים 

ומעוניינים להצטרף לראשונה יתבקשו להעביר את כל הספרים של כיתה ו' לביה"ס שבו  
₪ לפקודת חטיבת    280למדו ולאחר מכן עליהם להגיע לחטיבה עם השובר והמחאה על סך  

מזומן.   או  גביי שז"ר  הכנסת(  ל)בכפוף  ת התשלום  מועד  חינוך של  ועדת  יתקיים  אישור 
. לאחר הריאיון תהיה  בעת קיום ריאיון אישי עם מחנך/ת הכיתה   29/8-ו  28/8–בתאריכים  

 . במסגרת השאלת ספרים  ,חלוקה של ספרי הלימוד 

 : כנית דוברי אנגליתות

כנית דוברי אנגלית מוזמנים לפגוש את המורה לדוברי  ותלמידים המעוניינים להצטרף לת 
מבחן קבלה לדוברי אנגלית  הכיתה.  ת  /מחנכבאותו יום בו יפגשו את אנגלית, אלכסה ריין,  

   . 9:30שעה  ב 31/8-יתקיים ב

                                                                                                                                                                                                                         
לתהה  , לידיעתכם מותנוצטרפות  בריכנית  באנגליתי ת  אישי  שי   איון  בכתב  ערך  יובמבחן 

   0528727953  ניתן לפנות אל אלכסה במספר  27/8-החל מ  . בשבוע הראשון של הלימודים
 לא בשבת. 

 

https://share-lock.co.il/


 

 

 

 : למידת שפה שנייה

, ערבית או צרפתית.  גם שפה זרה שנייהתלמידים לומדים  ההשנים בחטיבה,  לאורך שלוש  
מאפ לאנחנו  ההשרים  את  התלמיד הציג  של  הלימודית  לה,    עדפה  להיענות  ומשתדלים 

 בהתאם למגבלות המערכתיות של בית הספר. 

 

 : שובכנית התק תו

עם  רפה לפני שבע שנים לתוכנית התקשוב וכל תלמידי ביה"ס מגיעים  חטיבת שז"ר הצט 
קבלת ההסכמה  שיח בנושא ו. הכניסה לתוכנית מותנית בהסכמה של ההורים וחשב נייד מ

 אשונה. על כך יתקיימו בתחילת השנה לאחר אסיפת ההורים הר

 

 : תלבושת אחידה

הביניים   חטיבת  חולצת התלבושת האחידה של  אחידה,  נהוגה תלבושת  שז"ר  בחטיבת 
  .  יש לרכוש חולצה עם סמל ביה"ס מודפס עליה  שז"ר ניתנת לרכישה בחנויות ברחבי העיר. 

 לבנה, לטקסים ולאירועים שונים. נבקש לרכוש חולצה אחת כמו כן, 

לתשומת לבכם! יש להקפיד להגיע במהלך שנת הלימודים כולה בתלבושת ביה"ס הכוללת:  
קרעים, נעלים סגורות  א  יבה חינוכית וללמכנסיים המותאמים לסבחולצה עם סמל ביה"ס,  

  או סנדלים שאינם מגומי. נוהל זה רלוונטי לבנים ולבנות כאחד. 

 : קשר יצירת 

או אישורים רפואיים שונים יבוצעו    , או מסירת אבחון פסיכודידקטי,  גישה עם יועצת השכבהפ
 050-638-9982בטלפון: היועצת טל עוזר ברגר עם בתיאום מראש 

 נוספים:  בערוצים  להיות איתנו בקשרמוזמנים 

 .  קישור לדף פייסבוק של ביה"ס 

 קישור לאתר ביה"ס 

https://www.facebook.com/shazarks/?ref=page_internal&locale=ms_MY
https://shazar-jhks.mashov.info/
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  בברכה, 

 
 אבי גרצמן 
  החינוך  מנהל בית

 חט"ב שז"ר 

 

https://rishum.sensory.co.il/?company=2

