
 
 חזון ביה"ס

 
להפוך את החוויה הבית ספרית   היא  חטיבה ב'אחת המטרות החשובות של 

להביא כל תלמיד בסוף לימודיו בחטיבה למיצוי מרבי  עבור התלמידים ו  למשמעותית
 .  של יכולתו הלימודית

אנו חותרים להגיע למטרה זו באמצעות תהליכים של למידה משמעותית. תהליך  
י מתחיל בקשר שבין המורה לתלמיד, קשר זה הוא לב ליבו של  למידה משמעות 

התהליך החינוכי הבית ספרי. תפיסתנו החינוכית היא שכל מורה הוא מחנך בקבוצה  
אותה הוא מלמד. תפקידנו לעודד מוטיבציה ללמידה ובד בבד להוביל שיח חינוכי  

 ערכי שיש בו הקשבה ודיאלוג. 
ושת שייכות, מסוגלות, הצלחה ומימוש עצמי  קשר מיטבי מעניק לכל באי ביה"ס תח

 ובד בבד מחנך למשמעת עצמית, להתמדה ולאחריות. 
 

בשנה האחרונה נחשפנו לצורך באימוץ תהליכים מתקדמים של למידה מרחוק, למדנו  
להיות יצירתיים ושידרגנו את דרכי ההוראה שלנו. מנקודה זו, בשנת תשפ"ב, נמשיך  

  ולאמץ  הרגלי למידהלהקנות למידה עדכנית, לקדם רמת ההוראה,  להעלות את
 תוך מתן מענה הולם לפערים שנוצרו בשנתיים האחרונות.  שיטות הוראה מתקדמות

רק מערכת יחסים  חטיבה ב' רואה חשיבות רבה באקלים חינוכי מיטבי, לסיכום, 
תאפשר מימוש של כל   המבוססת על כבוד הדדי ושיתוף פעולה בין כל באי ביה"ס,

 ערכי.  -היעדים ותוביל להצלחה בתחום הלימודי כמו גם בתחום החינוכי  המטרות ו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 שנת עבודה פוריה  
 ומוצלחת 
 ענת חן 

 מנהלת חטיבה ב'
 
 
 

י ים טֹובִׁ  ם / נעם חורבֲאָנשִׁ

ים,  ים טֹובִׁ  ֲאָנשִׁ

ים ים טֹובִׁ ֲארּו עֹוד ֲאָנשִׁ שְׁ  נִׁ

ים  כֹוָכבִׁ ים בַּ יִׁ ם ֲענִׁ יִׁ ָשמַּ הַּ שֶׁ ם כְׁ  גַּ

יָֻחד  מְׁ יעּו בִׁ ְך ָיד, ֵהם יַּגִׁ יִׁ חּו ֵאלַּ לְׁ שְׁ  ֵהם יִׁ

ֵיש עֹוד טֹוב ָבעֹוָלם  ָך שֶׁ יר לְׁ כִׁ זְׁ הַּ  לְׁ

ֵהם ָשם  ין שֶׁ ֲאמִׁ ק תַּ ם רַּ יעּו אִׁ  . ֵהם יַּגִׁ

ם  יִׁ ָשמַּ ים בַּ ָאכִׁ לְׁ ֵפש מַּ חַּ יְך לְׁ  לֹא ָצרִׁ

ָך  י ּוֵבינְׁ ים ֵביֵנינּו, ֵבינִׁ כִׁ לְׁ הַּ תְׁ  ֵהם מִׁ

ם  יִׁ ֹכחַּ ָהֵעינַּ ֵפא גַּם בַּ רַּ ים ֵאיְך לְׁ עִׁ  ֵהם יֹודְׁ

ָחה כְׁ שִׁ דֹות הַּ ֵאב ֵאל שְׁ כְׁ ת הַּ יל אֶׁ הֹובִׁ  לְׁ

 


