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 ךיום לימודים ארו :בי נודלמןקו עו"ד

כח  ת שכרכוללהת יעסק ה תכניתנבחנ. ערוכים עם התכנית אנחנו 

 כיתה  עד בתכנית תלמידים .הסעותה ושמירר , שכןניקיושכר אדם, 

ך התכנית . בתו15:30 ילמדו עד ו –ג' תלמידי  16:30 ילמדו עד ב'

לאחר מכן  איש מיתוג וגרפיקאי,. כרגע מחפשים מרכז למידה ישולב

 300 – ו' –ג'  ₪ 200 –עד ב'  המחיר לתלמידים  חשיפה להורים.יה תה

הזנה תבחר ע"י ההורים ביום ה, הזנהתשלום עבור  לא כולל ₪

קשר באופן הורה יתהקול קורא יפורסם בנושא. ם יפורסחשיפה, ה

כל  ךישולב מדריך חברתי במהל. לכל כיתה ההזנה  עצמאי מול ספק

 .הפעילותשעות 

 

 של התכנית  ותלצד היתרונ גב' איריס חיימי:

 

במרכז  ל צרכי הילד.ג לכמדריך חברתי שידאולב יש בכל כיתה מן:עו"ד קובי נודל

ז יועסקו במרכ ,ת, הכנה למבחניםבימענה לשיעורי  ינתןהלמידה 

יהיה מנהל  מתנדבים בתחומים שונים. מישהו ינהל את המרכז.

את לבחור לראיין ו המעטפת את לסגוריך מדריכים. צרהתכנית ל

יש חשיבות כי הקייטנות קיץ הערכנו סיור לקראת שיפוצי  .העובדים

ורים יקרים להנם צריך לחשוב על פתרונות שאי 21.7, –עד ה  יפעלו

ו' תלמידי ומוכנות של  קריאהבמוכנות לכיתה א' הולהתמקצע בנושא 

 .ואנגלית מתמטיקהבמקצועות  ,חט"בהמעבר ל לקראת

 

מתי? בחופש השאלה  נשאלת ,חשובים ם נושאיםהערכות והכנה ה :גב' איריס חיימי

 ספטמברות היא במהלך יום הלימודים בחודש העדיפ ,קושי ישהגדול 

 תכנית רענון ותגבור.לשלב  ,עד החגים

 

 .בתחילתו או בסופו ,בחופש הגדול בד"כ מוכנות מתנהלתהתכנית  ן:גב' רותי רובי

 

לה האם צריך? נשאלת השא ריך לזכור שהילדים יוצאים לחופשצ ב:ר יובל שגימ

 .מלץ במהלך החודש הראשוןומ

 

 תי ההצעות הן טובות.ש י:אדרגב' שרה 
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א המטרה שלנו בנושט במועדון החברים, ייטנה באוגוסניתן לקיים ק ן:עו"ד קובי נודלמ

כח האדם עד סוף יוני ובמהלך  לגייס את צוות ,יום לימודים ארוך

 .לקיים חשיפה של התכנית  ,עשרה ימים ראשונים

 

לא נורא אם  ,ס את ביה"ס הצוות והמנהלת לתכניתחשוב לגיי ס חיימי:גב' אירי

גש על תכנית שיעורי ד ב לשיםחשו .החגיםהתכנית תתחיל אחרי 

 .לשים דגש על האקלים ועל השיח בביה"ס ,בית באופן מעמיקה

 

י הכוונה היא כ, יצירת שיח אחרוים אקלההתכנית היא שינוי מטרת   ו"ד קובי נודלמן:ע

 המדריך החברתי.בליווי  ,פגשו עם תלמידים משכבות שונותיילדים י

 

  

  

 

 רשמה : בתיה הרפז  


