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הורים יקרים,
עם סיום שנת הלימודים תשע"ז ,אנו נערכים לחופשת הקיץ ולשנת הלימודים תשע"ח.
לנוחיותכם ,ריכזנו עבורכם מספר נושאים חשובים .נא קראו בעיון והיכנסו לקישורים שבמסמך.
המסמך הנוכחי נשלח אליכם גם במשו"ב ,תחת לשונית "מסמכים בית סיפריים" ,וכן מופיע באתר כדורי
על הפס האדום הרץ בכניסה לאתר.
 .1חופשת הקיץ
צוות הייעוץ הכין הנחיות וטיפים לכם ההורים לקראת תקופה זאת.
הנחיות וטיפים לחופשת הקיץ
גילה אליהו יועצת ז' ,ח' – 054-4540717
רויטל גרוסמן יועצת ט' ,י' 054-5570302 -
דנית אדטו יועצת י"א 052-8368777 -
איריס מלכה שדה יועצת י"ב 050-5653227 -
 .2ספרים דיגיטאליים
בית הספר ממליץ על שימוש בספרים דיגיטליים ,כחלק מתפיסה של תקשוב וקידמה פדגוגית.
התלמידים יכולים להשתמש במכשיר קצה כגון :טאבלט ומחשב נייד ,לשימוש בספרים דיגיטליים.
חברת ( classoosקלספר לשעבר) ,מנגישה את ספרי הלימוד הדיגיטליים לתלמידי כדורי.
בימים אלה ,ועד ההורים בודק אפשרות לרכישה מוזלת של מכשירי קצה ועלות סל הספרים
הדיגיטליים לכל השכבות ,יפורסם באתר כדורי ובמשוב ,וזאת בעלות של השאלת ספרים.
 .3רשימת ספרים
קישורים לרשימות הספרים לכל השכבות במשו"ב ובאתר כדורי:
שכבת י"ב

שכבה י"א

שכבה י'

שכבה ט'

שכבה ח'

שכבה ז'

כיתות מקדמות חט"ב

לבירורים נא לפנות:
חט"ב – עליזה 04-6629502
חט"ע – חנה 04-6629500
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 .4חוברות קיץ במתמטיקה
 .5למעבר לצפייה בחוברות הקיץ במתמטיקה  ,הקלק כאן.
צוות מתמטיקה עומד לרשותכם:
חט"ב  -ריקי פרידמן 052-3721693
חט"ע  -כרמית אריש 050-3373920
 .6בחינות קיץ ובחינות מעבר
מועדי בחינות הקיץ לכל שכבות הגיל יתקיימו בתאריכים:
 – 13.07.17מבחני מעבר במתמטיקה בלבד (מועד יחיד)
 – 20.07.17מועד א' למבחני מעבר במקצועות כלליים
 - 10.08.17מועד ב' למבחני מעבר מקצועות כלליים
תלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י' ומעוניינים להבחן בבחינת קיץ במתמטיקה ירשמו ,בקישור הבא:
טופס הרשמה למבחן קיץ 2017

 .7הערכה חלופית – חטיבה עליונה
במסגרת תכנית ההיבחנות החדשה לבגרות של משרד החינוך ,שהחלה בתשע"ה 30% ,מציון הבגרות
במקצועות הלימוד השונים ,יינתן כציון פנימי על ידי ביה"ס וידווח על ידו למשרד החינוך.
גם הציונים במקצועות :השכלה כללית ,חינוך גופני ,מעורבות חברתית ויחידה מדעית ,ידווחו על ידי
בית הספר למשרד החינוך.
בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז) ,למדו תלמידי חט"ע ,חלק ניכר ממקצועות הליבה והמגמות
השונות ,והציון שקיבלו במקצועות אלו ,מהווה את ה 30% -הערכה בית ספרית (הערכה חלופית -
בגרות פנימית).
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בכדי לקיים שקיפות ולאפשר הגשת ערעורים ,לפני השיגור הסופי ודיווח הציונים למשרד החינוך( ,אין
אפשרות לתקן ציון שדווח) ,אנו פונים אליכם ומבקשים לעיין היטב בציוני הבגרות הפנימית שניתנו
על ידי צוות ההוראה .את ציוני הבגרות הפנימית ניתן לראות ,במשו"ב ,תחת לשונית בגרות.
ניתן לערער על הציונים הנ"ל.
ערעורים יתקבלו בכתב ויופנו לדפנה דוידסון רכזת פדגוגית ,עם העתק לרכז המקצוע,
לא יאוחר מ .25.06.17-לצערנו ,לא נוכל לטפל בערעורים לאחר התאריך הנקוב.

 .8שנת הלימודים תשע"ח
שנת הלימודים תשע"ח תפתח ביום ראשון בתאריך . 03/09/17
יום הלימודים בתשע"ח יתחיל בשעה  08:30בבוקר לאורך כל ימות השבוע (לרבות יום א').
שתהיה לכולנו חופשה נעימה ובטוחה.

ב ב ר כ ה ,
דלית אביגד

דנה מור

מנהלת בית הספר

מנהלת חט"ב

העתק:
מירה יובל ,מפקחת בית הספר
ראשי מחלקות חינוך במועצות המזינות
רועי בר אילן ,מנהל הכפר
ועד הורים ותפוצת כדורי
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