
בית חינוך ע"ש מרדכי סורקיס לפיתוח אישי וקהילתי

משפחת סורקיס היקרה,

שוב אנחנו נמצאים בפיתחה של שנה חדשה, בתפילה שתביא
עימה אור גדול, בשורה טובה ושיגרה רציפה. 

הלב מתמלא תקווה גדולה וציפייה ששנה זו תהיה טובה
מקודמתה ונתחיל הכל מהתחלה.

 ברצוני לברך את תלמידי כיתות א' ותלמידים חדשים שהצטרפו
אלינו, למשפחת סורקיס, ולאחל לכם קליטה מיטבית והצלחה

רבה.
לבית חינוך סורקיס הצטרפו אנשי צוות חדשים, נאחל גם להם

הצלחה רבה ועבודה פורייה ומשמעותית.

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים אני רוצה לשתף אתכם בעשייה
המרובה שנעשתה במהלך החופש הגדול הן מבחינה פדגוגית והן

בהעשרת סביבות הלמידה. 
צוות בית הספר יפעל, יתמוך ויעזור בכל הנדרש כדי  לתת מענה

אישי בתקופה מאתגרת זו ולהתנהל לצד מגיפת הקורונה ובהתאם
להנחיות הניתנות.  

השנה נמשיך לפעול ולהטמיע את הייחודיות שלנו -  בית החינוך
לפיתוח אישי וקהילתי.

בית הספר מונה השנה כ-400 תלמידים וכ-50 אנשי צוות הכוללים
מורים, משלבים ואנשי מנהלה. 

לכולם ברכת שנת לימודים רציפה, משמעותית ומיטבית.

"אור גדול מאיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול

 אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות. להתחיל כל מהתחלה

 כמו לנשום בפעם הראשונה,  אני כאן, לא מתבזבז יותר..."

 (אמיר דדון)

אגרת מנהלת בית החינוך



מבנה ארגוני

מנהלת בית החינוך- ניצה-אורלי, אבידר-
 סגנית מנהלת - יעל רוזנר

 יועצת -  אתי כרמלי
 פסיכולוגית - מרגלית זינגר אליעז

 רכזת הכלה והשתלבות - אורטל חלפי
 רכזת שילוב - ליאב בן שלמה 

 רכזת פדגוגית, אמירים - אורנה איזראלוב
 רכז ביטחון ובטיחות - אבנר שרף

 רכזת שפה ואתר בית הספר - ליאור גבעון יצחקי
 רכזת אנגלית - רוית ספונר

 רכזת מתמטיקה - רונית נחושתן
 רכזת מדעים, בי"ס מקדם בריאות – דליה כץ

 רכזת תקשוב - שני זיו אברהם
 רכזת ספרייה - מיכל אנדריב

 רכזות חברתיות - ליאב בן שלמה ורונית בנתורה
 רכזת זה"ב – דורין מסילתי

מחנכי הכיתות
 א'1 אורנה איזראלוב

א'2 גליה קריסי
ב'1 אורטל חלפי
ב'2 רונית לביא
ג'1 יעל רוזנר

ג'2 אפרת לבון
ג'3 טל עוז מייכור

 ד'1 הילה חוף-צינמון
ד'2 דניאל אלתר 
ד'3 רונית בנתורה
ה'1 רונית נחושתן
ה'2 מיכל אנדרייב

ה'3 מירב רוטמן-דבש 
ו'1 שני זיו אברהם/רותם נגר, 

ו'2 אבנר שרף
ו'3 ליאור גבעון-יצחקי

מורות שילוב 

דורין מסילתי

ליאב בן שלמה

אביבית שלם



מבנה ביה"ס

ספריה בית ספרית - במסגרת התחדשות בית
הספר הוקמה ספריה מעוצבת ונגישה המכילה

פינות קריאה והתרווחות. בהמשך יוכלו התלמידים
לשאול ספרים. 

חילזון הקריאה - ספרית חוץ מהנה. 
בחצר הקדמית של בית הספר נבנתה פינת קריאה
בצורת חילזון, מחומרים ממוחזרים תלמידנו יוכלו

ליהנות ולקרוא בחיק הטבע.
א' תחילה - מרחב א' הותאם למהלך הפדגוגי

החדש עבור תלמידנו הצעירים ויכלול מרחבי משחק
ופינות שונות מעולם הגן המטרה: יצירת חווית

למידה משמעותית שתייצר תפישה ועמדות חיוביות
אצל הילדים ביחס ללמידה.

פינות יחד- נשזרו פינות ישיבה המיועדות לשלווה,
למנוחה, להתרגעות ולמפגשים חברתיים.

למידה חוץ כיתתית - חלק מהשיעורים יתקיימו
במתכונת אחרת-לימדה מחוץ לכיתה. 

בימים הקרובים ימוקמו שולחנות פיקניק בחצר
ביה"ס.

תכנית לימודים

לתוכנית הלימודים המאושרת של

משרד החינוך התווספו מקצועות

בחירה בנושאים מגוונים שיועברו

על ידי המחנכים והמורים

המקצועיים כגון: הייטק, אתגרי

נינג'ה, תנועה, שפות: איטלקית,

ערבית וספרדית.

 השנה יתקיימו שיעורי תל"ן

המשובצים במהלך יום הלימודים. 

כיתות ב'-ד' - תכנית אפקי מדע

 כיתות ה'-ו' תקשורת

 

אלרגיה מסכנת חיים
בבית חינוך סורקיס לומדים תלמידים אלרגיים ברמה

מסכנת חיים. 
נבקשכם להקפיד לא לשלוח מאכלים המכילים אגוזים

למיניהם ודגים. שיתוף הפעולה שלכם הכרחי.
כמו כן ישנם ילדים הרגישים לגלוטן וללקטוז. הנחיות

מפורטות יינתנו בכיתות הרלוונטיות. יודגש כי הכנסת

מוצרים מהווה לחלק לתלמידים אלו סכנת חיים מידית.



יחד נקפיד על התנהלות חיובית בהתאם לנהלי
ביה"ס. יחס ושיח הולמים ומכבדים לכל באי בית
הספר, הגעה בזמן לבית הספר,  הגעה בתלבושת

ביה"ס.
 תזונה בריאה- כחלק מהקניית חינוך לאורח חיים

בריא וכבית ספר המקדם בריאות נבקשכם לשלוח עם
ילדכם בקבוק מים ומזון בריא הכולל פירות וירקות

והימנעו משליחת חטיפים וממתקים למיניהם.

גם השנה נמשיך במיזם "חבק, נשק וסע". 
מטרת המיזם להגביר את הביטחון והבטיחות של
הילדים בעת הורדת הילדים מהמכונית במפרצי
האוטובוסים בעת הגעתם לביה"ס. המיזם פועל

בהתנדבות הורי ביה"ס.  נשלח ע"י רכזת זה"ב לוח
תורנויות. חשוב מאוד שיתוף הפעולה שלכם בהגעה

ובביצוע התורנות על מנת לשמור על בטיחות
ילדכם-ילדנו. 

 בנוסף הנחו את ילדיכם בדרכי גישה בטוחה להגעה
לבית הספר –מפת מסלול הליכה בטוחה נשלח לכם

ההורים במייל ונמצא באתר בית הספר. 
 החל מ-1.9.21 יעמדו משמרות הזה"ב וגם מעבירי

דרך מטעם הרשות.
 

שגרות ובטיחות בדרכים

היום הראשון

ללימודים!

נפתח את השנה ביום רביעי כ"ד

באלול תשפ"א 1.9.21. 

כל התלמידים מתבקשים להגיע

בחולצת בית הספר לבנה. 

יום זה יוקדש לשיתוף חוויות,

הכרות, גיבוש, חזרה על כללי

ונהלי בית הספר הקורונה וכן

מתן מערכת השעות הכיתתית.

 יום הלימודים יסתיים בשעה
.12:00

הצהרון יתחיל לפעול משעות

הסיום הלימודים בביה"ס. 

https://surkis-school.mashov.info/
https://surkis-school.mashov.info/


טקס קבלת כיתות א' יתקיים ביום ו' 3.9.21 במגרש
הספורט.

בשעה 8:30 כיתה א'1
בשעה 9:00 כיתה א'2

הורים יהיו רשאים להשתתף בטקס.

טקס קבלת כיתות א'

אסיפות הורים

אסיפת הורים לשכבת א'
התקיימה ביום א'

29.8.21 בזום
בהתרגשות גדולה.

 
 אסיפות הורים לתלמידי

כיתות ב-ו תתקיימנה
ביום א' :5.9.21 

 כיתות ב'-ג' בשעה
 19:30

כיתות ד'-ו' בשעה 20:30
 

 קישור לזום האסיפה
ישלח בסמוך לאסיפה

על ידי המחנכים.
 

כניסת הורים לבית הספר

הורים יוכלו להיכנס לבית הספר רק בתיאום מראש ורק
עם הצגת תו ירוק או בדיקת אנטיגן שלילית בתוקף 24

שעות. 
 ביום הראשון ללימודים יוכלו הורים לתלמידי כיתות א'

ללוות את ילדיהם לכיתות – הורה אחד לכל ילד. 
כניסה מדורגת- כתה א' 1 בשעה 7:45

כיתה א' 2 בשעה 7:55 
המחנכות וצוות בית הספר יעמדו גם הם לרשותכם

ויסייעו בעת הצורך.



אסיפות הורים

אורחות חיים במתווה קורונה

בכדי לקיים שגרת לימודים רציפה ובטוחה נמשיך לשמור על כללי הקורונה. בית
החינוך יפעל על פי מתווה הלימודים שנקבע על ידי משרד הבריאות ומשרד החינוך

וינקוט במספר מהלכים להבטיח זאת:
 1. חובת עטיית מסיכה לתלמיד כיתות א'-ו' לאורך כל היום.

2. בכל כיתה יוצבו מגבונים ואלכוג'ל לשמירה על ההיגיינה ויקפידו על שטיפת ידיים.
 3. כדי להימנע מהתקהלויות חצר בית הספר תחולק לפי שכבות גיל.

4. ציידו את ילדכם בנרתיק (קלמר, תיק איפור) אשר יכיל 4 מסיכות נוספות, מגבונים
ובקבוק אלכוג'ל. 

 

בדיקות אנטיגן 

ביום א' 29.8.21 התחלנו בחלוקת ערכות האנטיגן. הורים שטרם הגיעו לקחת את
ערכות האנטיגן יכולים להגיע למזכירות בית הספר עד יום ג' 31.8.21 בשעה 14:00.
 אנו מבקשים מההורים לעשות את בדיקת "אנטיגן" לילדים  ביום ג' 31.8.21 בשעות

הערב. 
במידה ותוצאת הבדיקה שלילית - הילדים יגיעו לבית הספר ביום רביעי 1.9.21 בליווי

טופס המאשר כי נבדקו והתוצאה שלילית. הטופס מצורף לערכה ונשלח לכם גם
במייל. 

במידה ותוצאת הבדיקה חיובית - עליכם לפנות למשרד הבריאות 5400*  ולפעול על
פי הנחיותיהם. 

*ילדים שהוריהם יבחרו שלא לבצע את הבדיקה, יוכלו להיכנס לבית הספר, גם
ללא האישור על ביצוע הבדיקה.

 

הצהרת בריאות חד פעמית

אנו שמחים לבשר כי החל משנת הלימודים תשפ"ב תוכלו למלא הצהרת בריאות
שנתית דיגיטלית של ילדיכם בפורטל הורים.

על מנת למלא את הטופס יש להירשם לפורטל הורים, תהליך הרישום הינו קצר וחד
פעמי. 

 למילוי הטופס
 לסרטון קצר בנושא 

למדריך למשתמש להרשמה לפורטל ולמילוי הטופס
 

 

https://bit.ly/3geYeZI
https://bit.ly/3geYeZI
https://youtu.be/xPcgWlLBTCg
https://youtu.be/xPcgWlLBTCg
https://youtu.be/xPcgWlLBTCg
https://bit.ly/3y2RLHG


אסיפות הורים

 תודות
ברצוני להודות למספר אנשים שפעלו לאורך תקופת הקיץ, כדי להכין את בית הספר לשנת

הלימודים תשפ"ב.
 לאבנר בועז, אב הבית, על העבודה המאומצת בהקמת הספרייה ועל ארגון בית הספר

באופן מיטבי.
ליסמין אלישע, מנהלנית, על העבודה המסורה ושיתוף הפעולה בשדרוג סביבות

הלמידה.
ליעל רוזנר, סגניתי, על צעידה משותפת.

לאתי כרמלי, יועצת, על מתן מענה וטיפול בפרט.
 למיכל אנדרייב פרוייקטורית הספרייה, על השקעת מחשבה ומאמצים בהקמת הספרייה

הבית ספרית.
 ליעל רוזנר, אתי כרמלי, ליאב בן שלמה, ליאור גבעון-יצחקי, אורנה איזראלוב, רונית

נחושתן -  צוות ניהול,  על חשיבה משותפת עשייה ועבודה מקצועית לקראת שנת
הלימודים. 

 לליאור גבעון-יצחקי על הובלת פרויקט השאלת ספרים ולהורים שסייעו בחלוקת הציוד. 
 למחנכי הכיתות ולמורים המקצועיים אשר שקדו במהלך הקיץ ועדיין שוקדים בימים

אלו כדי להכין את התכנים הפדגוגים וסביבות הלמידה שיהיו חווייתיים, מעשירים וערכיים 
 למאיה גולדברג, יו"ר ולהורי ההנהגה על התנדבותם וסיועם בעת הצורך.

 להורים שסייעו בחלוקת בדיקות האנטיגן. 
 

הורים יקרים,
 אני רואה בכם שותפים למעשה החינוכי שלנו 
 אנו יוצאים לדרך חדשה, מאתגרת ומשותפת. 

 אחריות, סבלנות ושותפות - הם המפתח להצלחתנו.
 צוות בית החינוך ישמח לעמוד לצדכם בכל שאלה, התלבטות, מחשבה

 בברכת שנה טובה ומוצלחת לכולנו!
 

 שלכם,
 ניצה-אורלי אבידר
 מנהלת בית החינוך


