
 הארכת יום הלימודים בבית הספר גמלא



   1739החלטת ממשלה 



 הסקר

 הוצגה התכנית•
 הוצגו עקרונות התכנית•
 :השאלה המרכזית בסקר בחנה •

 ?האם ההורים מעוניינים במסגרת המוצעת
 



 תוצאות הסקר בבית הספר גמלא

 .מכלל בתי האב 76%שהם ( בעד המעבר לחמישה ימים)כן השיבו  221•

 .מכלל בתי האב 20.6%שהם ( אינם מסכימים למעבר)לא השיבו  60•

 .מכלל בתי האב 3.4%לא ענו כלל שהם  10•

 



 יתרונות לחמישה ימי לימוד

 "ילדי המפתח"תופעת תופחת •

 ההוראהמרבי של כוח ניצול •

 הוראה בכיתות קטנות•

 מוטיבציה לימודית גבוהה יותר•

 יום חופש נוסף המאפשר פעילויות חברתיות ומשפחתיות•

 שיפור האקלים הבית ספרי עקב המצאות המחנכים בכל ימי הלימוד•

  



 עקרונות

 

 תכנית מגוונת ואטרקטיבית•

 קבוצות קטנות•

 גילאירב •

 בחירהיכולת •

 

 



 מערכת שעות
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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פעילות  

 ימי שישי

  -'צהרון א

 'ג

באחריות 

 המתנס

 (שעות 4)

  

שעות לימוד 

 פרונטליות  

 (שעות 37)

 רצועת הארכה  
 (שעות 8)

 הזנה



 שגרת ההזנה 

 תיקים רחיצים לכל תלמיד•

 אכילה בכלים רב פעמיים•

 אכילה באופן כיתתי עם המורה•

 חדר האוכל בשלבי תכנון•



 הזנה  

העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים  , תפריט מאוזן הכולל מזון איכותי •
 .של התלמידים

, וכן לא יכלול חטיפים, תעשייתי או מטוגן ,ולא יכלול מזון מעובד , תפריט מגוון•
 .ממתקים ושתייה ממותקת

 .ספק המזון יעמוד בדרישות משרד החינוך•



 'ב –' קורסי בחירה לכיתות א

 .בישול לאורח חיים בריא•
 אנגלית•
 טיסנאות•
 פיסול בחימר•
 פיסול בעיסת נייר•
 חוקרים צעירים•
 אוריגמי•

 

 

 בכפוף לאילוצי המערכת* 



 'ד-'קורסי בחירה לכיתות ג

 טיסנאות•

 בישול לאורח חיים בריא•

 סיירים צעירים•

 סינית•

 רוסית•

 חוקרים צעירים  •

 אומנות•

 רדיו•

 גישור  •

 בכפוף לאילוצי המערכת*  



 'ו -'קורסי בחירה לכיתות ה
 קדם רפואה•
 דיבייט•
 יזמות עסקית •
 רובוטיקה•
 יוגה •
 פילאטיס•
 רדיו •
 טניס•
 סינית•
 רוסית•
 ערבית•

 

 בכפוף לאילוצי המערכת*  



 אסטרטגיות למידה בתחומים שונים
 

 חשבון•

 כישורי שפה•

 מדעים•

 אנגלית•

 



 הפעילות בימי שישי במתנס קצרין

 'ג–' מיועדת לכיתות א•
 שעות פעילות 4•
 יכולת בחירה לתלמידים•



 תקציב

 300 כמות ילדים ברצועת ההארכה

 20 ילדים מקסימלי בקבוצה. מס

 20 קבוצות. מס

 8 שעות רצועת הארכה

 37 שבועות בפועל. מס

 110 עלות שעת הדרכה

   651,200.00                                           עלות הדרכה  

   88,000.00                                             רכז רצועת הארכה   

   100,000.00                                           ציוד מתכלה וחומרי הדרכה   

   30,000.00                                             רכז ימי שישי   

   130,800.00                                           פעילות ימי שישי   

   1,000,000.00                                       כ  "סה 



 תקציב הפעלת הפרויקט
 (ילדים 60ל  50בין )

 תקציב שנתי היקף   תפקיד

 30,000 שעות שבועיות 8 רכז ימי שישי

 36,000 שעות שבועיות 5 ( 20ל 15בין ) מדריכי קבוצות 

,  קרמיקה: דוגמאות ) מדריכי חוגים 

אומנות לחימה לילדים   ,אומנות ממוחזרת

) 

 32,000 חוגים   4

,  סדנאות, הצגות , סרטים)  הפעלות

 (טיולים 

 37,000 פעמיים בחודש

 135,000 כ"סה



   23.8.2016יום חשיפה יתקיים בתאריך 

 4.09.2016 –תחילת הפעילות השוטפת מה 

 


