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הורים יקרים ,שלום רב!
בשעה טובה ,בית הספר היסודי הממלכתי הצומח “שדות סילבר” בכפר סילבר ,קיבל ממשרד החינוך את ברכת הדרך ואת
סמל בית הספר לשנת הלימודים הקרובה -תשע”ז.
אנו רואים בכם ,ההורים ,שותפים לדרך .יחד ,אנו גדלים וממשיכים ביסודו של בית ספר ייחודי שיש בו רוח חלוצית ,ערך
מוסף והצלחה המתממשת לנגד עינינו.
בפניכם מידע על בית הספר ,סביבת הלימוד ותשובות לשאלות בנושאים מגוונים הרלוונטיים ללומדים בבית הספר
הצומח:

 .1למי מיועד בית הספר?
בית הספר מיועד לילדי המועצה האזורית חוף אשקלון המתגוררים ביישובים הבאים :חלץ ,כוכב מיכאל ,משען,
כפר סילבר.

 .2לאילו גילאים?
ביה”ס הינו בית ספר צומח .כלומר ,מדי שנה תצטרף שכבת גיל נוספת לכיתה א’ והכיתה ‘הבוגרת’ תעלה שנתון ,עד
למילוי מלא של  6שנות בי”ס יסודי ,א’ עד ו’.
לשנה הקרובה מיועדים הגילאים הבאים:
א .העולים לכיתה ב’.
ב .העולים לכיתה א’.

 .3מהו חזון ביה”ס? מה ייחודי בו?
בית ספר יסודי באווירה כפרית ואינטימית ,כיתות קטנות ויחס אישי .בנוסף לתכניות הליבה של משרד החינוך,
נוספים לימודי העשרה בתחומים נוספים כגון :מדע ,אמנות וספורט ,בהתאם לאופי המקום הכפרי החקלאי.
על מנת שחזון בית הספר יהיה אבן הבסיס להורים השותפים ,אנו מזמינים אתכם להצטרף ולגבש את החזון
העתידי של בית הספר במשותף.
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 .4מה הקשר בין בית הספר ‘שדות סילבר’ לכפר הנוער ‘כפר סילבר’ ?
א.

בית הספר היסודי ‘שדות סילבר’ ממוקם במתחם נפרד וסגור (בהתאם לחוקי משרד החינוך) ,בתוך
המתחם הכולל של כפר הנוער.

ב.

כפר הנוער מעמיד לרשות ביה”ס את כל מגוון המתקנים והמשאבים הנמצאים בכפר ,כגון:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
ג.

מדשאות וחורשות
מגרש ספורט ואולם ספורט
חדר אוכל
בריכת שחייה
פינת חי
דיר
רפת
סטודיו לקרמיקה
חממה חקלאית
כל הפעילויות המתבצעות במתקנים הנ”ל לעולם יהיו בליווי צמוד ורציף של צוות ההוראה בהתאם
לנהלים המקובלים.

 .5מיהו צוות ביה”ס?
בימים אלו ,המועצה ,בסיוע נציגי ההורים ,מגבשים את צוות ביה”ס – מנהל/ת ומחנכים/ות .חלק מהמורים
המקצועיים שלימדו השנה ,ימשיכו ,וחלק נוסף יאותר ויגויס בהמשך.

 .6כמה ימים לומדים בשבוע? מהו היום הקצר?
מערכת הלימודים בבית הספר מתואמת למערכת הלימודים בשאר בתי הספר הממלכתיים במועצה-
ימי הלימוד הארוכים – א,ב,ד,ה משעה  08:00ועד .15:00
יום ג’ הוא היום הקצר -משעה  08:00ועד 13:00
יום ו’ משעה  08:00ועד השעה .12:00
במידה ויחולו שינויים בכלל מערכת החינוך במועצה ייערך תיאום מחודש.
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 .7יש הסעות?
יש .לו”ז משוער -סדר ההסעות בבוקר:
חלץ  ,07:15כוכב מיכאל  ,07:25משען  ,07:45הגעה לסילבר ב .08:00 -בצהריים -כנ”ל בסדר הפוך.

 .8האם יש הזנה בבית הספר?
א .ארוחת בוקר מביאים מהבית.
ב .ארוחת צהריים בימים הארוכים (א,ב ,ד ,ה) תוגש בחדר האוכל בכפר ,בליווי המורים ובתשלום .השנה המחיר
היה  ₪ 15ליום.

 .9ואם נרשמתי במקום אחר?
גם מי שנרשם במקום אחר לכיתה א’ או ב’ ,יכול לשנות ,לבטל ולהירשם לבית הספר ‘שדות סילבר’.

 .10איפה נרשמים?
הרישום מתבצע באגף החינוך של המועצה אזורית חוף אשקלון ,מדי יום בין השעות  ,08:00-16:00אצל מזכירת
אגף החינוך ,הגב’ אילנה ,באמצעות מס’ הטלפון.08-6775596 -
לצורך הרישום יש להצטייד בתעודת זהות.
יש שאלות נוספות?
אין בעיה! ניתן לפנות לכל אחד מהרשומים מטה:
א .אגף חינוך במועצה08-6775596 :
ב .מנכ”ל כפר סילבר וחבר ועד ההורים :שמעון סלומון08-6776100 -
ג .הורה מצוות וועד ההורים בשנה החולפת :אמנון ברזין052-3404634 -

חופשה נעימה ושנת לימודים מוצלחת!

נשמח להמשיך ולעדכן אתכם בהמשך .אנו לרשותכם בכל עניין ,הבהרה או שאלה.

יאיר פרג’ון
ראש המועצה האזורית
חוף אשקלון

רחל אוחנה
מנהלת אגף החינוך

