
נובמבר 
ברקפות

רקפות סיכום חודש לקהילת 



' מסיבת אותיות לכיתות איום המחנך

פותחים את החורף  במבצע  
איסוף שמיכות לבעלי חיים  

אירועי חודש נובמבר
שבוע זהירות בדרכים



שוק קח תן לקהילת  
רקפות ביוזמתם של  

' תלמידי ג

חג הסיגד

אירועי חודש נובמבר

מובילים מוגנות ושייכות ברקפות  

נהנים במעגלי בחירה

' ב' הצגה לכיתות א



חוגגים חנוכה ברקפות
כישרונות  האירו את בה חגיגיתביטוי בפעילות האור והניסים קיבל חג 

בריקוד ובשירה  , בנגינה-התלמידות והתלמידים 
,  יחד עם התלמידים שירים באנגלית ובספרדיתשרה , מלי, למוסיקההמורה 

המורה אולגה הכינה  המורה ענבר יחד עם להקת המחול  הכינו ריקוד שמח 
ומעגל  את להקת השירה שלנו הללויה של לאונרד כהן בגרסה מיוחדת לחנוכה 

.מתופפים הכניס קצב לחגיגה 



חינוכית ברקפותת"זהו
התפיסה החינוכית של רקפותזה הוא תמהיל 

? תקנון או מוסכמות 
.ומיטביבאופן עצמאי ' פותר בעיות וכו, מתנהל, לומד, אנו רוצים לפתח אדם שחושב–הציר המרכזי בתפיסה החינוכית שלנו ברקפות הוא עצמאות 

.כאשר חשבנו על נהלי ההתנהגות ברקפות מיד הבנו שאנו רוצים לפתח אדם שיש בו מצפן שמראה לו כיצד נכון לפעול או לא לפעול
מוסכמות המשמשות כמצפן לכל תלמידה ותלמיד והן מכילות בתוכן את כל אורחות חיינו בבית  3פיתחנו ( וצוותלדים, הורים)ובחשיבה משותפת 

. הספר ומחוצה לו
.לפגוע בי ובגופי אסורהפעולה העשויה כל –אני מכבד את עצמי : והן 

.אסורה( איש צוות/חבר)כל פעולה הפוגעת באחר –אני מכבד את האחר 
.אסורהכל פעולה הפוגעת בסביבה ובמרחב –אני מכבד את הסביבה 

מתפתחת תרבות , מתפתחת חשיבה ביקורתית, מתפתח שיח המאופיין בלקיחת אחריות אישית–כאשר אנו מתבוננים בפעולות שלנו באופן הזה 
.מכבדת

מאחר והצטרפו אלינו תלמידות ותלמידים המגיעים מתפיסות אחרות שבהן יש תקנון ארוך המפרט ארסנל של פעולות מותרות ואסורות אז  :  חשוב לציין
למיברורהתוצאהויש! ההיפך יש גבולות ברורים! מוסכמות אינה אומרת כי אין גבולות3" רק"העובדה שיש אצלנו . יש המון שיח סביב הנושא

.המוסכמותאתשמפר
.באופן עצמאין כי הגבולות הם פנימיים אצל כל אחד ואחת מאיתנו ואנו סומכים על כל ילד וילדה שידעו להבחין בן טוב לרע .רק שאנו מראים לכולם

הנהוג ברקפות " החינוך הדיאלוגי"בחודש הבא נספר לכם על עקרון 

במפגש ההנהגה האחרון יחד עם וועדת זהות עלה הצורך לשקף לכם בקהילה את העקרונות  
.החינוכיים ברקפות והתפיסה העומדת מאחוריהם

.  שישקפו לכם לשם מה נבחרה זו הדרך' החלטה וכד/ סיפור מקרה/ נוהל כאן מידי חודש נביא 
: והפעם



הודעות ועדכונים
7/12' חזרה מחופשת חנוכה יום ג➢
קיבלו ערכה לבדיקת אנטיגן לביצוע בדיקה טרם החזרה  התלמידים ➢

ולמלא  האחרונות שעות 24-מהחופשה יש לבצע את הבדיקה בתוך ה
.  את התוצאות בפורטל

.החנוכהבית ספר של החגים תתקיים במהלך חופשת קייטנת ➢
7-14/12/21מוגבלויות שבוע הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם ➢
15-28/12/21' פעילות לימודי שחייה לכיתות ה➢
מדעים ואנגלית יתקיימו החל מהשבוע  , מתמטיקה, צמתי הערכה בשפה➢

.לכל כיתהבהתאם השני של דצמבר הודעות ישלחו 
.'ו-לכיתות ג" אש במים"הצגה 22/12/21יום רביעי ➢

בברכת חג שמח 
האיתנובריאות


