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                   הזמנה
  

  "מופתכיתות " מסלול - ערב חשיפה יישובי
 "LEAD-בינלאומית"מופת מדעית" ו"מופת לתקשורת 

 

 , שלום רב תלמידים והורים יקרים 
 

. על מנת לאפשר בחירה מדויקת נקיים  לשנה"ל תשפ"א    LEADת "מופת" מדעית וכיתת  ורישום לכיתהאנו נערכים לקראת  

 לתלמידים ולהורים;   ערב חשיפה והיכרות
 

הכוללת תחומי ידע מורחבים   , התלמידים ללמידה מיטבית וערכיתמטרתה להוביל את  - כיתת "מופת מדעית" .1

 מות שלוש כיתות. יקי כיום   .מטיקה ואנגלית מורחב מחשבים/מת יזיקה/כימייה/פ  :בנושאי המדעים 
 

מענה לתלמידים בעלי  לתת  מטרתה ,מסלול חדש וייחודי בארץ -  " LEAD–תקשורת בינלאומית "כיתת מופת  .2

בעלי מוטיבציה להשפיע ולתרום לחברה.  התכנית עוסקת בין היתר בחשיפת התלמידים לעולם  ו סקרנות חברתית  

תכנית הלימודים כוללת  בזירה המקומית והבינלאומית ובפיתוח מיומנויות בינאישיות.  התקשרות הגלובלי, השפעה  

ה, ערבית )בדגש על השפה המדוברת(, שפה נוספת לבחירה,  תחומי ידע מורחבים בנושאים: אנגלית ודיפלומטי

 בביה"ס "החורש". כיתה  קיימת כיום   . מתמטיקה מוגבר, לימודי ידע עולמי
 

 עמותת "מופת" מלווה את הכיתות באופן שוטף ומקצועי. 
 

הקשורים     בכל הממדים נםשביעות רצובנוגע ל   לאורך השנה, אנו מקיימים שיח עם התלמידים וההורים,
 . , אנו למדים מהשטח, מפיקים לקחים ומיישמים תוך כדי למידהלימודית וחברתית  –בתכנית 

 

  

 ובהתאם לצרכים ולאפשרויות    תלמידים שיתקבלו לתכנית ולמספרי ה  מספר הכיתות שתפתחנה יהיה בהתאם לצרכים

 . בתי הספר לתכנית כך שלא ייפגע תקן הכיתות הקיימות בין  מעבר יאושר של  המועצה המקומית,  עם זאת, 

 

 י כיתות ו' לערב חשיפה יישובי ראנו מזמינים אתכם תלמידים והו

 בספריית תיכון המושבה 18:00בשעה  5.2.2020 רביעי ביום תקייםשי    

 
 

 

 : בערב זה יציגו דברים 

 חזון  -  ראש המועצה  –מר זיו דשא 

 נציגי כיתות מופת     -  תלמידים

 הצגת התוכנית   -  "מופת"   מנכ"ל –דרמן י ירנה שנאד"ר 

 זמנים וההיערכות היישובית  , לוחות תפיסה חינוכית -  מנהלת מחלקת החינוך – ר מרים פאנויאן "ד
 

 נשמח לראותכם אתנו בערב זה.  
 

                 mirit@zy1882.co.il   בדוא"ל:  מירי טלומקאצל  לאשר הגעה  מיטבית, נבקש על מנת שנערך בצורה 

 .    2020בינואר  30לתאריך עד  
 

 בברכה,                                                                       
               

 

                                            בתיה"ס  ידר' מרים פאנויאן                                 מנהל      זיו דשא                                                 

 מנהלת מחלקת חינוך               ראש המועצה                         
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