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 המשך
 



 
 ...יוצאים לדרך

 ה בפתח"תשעהלימודים שנת 
 מנהלת בית הספר, דור שפירא-עלעירית 

 
 

 ,קהילה יקרה –חברות וחברי צוות , הורים ומשפחות, נערות ונערים, ילדות וילדים

 

אנחנו  . רצונות וחלומות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, ציפיות וחששות, עם פרפרים וריגושים, בפתח וכולנו ערוכים ומוכניםה "תשע

שקט וקור הרוח של , חווינו עוצמת סולידריות ישראלית. מתחילים שנת לימודים לאחר תקופת קיץ מורכבת בה התקיים מאבק צוק איתן

של התקופה הקשה שעברנו  ' מראות פניה היפים'אני כולי תקווה שנזכור את . גבורתם של חיילים ומפקדים ואהבה גדולה לארץ הזו, האזרחים

 .גם לעתות שגרה ושלום מבורכים

 .  לבי עם המשפחות ששכלו בניהם היקרים ואני מאחלת החלמה לכל פצועי המערכה

אנחנו כקהילה בבית . גזענות ובדלנות, שנאה ואלימות כלפי אלו שחושבים אחרת על המצב, הפצע החברתי שנפער התבטא בשנאת זרים

מוטלת עלינו אחריות רבה לייצר אהבה . מחויבים להיות מודעים לקולות הקשים הללו ולהיאבק בהם דרך הלימוד והחינוך, הספר הדמוקרטי

 . את הגזענות והאלימות, מי ייתן וכך נמגר את השנאה. לייצר ולחדש, לאפשר כבוד לבני אדם, לחיים

 

  לעדינאחל בהצלחה . חברי צוות 40 וצוות בית הספר ימנהתלמידים ותלמידות  373-כבית הספר שלנו  -הלימודים הקרובה ילמדו בגן בשנת 

  ןהילי, שמצטרפים לצוות שפהלטל חסון ויפתח , שמצטרף לצוות אנגלית לראין, שמצטרף לצוות מדעים ליאיר, שמצטרפת לצוות הגן עובד

 .  המורה למוסיקהואורי  המורה לערבית

 

כל חברי הצוות נושאים בתפקידי . בשנת הלימודים הקרובה אין רכזים לחטיבות. בית הספר כולו נערך להובלה משותפת של בית הספרצוות 

.  בית ודמוקרטיה, תחומי הלמידה, תחומי החונכות והפרט, תכנים חברתיים, תרבות, קהילה: הובלה והשפעה על פי חלוקה לתחומים השונים

החברתי בכל זירה והתרחשות , הלימודי, נטפח יחד את הרצף החינוכי. רוחבית ואורכית של בית הספר, אנחנו מחויבים להתבוננות מערכתית

 .  בבית הספר

בקפידה ובהתאמה למטרות  ולהכיןעל מנת להיערך  הערכה רבה לכל אחד ואחת מחברי הצוות שעמלו ללא ליאות במהלך חופשת הקיץ

 . המרחבים ועוד, הקורסים, הפעילויות החברתיות -וליעדים את שנת הלימודים 

 .  בשם הקהילה כולה אני מברכת את חברי הצוות כולם ומאחלת לכם בהצלחה במשימתנו החינוכית הנעלה
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 (המשך)

  

בשם חברי הקהילה כולה אני מברכת אתכם ואת משפחותיכם בהצטרפותכם . ילדים וילדות רבים באים לראשונה בשערי בית הספר

,  חונכות, מושגי יסוד של בחירה, מקנים הכרות ראשונית עם החינוך הדמוקרטימפגשי משפחות חדשות . לקהילת בית הספר שלנו

הקהילה  . ילדתכם יחלו בימים הקרובים/להבין מקרוב את מהות המסע אותו ילדכם, ההורים, מוסדות בית הספר ועוד ומאפשרים לכם

יוזמת , שואלת, כולה תעשה כל שנדרש על מנת לתמוך וללוות אתכם בכניסתכם לעולם החינוך הדמוקרטי והצטרפותכם לקהילה לומדת

 .  בהצלחה לכם. ופועלת ליצירת חברת אנשים טובה ואיכותית

 

קבוצתיים  , ספריםערן ילווה בשיתוף איתי את תהליכי הלמידה הבית . הריכוז הפדגוגי בבית הספרמור קיבל על עצמו את תפקיד ערן 

נמשיך . הכשרתם המקצועית של המורים ופיתוח הכלים הפדגוגיים של בית הספר, ואישיים ויהיה אחראי על פיתוח הסביבה הלימודית

: תפיסה זו לקהילת בית הספר להנגשתנפעל .  לפעול יחד להתאמה בין תפיסת הלמידה הבית ספרית לביטוייה במרחב הבית הספרי

 .הורים ותלמידים

 

המוצעים על ידי ילדים  ( שבועות 6)המיזם הבית ספרי בו פועלים קורסים קצרי טווח . תמשיך לפעול" תחנה המרכזית"השלישי בימי 

הקורס בו ירצו /מדי ששה שבועות הילדים והילדות בוחרים מחדש את התחום. וחברי צוות( אשת צוות/בליווי איש)הורים , וילדות

 .  המשך מוצלח לכולנו. וגילי מזרחי אחראיות על הפעלת המיזם רסי'גמאיה גולדברג בשיתוף עם הילה בית און . לעסוק בתקופה הקרובה

 .ובכך נעשיר את מגוון התחומים המוצעים ללומדים" תחנה המרכזית"הורים נוספים מוזמנים להציע את פעילות ל 

השתתפותכם ! סיוע זה הוא שיתוף. סיוע זה אינו שווה ערך לתשלום. תודה מיוחדת מופנית למשפחות שהגיעו לסייע לנו בשיפוצי קיץ

מדי להערכתנו הכֵּנה לתרומתכם  קטנהתודה היא מילה . של קהילתיות, של אכפתיות, בטיפוח הסביבה הלימודית יש בה תחושה של יחד

   .נשמח כולנו שמסורת זו תחזור ותורחב בשנים הבאות. זו

 

בזכות המחויבות שלכם ההורים ושיפר מאוד את הגישה בבוקר למתחם בית הספר , שעבד טוב בשנתיים האחרונות, נשק וסעפרויקט 

 . תודה למארגנים ולנציגי החטיבות הפועלים לתפעול הפרויקט. מגיע לאישור הפרלמנט וממשיך לפעול

תמיכה וליווי  , נציגי הורים מכל החטיבות ליצירת שיתוף, פועלת בשיתוף אתכםבהנהגת ההורים היישובית נציגתנו  רסיןגליה 

 . קהילתי –אירועים קהילתיים וכל נושא עירוני , ספריםהפרויקטים הבית 

השנה . מקצועיות ונתינה עם הנשמה, הערכה ותודה מעומק הלב של כל חברי הקהילה על סבלנות אין קץ –מירב ומיקי , דפנה, דניאל

 .הספרנפרסם זמנים מוסדרים לשימוש מיטבי ולקבלת שרות מיטבי במזכירות בית 

 
 עירית, טובה  באהבה והערכהשנה , שנה וברכותיהתחל                                                                   
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 על בית הספר שלנו
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 על בית הספר שלנו

 רקע

  

י משרד "ס מוכר ע"ביה. הארבע עשרהידי קבוצת הורים ופועל זו השנה -על 2001השרון נוסד בשנת -ס הדמוקרטי בהוד"ביה
 .אזורי-החינוך כבית ספר ממלכתי ייחודי על

 

 .השרון ובסביבתה-המתגוררים בהוד, 4-15תלמידים ותלמידות בגילאים  373-כבבית הספר לומדים כיום 

 

 :ס צומח ופועל בחמש חטיבות גיל"הספר הנו ביבית 

 (.כ"וילדות סהילדים  34)חובה וחובה -גן טרום ות/הכוללת ילדי: חטיבת גנים•

 .'וכתה ב' הכוללת את קבוצת ילדי וילדות כתה א: חטיבה צעירה•

 : חטיבות היסודי•

 ',    ד' הכוללת את ילדי וילדות כתות גחטיבה 

 .'ו' הכוללת את ילדי וילדות כתות החטיבה 

 .'עד יא' הכוללת את ילדי וילדות כתות ז: חטיבה בוגרת•

 

 . אנשי חינוך נוספים 40-וכ, ס"מנהלת ביה, דור שפירא-ס מונה את עירית על"ביהצוות 

 . ההורים היא שותפה פעילה בכל תחומי הפעילות של בית הספרעמותת 

 

 .  השרון-במערב הוד( גבעת הוד)ממוקם במתחם בית הנערה ס "ביה
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 על בית הספר שלנו

 ועקרונותיומטרות בית הספר 

ומחנכת לערכי הדמוקרטיה הלכה , נותנת מענה לצרכיו ורצונותיו, הספר נוסד על מנת ליצור סביבה חינוכית המכבדת את הילד כאדםבית  

 .ובו יקבל סיוע ברכישת כלים שיסייעו לו להגשים את מטרותיו, בית ספר אליו יבוא הילד בשמחה וירצה ללמוד בו. למעשה

אלא גם בכך , קהילת בית הספר מחזיקה בתפיסה שיישום הרעיון הדמוקרטי הוא לא רק בדרך בה מתנהל בית הספר ובו מתקיימת הלמידה

לכן הושקע מאמץ רב  . אקונומיות-שבית הספר מקיים את ערך השוויון והצדק החברתי בהיותו פתוח לקליטת ילדים מכל מגוון השכבות הסוציו

 .בניסיון לבנות בית ספר צנוע ושווה לכל נפש

 

 :  חוקת בית הספרמתוך 

, סובלנית ולא אלימה, יחיו בסביבה חופשית, הורים ואנשי צוות כאחד, ילדים: ליצור קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים…"

כחלק מהחברה בה , הנפשית החברתית והרוחנית הייחודית והעצמאית של הילד, קהילה המקדמת את התפתחותו האינטלקטואלית

 .  …מתוך שימת דגש על כיבוד הזולת הטבע והסובב, הוא חי

שווה ופלורליסטי את עולמם ובו בזמן נושאים  , בית הספר יהווה קהילה של בני אדם צעירים ומבוגרים המעצבים באופן פעיל…

 … באחריות ופועלים על פי החלטותיהם הריבוניות

פתוח , רגשית, בסביבה לימודית המאפשרת לפרט עצמאות מחשבתית, המפתחת חשיבה ביקורתית, חוקרת-ליצור קהילה לומדת…

 … אחריות אישית וסקרנות טבעית

מתוך אמונה כי חופש מכפייה מאפשר מימוש ומיצוי עצמי  , לאפשר לחברי הקהילה לתכנן את זמנם במסגרת בית הספר ולבחור…

כל זאת במסגרת  . פיתוח ורכישת מיומנויות וכלים המתאימים לחיים מלאים וטובים בחברה, הרחבת אופקים, מיטביים ומעודד למידה

 "  …הכללים המחייבים הנקבעים על ידי הקהילה
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 על בית הספר שלנו

 למימוש... מאידאולוגיה

  ולצידןהזכות לכבוד והזכות השווה לחירות ולביטוי עצמי , ולפיכך, בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון היא האדםנקודת המוצא לחיי הקהילה  

 .מהוות את הבסיס לחיי הפרט והקהילה, הקהילההמחויבות לאחריות הדדית של כל אחד ואחת מחברי 

 

את היחסים בין המבוגרים , את החיים בחברת הילדים; מחדש את החיים בבית הספר ואת מטרותיוס מגדירה "בביההחינוכית התפיסה 

המסגרות , תכנית הלימודים, הלמידהמערכת . ס"בביהאת משמעות חינוך הילדים ואת דמותו של איש או אשת החינוך , את הלמידה, לילדים

 :הפדגוגיות והמנגנונים הדמוקרטיים מהווים את שדה הפעולה של שני מוקדי העשייה החינוכית

להוציא מן הכוח אל הפועל את נטיותיהם   ות/בית הספר רואה לעצמו מטרה לאפשר לילדים -עצמי ומימוש אינדיבידואלי ביטוי •

 .החברתי והרגשי, האישיות ולהביא את עצמם לכדי מימוש עצמי בתחום הלימודי

בית הספר רואה לעצמו מטרה לפתח בקרב הילדים תפיסה חברתית המטפחת אחריות ומחויבות   –אחריות ומחויבות חברתית פיתוח •

 .הקהילה והחברה בה הם חיים, חברתית הלכה למעשה בתחומי בית הספר

 

יחד עם זכויות  , לכבודהזכות לחירות והזכות . חברתיים ורגשיים, נקודת מבט הכוללת היבטים לימודיים: הויתונתפס על מכלול האדם  –הילד 

ס לאפשר את מימוש הזכויות הללו תוך פיתוח "תפקיד ביה. מהוות את נקודת המוצא בתפיסת מקום הילד בבית הספר, הנוספותהאדם 

 .  רגישות ואחריות חברתית הנובעות מהללו
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 על בית הספר שלנו

 (המשך)למימוש  ... מאידאולוגיה

 
ללמד ולקדם את הילד בדרכו  , לאהוב, ליצור יחסי אמון, להדריך, בבית הספר ללוות( המורה, ת/החונך, איש הצוות)תפקיד המבוגר 

,  כמו כן. רצונותיו ונטיותיו תוך מימוש זכויותיו, באופן שיאפשר לו הוצאה מן הכוח אל הפועל של יכולותיו, החברתית והרגשית, הלימודית

דרכו של בית הספר ולקידום   להתוויתהוא שותף בבית הספר המבוגר . המבוגר פועל לטיפוח אחריות ומחויבות חברתית בקרב חניכיו

 . התהליכים והעשייה החינוכית הכלל בית ספרית והקהילתית

 

 ,  הידעותכני הלימוד בבית הספר מכילים את מרחב תחומי הלימודים תכנית 

 בתוכם את תחומי הליבה הלימודית והפעילות החברתית קהילתית הכוללים 

 ,  (תרבות הגוף ואמנויות, ומתימטיקהמדעים , שפה חברה ורוח, חינוך חברתי)

 .  והתאמה גם לתוכניות הלימודים של משרד החינוךתוך התייחסות 

( מיומנויות דיסציפלינאריות ומיומנויות חשיבה ביקורתית, מיומנויות לימוד והתארגנות)מתמקדת ברכישת מיומנויות למידה אוטונומית הלמידה 

מתוך , לבחירהה /הלימודים מוצעת לתלמידמערכת . הרחבהבלימוד תיאורטי ומעשי ובפעילות חברתית פנים וחוץ בית ספרית בקהילה 

ופיתוח יכולות התמודדות  מרבי המקדמות מימוש עצמי , אישיתשההתנסות בתהליכי בחירה ודיאלוג מאפשרים הכרה עצמית והעצמה , אמונה

 .  בתחומי חוזק וחולשה

מותאמת ( מבנה קבוצות לימוד, אופני לימוד, תכנים)ה ומערכת הלמידה /בבית הספר  מותאם אישית לצרכי התלמידהחינוכי התהליך 

ה מלווה על ידי חונך אישי מתוך צוות  /ילדכל . ההתפתחות והיכולות של הילדים, לרמות הידע, לפרטים ולקבוצות בהתאם לצרכים הלימודיים

 .לצורך הבניית תהליך רפלקטיבי של הצמחה והעצמה בהתאם לצרכים ולמטרות אישיות, הספרבית 

מעורבות וביטוי  , היוצרים את המבנה המאפשר שותפות, (ועדות, פרלמנט)בקהילה מתנהלים דרך מנגנונים דמוקרטיים  הדמוקרטייםהחיים 

   .הורים וצוות, ילדים; ומלא לכל באי הקהילה שיוויוני
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 על בית הספר שלנו

 הארגוניהמבנה 

בתי ספר דמוקרטיים ולכל אחד ייחודיות משלו בהתאם לכיוונים ולמגמות של הקהילה הבית ספרית ולפרשנות   25קיימים בישראל 

 .שזו מעניקה לעקרונות החינוך הדמוקרטי

. מבנה ארגוני ומבנה מהותי קיומיהמהווה בו זמנית , שלוס הדמוקרטי בהוד השרון היא במבנה הדמוקרטי "ייחודיותו של ביה

ועל חיי  , מן הצד האחד, ללימוד ולמימוש ומיצוי אישי, מהות זו מושתתת על האפשרות למימוש הזכויות לביטוי עצמי ולכבוד

 .מן הצד השני, הקהילה המלמדים מחויבות לאחריות חברתית

בקהילה מתקבלות ומקודמות החלטות על ידי  . שגובשה טרם הקמתו, ס"לאור חוקת ביה קהילה דמוקרטיתכפועל בית הספר 

 .  ות/הורים ותלמידים, ובעזרת מנגנונים דמוקרטיים תוך שיתוף פעולה בין צוות בית הספר

 

 : השונים לקבלת החלטות ולדרכי פעולההמנגנונים 

הורים  , צוות בית הספר, מהווה אסיפה קהילתית אליה רשאים להגיע כל אחד ואחת מקהילת בית הספרהפרלמנט הבית ספרי 

בפרלמנט מתקבלות הכרעות בית ספריות הנוגעות לכל תחומי החיים בבית  . לכל אחד מחברי הקהילה זכות הצבעה. ות/ותלמידים

 .ובו נחקקים חוקים המחייבים את כל באי בית הספר, הספר

בעזרת הועדות מתקיימים  . מופעלות על ידי ילדים ומבוגרים ומהוות למעשה את המנגנון הביצועי בבית הספרועדות בית ספריות 

נדונות סוגיות  , מאורגנים טיולים, מופעל הפרלמנט הבית ספרי, מופעל מערך פתרון הקונפליקטים, אירועים חברתיים ונחגגים חגים

 .פדגוגיות ומתוכננת שנת הלימודים
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לתוכן 
 העניינים



 על בית הספר שלנו

 (המשך)המבנה הארגוני 

של בית הספר בהתאם לעקרונות המנחים של החוקה ולאור החלטות  הצוות החינוכי מקדם ומיישם , החשיבה והעשייה הפדגוגית מקייםאת 

הצוות הפדגוגי של בית הספר נבחר לתפקיד לאחר תהליך קבלה המתנהל על פי . המתקבלות בקהילה במסגרת הפרלמנט הבית ספרי

את התהליך מקיימת ועדת קבלת אנשי צוות  . התנסות בשיעור ובדיקת המלצות, כל מועמד עובר סדרת ראיונות. ;קריטריונים קבועים מראש

 .  ומנציגי הצוות הפדגוגי הכולל את מנהלת בית הספר ות/תלמידים, המורכבת מנציגי הורים

מנחה מומחה  -איש הצוות הוא מורה ; בבית הספר נגזרת ממטרות בית הספר ומהמבנה הדמוקרטי השיתופיתפקיד איש הצוות  הגדרת 

הוא חונך קבוצתי המוביל תהליכים  . ה בתהליכי ההתפתחות האישיים/המלווה את התלמיד, הוא חונך אישי. לתחום הדעת אותו הוא מלמד

איש הצוות החינוכי מהווה שותף מלא בהובלת . חברתיים המתמקדים באחריות ומחויבות חברתית ובשכלול מיומנויות התקשורת הבינאישית

במישור הפדגוגי של הנחיית הילדים  , הוא לוקח גם חלק פעיל בהובלת עבודת הועדות המתפעלות את בית הספר. ספרייםתהליכים בית 

 .  אנשי הצוות מפעילים את הועדות בשיתוף עם תלמידים והורים. מחד ובמישור הארגוני מאידךבוועדות בלימוד ורכישת מיומנות בפעילות 

בהתאם לתפיסה החינוכית הייחודית  , יחד עם צוות בית הספר, מובילה ומקדמת את העשייה הבית ספרית קהילתיתמנהלת בית הספר 

 .בהתאם לעקרונות החוקה ובהתאם למטרות שהוגדרו על ידי הקהילה במוסדות הדמוקרטיים, ס"לביה

התשתית כוללת . כחלק מהגדרת תפקידה בחוקת בית הספרעמותת הורי בית הספר את התשתית לצורך הפעלתו של בית הספר מספקת 

עמותת הורי בית הספר מיישמת . רישוי וביטוח, ס"אחזקת מבנה ביה, העסקת אנשי הצוות החינוכי והתפעולי, גיוס כספים ושיווק בית הספר

עשייה זו באמצעות הועד המנהל של עמותת ההורים ורכזת אדמיניסטרטיבית העובדת בשיתוף פעולה מלא עם צוות בית הספר ועם  

 .המנהלת
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 על בית הספר שלנו

 ?ממה מורכב היום יום בבית הספר: תכנית הלימודים

שהתנסות , הבנהמתוך מערכת למידה לבחירה  ות/בבית הספר הדמוקרטי מוצעת לתלמידים

מתוך . להכיר את עצמם ואת המציאות בה הם פועליםלילדים בתהליכי הבחירה מאפשרת 

מהן , מהם התחומים שהם אוהבים, מצד אחד, התנסות בתהליכי הבחירה לומדים הילדים

ואלו  , הם לומדים להכיר את המציאות בה הם פועלים, ומן הצד השני,  יכולותיהם  ומהן נטיותיהם

הדגשים בלמידה הם על השונות בין  . כלים ומיומנויות נחוצים להם לצורך התמודדות בתוכה

על מתן אפשרויות לסגנונות למידה שונים ועל רכישת כלים  , על תהליכי הבחירה, הלומדים

שיאפשרו לכל ילד וילדה לצמוח וללמוד כיצד יוכלו להגשים בעצמם את , למידהומיומנויות 

 . השאיפות הלימודיות הייחודיות להם

,  חינוך חברתי ואחריות חברתית; מרחב תחומי הידע והמיומנויותהלימודים כוללת את תכנית 

תכנית הלימודים ומבנה המערכת  . תרבות הגוף ואמנויות, מדעים ומתמטיקה, שפה חברה ורוח

 .  ללמוד ולעסוק בתחומי הלימוד השונים, הלימודית מאפשרים ומעודדים את התלמידים להתנסות

 

 גם  , ולמרכזי הלמידה השוניםבנוסף לקורסים , השעות כוללתמערכת 

 מערכת שבועיות ס ושעות "טיפוח ביה, חונכות אישית, מסגרות של מפגשים

 במסגרתן פועלים ומתפעלים הילדים יחד , בית הספרבוועדות פעילות של 

 .אנשי צוות את העשייה הבית ספריתעם 
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 על בית הספר שלנו

 (המשך)?  ממה מורכב היום יום בבית הספר

תכנית הלימודים  . אחריות חברתית וצדק חברתי מהם( באופן מותאם גילית)לומדים הילדים מגיל הגן ועד לגילאי התיכון המפגשים במסגרת 

מתנסים  , במסגרת החינוך החברתי ולימודי המחויבות החברתית. סובלנות ועוד, זכויות האדם והילד, מתמקדת בלימודי השונות והשוויון

לימוד מעשי ותיאורטי  ; ואחריות חברתית, הילדים בכלל בית הספר בתהליכים חברתיים הממוקדים בפתוח מיומנויות של תקשורת בינאישית

הדבר בא לידי ביטוי בתוך תחומי בית הספר בלקיחת חלק פעיל בלימוד ותפעול . של אחריות וצדק חברתי וסביבתי וקידום יזמות אישית

וכן בפעילות חוץ בית ספרית בקהילה הרחבה בשיתופי פעולה עם קבוצות אחרות , המנגנונים הדמוקרטיים וקידום יוזמות אישיות וקבוצתיות

מתוך הבנה , מהווה מסגרת לימודי חובה בבית הספר, המפגש, זומסגרת . בקהילת הוד השרון ומחוצה לה ובשיתוף עם בתי ספר אחרים

שלימוד מסוג זה מאפשר לילדים להתנסות ולפתח באופן תהליכי הבנה מהותית של חברה דמוקרטית מהי ולפתח מחויבות חברתית לאחרים  

 .  בחברה

 

 

 

 , מהווה אף היא מסגרת חובה, חלק ות/בה לוקחים הילדיםמסגרת החונכות האישית 

 . ה/הבנה שליווי אישי זה מהווה את אחד ממוקדי החינוך וההצמחה האישית של כל ילדמתוך 

במסגרת זו מלווה כל . החונכות האישית השבועי הקבוע מהווה חלק מהמערכת האישית של כל אחד ואחת מתלמידי בית הספרמפגש 

.  ומתאפשרת הכרות מעמיקה של כל ילד על נטיותיו ויכולותיו האישיות וייחודיותו( מתוך צוות בית הספר)ה ותלמידה על ידי חונך אישי /תלמיד

.  מוגדרות מטרותיו האישיות לצורך קידומו ומימוש יכולותיו בתחומים השונים איתומקודם ביטויו העצמי ובשיתוף , ה/בתהליך זה מועצם הילד

ה ועל פי הצורך עם כל גורם אחר  /תהליך זה מתקיים תוך שיתוף פעולה בין החונך לילד והוריו וקשר שוטף עם מוריו המקצועיים של הילד

 .ה/הקשור עם הילד

 

 

 

13 

 חזור

 המשך
 

לתוכן 
 העניינים



 על בית הספר שלנו

 הערכה ומשוב

לסגנונות  הלמידה  , לצורך התאמתם לאופני למידה שונים ומגוונים, רבים ומגווניםבבית הספר להערכת תהליכי הלמידה הכלים 

קידום והגברת המוטיבציה של  , ככלי למשוב ושיקוף לצורך פיתוח, מצד אחד, ס משמשים"תהליכי ההערכה בביה. ולתחומי הלמידה

ככלי למשוב לקידום ולפיתוח אנשי הצוות לאור המטרות שהציבו לעצמם , ומן הצד השני, לאור המטרות שהציב לעצמו בלמידה, ה/הילד

מבדקים ותהליך , פרויקטים, משימות, מוערכים התלמידים בכל תחומי הדעת בעזרת עבודותכל סמסטר במהלך . בתהליכי ההוראה

,  אישיות של מורה מקצועישיחות משוב מתקיימות , באמצע כל סמסטר, פעמיים בשנה. הלמידה השוטף בהתאם לתחומי הדעת השונים

 .תלמיד והורה לצורך מתן משוב על מצב הלמידה והתווית המשך תהליך הלמידה בהתאם

בכל אחד מתחומי הלימוד  , לאור קריטריונים ידועים מראש, בתעודת הערכה מילולית ות/מוערכים התלמידים' וב' בסיום סמסטר א

החונך  , בין הילדמפגש הערכה אישי כל סמסטר מתקיים בסיום . וחונכות אישיתבוועדות פעילות , שיעורים וסדנאות: שבהם לקחו חלק

 .ה/כאשר כל ההערכות האישיות המילוליות של המורים המקצועיים מרוכזות בידי החונך ומוענקות לילד, האישי והורי הילד

תוצרים אלו מביאים לידי ביטוי את  . בה מוצגים תוצרי השיעורים בתחומים השוניםתערוכת תוצרים גם בסיום כל סמסטר מתקיימת 

,  חוברות שירה וספורים, משחקים לשוניים, משחקים מתמטיים -תוצרי פרויקטים : המיומנויות והתכנים שנרכשו בשיעורים ובסדנאות

 .'השפה הכתובה בכתה א רוכשיספרים ראשונים של , בובות תיאטרון ויצירות פסיפס, פסלים -יצירות אמנות 

 .תוצרי אמנויות הבמה  -תיאטרון תנועה ומחזמר , כמו כן מועלות הצגות והופעות מחול
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 על בית הספר שלנו

 הספר כקהילה  בית 

 
 

נקודת המוצא לחיי הקהילה הדמוקרטית בבית . הורים וחברי צוות, בית הספר מהווה קהילה דמוקרטית המורכבת מילדים

לשוויון ולחירות מהוות את הבסיס , כאשר הזכות לכבוד, ילדים ומבוגרים, הספר הן הזכויות של כל אחד ואחת מחברי הקהילה

החיים בחברה דמוקרטית מאפשרים לצעירים ולמבוגרים בקהילה לקדם את החשוב להם ולקבוצה אליה . לחיי הפרט והקהילה

 .לאחר ולסביבה בה הם פועלים, תוך פיתוח רגישות לעצמם, הם משתייכים

 

חווית השותפות בבית הספר יוצרת קהילה שמשמעותה רחבה בהרבה מיום לימודים . בית הספר פועל על פי תפישות קהילתיות

, שותפות ומעורבות פעילה, יוזמות, עזרה הדדית, לקיחת אחריות, התנדבות: תופעות שכמעט נשכחו מכולנו כמו. כזה או אחר

 .  מתקיימות בקהילת בית הספר כמעשה של יום ביומו, חגיגות משותפות של חגי ישראל
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 החטיבות
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 הגן הדמוקרטי

 ועדי עובדעדי עמרני , אלענימירב , קורנבליטליאור   :צוות הגן
 

חובה וגן  -ומהווה מסגרת חינוכית לילדי גן טרום, הגן הדמוקרטי פועל כחטיבה בבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון 
 .ילדים וילדות 35בחטיבת הגנים . חובה

תוך התאמתם לגילאי הילדים הצעירים וכפוף לתכנית הלימודים של  , הגן פועל על בסיס עקרונות החינוך הדמוקרטי
כמו כן רואה בילד  . 'וכולשאול , ללמוד, לחקור, יכול לבחור. התפיסה המובילה את הגן היא הילד כיכול. משרד החינוך

ילדי הגן נהנים  . שותף לתהליכים המתקיימים בגן וההתנהלות בגן מתקיימת ומתוכננת בהתאם לתפיסות אלו
  .מפעילות גן עצמאית לצד שילוב ומגע עם בית הספר באמצעות חגים ופעילויות קהילתיות משותפות

מה שהופך את , הוא חלק מסדר היום של הגן( 'וב' כיתות א)תהליך של היכרות ויצירת קשר עם החטיבה הצעירה 
  להמשכי והדרגתי' המעבר של ילדי גן החובה לכיתה א

 . 7:45-12:45בשלישי ושישי הגן פועל בין , 7:45-13:45שעות פעילות הגן 
 .הצוות החינוכי בגן מורכב מאנשי חינוך בעלי ניסיון וידע בעבודה עם ילדים בגיל הרך ועם אהבה גדולה לילדים

 –לצד פעילות זורמת . השרון-במערב הוד' בית הנערה'הטבע והחורשה שבמתחם , ילדי הגן נהנים מהמרחבים

מוסיקה וטבע , חינוך גופני: נחשפים הילדים למגוון תחומי לימוד והעשרה, המתאפשרת בגן  -משחקית ולימודית
 .וסביבה

קבלת  , פיתוח האישיות והתכונות הייחודיות של כל אחד ואחת, ילדי הגן מתנסים בפיתוח כישורים של הבעה עצמית
הגן בנוי באופן המאפשר את הדרכים המגוונות לביטוי . השונה והתנהלות כחלק מקבוצת שווים במסגרת דמוקרטית

 (.חצר ועוד, סדנת יצירה, מרכז סוציו דרמטי)

לטיולים ולכל פעילויות  , לאירועים, שותפים להחלטות -ס הדמוקרטי "הורים לילדי הגן מהווים חלק מקהילת ביה
 צוות הגן  , בברכת שנה טובה                                        .ס"ביה
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 'ב –' חטיבה צעירה א

 ,הילה חסידים , ורד שטיין, רסי'גהילה , אל חזן-בת: צוות החטיבה
 שחר גולדברג,טל ילון , אור-ענת ערן 

 

 .נשות צוות 7-ותלמידים  68 -הצעירה תמנה השנה כהחטיבה • 

.  אשר מהוות עוגן השתייכותי לכל ילד וילדה', ושתי קבוצות ב' שתי קבוצות א: גילאיות -בחטיבה ארבע קבוצות חד•

אל חזן וענת אור חונכות את -בת', ורד שטיין וטל ילון החונכות הקבוצתיות של קבוצות א: לכל קבוצה חונכת קבוצתית

 .  'קבוצות ב

 .חונכות אישיות ומורות מקצועיות בחטיבה, ושחר גולדברג רסי'גהילה , צוות החטיבה כולל גם את הילה חסידים

המרחב הינו מרחב  . שהוא בית לילדי החטיבה ולצוות, במרחב החטיבה, 8:00הבוקר בחטיבה הצעירה נפתח בשעה •

 .  'ב-'המותאם לילדי א, גני

במרחב יורגשו  . ספרייה ופינות יצירה מתחלפות, משחקי שולחן, משחקי לגו והרכבה, במרחב פינת בובות ותחפושות

המרחב מאפשר משחק חופשי ומונחה ומציע לילדים  . מועדים ואירועים מיוחדים, חגים, עונות השנה המתחלפות

 .אפשרויות מגוונות

 .מתחיל מפגש הבוקר הקבוצתי 8:15בשעה •

במפגשים הקבוצתיים מתפתחת תרבות של שיח דמוקרטי והיכרות עם סוגיות הקשורות להתנהלות בית הספר  •

גבולות  : כמו גם פיתוח כישורים חברתיים העוסקים בין היתר במושגים כמו, ולהיכרות עם המנגנונים הפועלים בו

תוך מתן מקום מכבד  , בניית זהות אישית בתוך קבוצה, תקשורת בינאישית, שיתוף פעולה, חברות, שונות, אישיים

 . והתייחסות להשתייכות לקבוצה על כל המשתמע מכך, לייחודיות ולשונות של כל ילד וילדה
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 'ב –' חטיבה צעירה א
 המשך

אותה  , לאחר המפגש זמן לארוחת בוקר והפסקה ולאחר מכן מתחילה לפעול מערכת השיעורים והפעילויות השונות

 .בוחרים הילדים בתחילת שנת הלימודים

בחטיבה הצעירה אנו מבקשים להרחיב את ההיצע החברתי ולעודד קשרים גם בין הקבוצות וקשרים רב גילאים בין  

 .המהווה מקום מפגש ומשחק לכל ילדי החטיבה הצעירה, קשרים כאלה מתפתחים בשיעורים ובבית הקבוצתי. השכבות

במסגרת החטיבה אנו דנים בסוגיות חטיבתיות  . צופים במופעי תרבות, יוצאים לטיולים, כולנו חוגגים יחד את החגים

 .פרלמנט -ומחוקקים את חוקי החטיבה במיני 

הילדים לומדים את  . שהיא גם השפה שהצוות מטמיע, פתרון עימותים וקונפליקטים בין ילדים מתקיים באמצעות גישור

זמינים לתלמידי  , בנוסף לכך. שפת הגישור ובמהלך השנה חלק גדול מהמקרים נפתר ביניהם ללא צורך בתיווך מבוגר

תלמידי החטיבה הצעירה משתתפים  . ועדת זכויות וחובות וכן הפרלמנט, ועדת גישור: החטיבה מוסדות בית הספר

 .נלהבים בוועדות השונות בבית הספר ובכך משתתפים באופן פעיל בחיי הקהילה הדמוקרטיים

-וליצור מקום המתנהל על, בית שכיף להגיע אליו בכל בוקר, נעים ובטוח, מקום חם ות/אנו שואפים להעניק לילדים

 .פי ערכים של כבוד וקבלה אשר ייצרו יומיום המאפשר גדילה והתפתחות אישיים וקבוצתיים ולמידה משמעותית

 צוות החטיבה הצעירה ,בברכת שנה מוצלחת



 ד-חטיבת  ג
 

 .מזרחיגילי , סמדר חברון, סופריןמיקי , חזני-טללילך , סימה, אילאיל, קי חכים'ג, יהל קדם: צוות החטיבה

המהווים יחד את , החונכים בחטיבה. 'בשכבת ד 38 -ו ' בשכבת ג 33, תלמידים ותלמידות 71מונה השנה ' ד-'גחטיבת  

 .  סימה וסמדר, מיקי, לילך, יהל, קי'ג, גילי, אילאיל: הם, הצוות

' קבוצות ג 2-ו, שאותן מנחות לילך וגילי כחונכות קבוצתיות' שתי קבוצות ד: בחטיבה יתקיימו בארבע קבוצותהמפגשים 

 .  שאותן מנחות סמדר וסימה

,  ואין השאלה כמה אנו עושים, האהבה מתחילה בבית: "תרזה אמאבוחרים לפתוח את השנה עם מילותיה של אנו 

 ".  אלא כמה אהבה אנו מכניסים למה שאנו עושים

תחושת  . במעגלים שונים, אחת המטרות המרכזיות שלנו היא יצירת תחושת שייכות של הילדים והילדות לחטיבה, ואכן

 .למעורבות והדדיות ועוד, ללקיחת אחריות, לביטוי עצמי, שייכות קשורה לתחושת בטחון

בו נבנית קבוצה  , הקבוצה והמפגשים מהווים עוגן חברתי. מעגל ההשתייכות הראשון שנתייחס אליו  הוא הקבוצה

במפגשים אנו שמים דגש על בניית זהות אישית בתוך  . ומתמודדת עם תהליכים ודילמות הנובעים מההשתייכות אליה

תוך מתן מקום מכבד ובטוח לייחודיות ולשונות של כל ילד  , יוזמות אישיות בתחומי החוזק וגם באזורי הצמיחה, קבוצה

בקבוצה מתקיימים דיונים ושיחות בשאלות  .  על כל המשתמע מכך, אך גם תוך התייחסות להשתייכות לקבוצה, וילדה

 .    ונושאים מתוכננים מראש וגם בנושאים העולים מחיי היום יום

אנו עדים לתהליך של התרחבות הקשרים בין ילדים וילדות  , עם המעבר והשינוי המבני מהחטיבה הצעירה, ד-בחטיבת ג

 .  והתהוותה של  שכבה כמעגל השתייכות נוסף ומשמעותי, גילאיותמשתי הקבוצות החד 

במפגשים השכבתיים מתפתחת תרבות של . ערים לצורך הזה ונותנים לו מענה במפגשים ופעילויות שונות משותפותאנו 

כמו גם פיתוח  , שיח דמוקרטי והיכרות עם סוגיות הקשורות להתנהלות בית הספר ולהיכרות עם המנגנונים הפועלים בו

שמירה על , כבוד לאחר, הקשבה, תקשורת בינאישית, שיתוף פעולה: כישורים חברתיים העוסקים בין היתר במושגים כמו

  והיחדוכמובן רכישת הכלים לדיון בקבוצה גדולה ומקום לביטוי עצמי וללקיחת אחריות ויוזמה בבניית היומיום , החוקים

בפרויקטים  , בדיונים ערכיים, נעסוק בחגים ומועדים, במסגרת המפגשים השכבתיים נחגוג גם יחד ימי הולדת.  שלנו

 .משותפים ובמשחקים מהנים
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 ד-חטיבת ג
 (המשך)

 

בהגברת תחושת  , גילית-אנו רואים חשיבות רבה ביצירת זהות חטיבתית דו, החטיבהמעגל השתייכות רחב יותר הוא 

ילדי וילדות החטיבה לומדים יחד במרבית  .  'ד-ומ' ובמתן מקום ואפשרות לקשרים אישיים בין ילדים מג, השייכות גם אליה

הטיולים שלנו משותפים ובמהלך השנה נבנה יחד  , אירועים שונים נחגגים במסגרת החטיבתית, הקורסים המוצעים להם

 .  עם הילדים והילדות ימי גיבוש חטיבתיים

לכל  , ה והמשפחה/ת האישיים מהווים דמות מרכזית בחיי הילד/החונך . ונכות האישיתהח –מעגל נוסף ומשמעותי 

ת מתכננים  /ה והחונך/בו הילד, בחונכות נבנה קשר אישי ואינטימי.  קטן כגדול, תהליך או אירוע מהותי, שאלה, התייעצות

 .  ה/ה ומשפחתו/של הילד, הלימודיות ובכלל, החברתיות -ומיישמים  את המטרות האישיות

 .  מזינים ומוזנים האחד מהשני, בהדדיות ובשיתוף, כל המעגלים הללו פועלים בתיאום

,  בבית זה הילדים והילדות נחים. של החטיבה מהווה את המרחב בו שוהים הילדים כשאינם בשיעור הבית הקבוצתי

לבית  , אנו רואים חשיבות גם ביצירת תחושת שייכות למקום. משחקים ומכירים חברים וחברות חדשים, יוצרים, קוראים

בתחילת השנה  . לכן הקדשנו גם השנה התייחסות מיוחדת וחשיבה סביב העיצוב שלו והייעוד של שני החדרים. הקבוצתי

השנה הוספנו  .  ויצירת מקום משמעותי לכולנו, שינוי ושיפור הבית, נמשיך בעבודה משותפת עם הילדים והילדות על בנייה

.  אשת צוות החטיבה בבית הקבוצתי/בשעות אלו ימצא איש.  המפוזרות על פני כל השבוע, רבות ומבורכות" שעות בית"

לפתח את , ליזום קשרים חברתיים, להיות שותפים פעילים בחטיבה ות/בשעות אלו נציע פעילויות המזמינות את הילדים

 .ועודנערוך גישורים ופתרון סכסוכים בין ילדי וילדות החטיבה ועוד , מיומנויות התקשורת והמשחק החופשי

גם השנה נמשיך להעמיק  .  ומשמעותי בעבודה עם הילדים, מפרה אותנו, חשוב לנו שר אתכם ההוריםהק –ואחרון חביב 

לבנות תכנית פעילויות  , לספר ולשתף בכמה שיותר נושאים, ליצור ערוצי קשר משמעותיים, ולעבות את הקשר שלנו

משלים  , מעניק בסיס תומך,  הורים עם הורים והורים עם צוות -אנו מוצאים שהשיח המשותף.  לשעות אחר הצהריים ועוד

לשמוע ולברר  , להתייעץ, החונכים האישיים הם הכתובת הראשונה לעדכן.   ות/ומשמעותי לעבודה הוליסטית עם הילדים

 .  וכמובן שגם החונכים הקבוצתיים והמורים המקצועיים בחטיבה, (בשעות ההתקשרות)

  

 !שמחה ומוצלחת, אנו מאחלים לכולם שנה פורייה
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,  רוצה לקדם תחושת שייכות ומוגנות של כל תלמידי ותלמידות החטיבה ומתוך כך לקדם תחושת שותפות' ו'צוות חטיבת ה

 .אחריות ומסוגלות

 .'בכיתה ו 36',   בכיתה ה  36.   תלמידים ותלמידות 72השנה מונה החטיבה 

,  בזמן זה מתאפשר להודיע הודעות. במפגש קצר של קבוצות המפגש 8:15יום הלימודים מתחיל בשעה  -יום סדר  

אנו רואים חשיבות גדולה בהגעת הילדים בזמן לבית הספר ... לראות אם יש ילדים חולים ועוד, לשוחח על ענייני היום

מתקיים מפגש סיום יום ובו משתפים   13:45בשעה .  ובין חונכי החטיבה לילדים, ובמפגש הקצר בין הילדים לבין עצמם

 .  מאירועי היום ומודיעים הודעות

בקבוצות  . ומפגשי נושאגילאים -חדמפגשים , מלבד מפגשי בוקר וסוף יום מתקיימים שלושה מפגשים נוספים -המפגשים 

תקשורת  , שיתוף פעולה, כמו הידברות)המפגש שמים דגש על  תהליכים קבוצתיים ורכישת מיומנויות חברתיות 

עשייה שתקדם את תחושת המסוגלות והשותפות  , ות/לצד עשייה רלוונטית ומשמעותית שיציעו ויגבשו הילדים, (ויצירתיות

גילאים  המפגשים החד .  כל זאת תוך עידוד יוזמה אישית וקבוצתית וניהול עצמי של התלמידים והתלמידות. שלהם

 .  יתקיימו שעה בשבוע ואילו למפגשי הנושא יוקדשו שעתיים שבועיות

 .  חוה ופנינה –' חונכי ו, ולירז ויוי –' חונכי ה: הינםגילאים חונכי המפגשים החד 

 .  חוה ופנינה, לירז, ויוי: מפגשי נושא יציעו

 

 
 'ו-'חטיבת  ה
 :  צוות החטיבה

 .פנינה זהבי, מירב מועלם, לירז אסיף, חוה צבעוני , מנדלאווי ויוי, בני שטיין 
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 .  החונכים והחונכות, ילדי וילדות החטיבה, בבית הקבוצתי נפגשים כולם -הקבוצתיהבית 

 .  ללמוד להיות ביחד ולנהל את הזמן הפנוי שלנו, ליצור, לנוח, לבלות זמןמתאפשר בבית יש שני חללים משותפים בהם 

 .  השנה תוקם ועדת בית שמטרתה ניהול חיי היום יום בחטיבה

 .  כללי הבית גובשו במהלך השנים עם התלמידים והתלמידות ועוברים התאמה בתחילת השנה

 

 .ישנם שיעורים המוצעים לתלמידים על סמך ידע קודם, (ו-ה)גילאית הינה דו השיעורים המוצעת מערכת 

 .  ובלקיחת אחריות אישית בלמידה ות/צוות החטיבה והמורים המקצועיים רואים חשיבות רבה בקידום יכולות התלמידים 

 

בשעות  )החונכים האישיים , ומשמעותי בעבודה עם הילדים, מפרה אותנו, הקשר אתכם ההורים חשוב לנו –חביב ואחרון 

 .  לשמוע ולברר, להתייעץ, הם הכתובת הראשונה לעדכן( ההתקשרות

 

 'ו-'צוות חטיבת ה!    שנה פורייה ומוצלחת

 

 
 'ו-'חטיבת  ה
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 'ט –' החטיבה הבוגרת  ז

 ,יפתח צידון, יאיר לוטן, טל חסון, ביסמוטאיילת , אורי דקל :החטיבהצוות 

 שגית עוזיאל, היגנסראיין , ערן מור, נחשון הררי, פינק לאונורה

. 

 

 

 

  43תלמידים ותלמידות  131השנה החטיבה מונה . יסודי-הבוגרת מהווה בית לתלמידי בית הספר בגיל העלהחטיבה 

 .'בכיתה ט 42 -ו' בכיתה ח 46', בכיתה ז

  

ובשעה  ' ביום ג 12:45בשעה ', ה', ד', ב', בימים א 14:30ומסתיים בשעה  8:15יום הלימודים בחטיבה מתחיל בשעה 

מפגש זה מהווה מקום  . על פי החונכים האישיים, דקות בקבוצות קבועות 10היום מתחיל במפגש בוקר של . 'ביום ו 12:30

במפגש זה נוכל  . ברגע של איפוס וריכוז לקראת היום המלא, המאפשר לפתוח את הבוקר באווירה רגועה, מאסף ומארגן

  .לשוחח על ענייני היום ועוד, להתעדכן בהודעות, לראות מי הגיע לבית הספר

 .ה/ה אצל החונך האישי שלו/כל תלמיד, יום הלימודים מסתיים ברישום נוכחות

  

על פי מערכת השעות של בית  ( 'חונכות וכו, מפגשים, ועדות, מרכזים, שיעורים)מתקיימות פעילויות  8:30החל מהשעה 

.  כאשר ישנם שיעורים המוצעים לתלמידים על סמך ידע קודם, ('ט-'ז)מערכת השיעורים המוצעת הינה רב גילית . הספר

.  בלקיחת אחריות אישית בלמידה ות/צוות החטיבה והמורים המקצועיים רואים חשיבות רבה בקידום יכולות התלמידים

המהווים בסיס להתנהלות בקורסים השונים בהתאם לסילבוס ולדרישות  , "כללי שיעור"מתקיים יישום ומעקב של , בתוך כך

 .הנהוגים בכל אחד מהם
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 'ט –' החטיבה הבוגרת  ז

 ,יפתח צידון, יאיר לוטן, טל חסון, ביסמוטאיילת , אורי דקל :החטיבהצוות 

 שגית עוזיאל, היגנסראיין , ערן מור, נחשון הררי, פינק לאונורה

. 

 

 

 

המפגש של החטיבה הבוגרת נשים דגש למיומנויות חברתיות לצד עשייה רלוונטית ומשמעותית שיציעו ויגבשו  בקבוצות 

 .  כמו גם קידום נושאים המובאים לחטיבה, צוות החטיבה מכוון לעודד וללוות כל יוזמה. התלמידים והתלמידות

ה  /כך שכל תלמיד, מפגשי החובה יהיו סביב נושא". מפגשי נושא" –ומפגשי חובה "  שעת חטיבה" –נקיים מפגשי בחירה 

,  יאיר, טל, החונכים הקבוצתיים השנה הם איילת. יוכל לבחור להשתתף בקבוצת מפגש קבועה מתוך מספר מפגשי נושא

 .ערן ושגית, לאונורה

  

מעורבות וניהול עצמי של התלמידים והתלמידות הן באופן אישי  , המקדמים יוזמה, השנה נמשיך לקיים פרויקטים שונים

חלק בשעת  , חלק מהפעילות תערך במסגרת מפגשי הנושא. בית הספר והקהילה, והן באופן קבוצתי במסגרת החטיבה

;  ארגון והפעלה של טיולי החטיבה –טיולים : דוגמאות לפרויקטים ולנושאים. חטיבה וחלק בשעות המיועדות לכך במערכת

 –ט "שנ. ועוד, ספריים-השתתפות באירועים בית, ביקור במוזיאון, בחירת הצגות ומופעים בהם תצפה החטיבה –תרבות 

עוברים יחד את ' קבוצת הבנים של כיתה ז –מצווה -בר; שבמרכזה הכנה לקראת התיכון, במסגרת' גיבוש תלמידי כיתה ט

 .ניהול והפעלה של כלביית בית הספר –כלבייה ; שלהם 13-שנת ה

  

 !  שנה של עשייה והנאהמאחלים  

 צוות החטיבה הבוגרת
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 שיעורים ומרכזים
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 תהליך הכנת המערכת האישית

 

 

 
בשיעורים השונים שמציעה  כשבוע למשך והחטיבה הבוגרת ' ו-'החטיבת  ות/יתנסו ילדי, ההיכרות עם היצע מערכת שעות הלימודבתהליך 

הם יתנסו במהלך השבועיים הראשונים בכל השיעורים והועדות באמצעות מערכת  ' ד-'בחטיבה הצעירה ובחטיבת ג. מערכת הלמידה
 .התנסות מיוחדת

 . מערכת אישית( בעזרת החונכים האישיים)יכינו הילדים , במהלך ההתנסות או אחריה

כל ילד יסמן . הילדים יקבלו רשימה ובה פירוט השיעורים המוצעים במערכת הלמידה החטיבתית: הכנת המערכת תתבצע באופן הבא
ובסיוע החונך האישי הוא ירכיב לעצמו את  , לאחר מכן הוא יקבל את מערכת השעות החטיבתית. לעצמו אילו שיעורים יהיה מעוניין לבחור

 (.תוך התייחסות לשיעורים שסימן קודם לכן ברשימת הבחירה)המערכת האישית 

וביחד עם ההורים יוכלו לבדוק ולדון  , יגיעו הילדים הביתה עם המערכת האישית ועם הידיעון, לאחר שהרכיבו את טיוטת המערכת
 .פיה ילמדוועל הם יגיעו לבית הספר  ואיתהבשלב זה מוכנה המערכת . על פי הצורךלשנות את בחירתם , ואם צריך, בבחירותיהם

 

 :המערכת
 .פעילויות' בכל שעה במערכת של כל חטיבה מוצעות מס. חטיבות 4-המערכת מחולקת ל

 .שם הפעילות וסימנים שיפורטו בהמשך –בעמודה האמצעית 

 .החדר בו מתקיימת הפעילות –בעמודה הימנית 

 .שם מנחה הפעילות –בעמודה השמאלית 

 :סימניםמקרא  

 יש לחפש ולבחור את כל השעות של אותו  שיעור ואותה. הכוכביות' לפי מס, שעות שבועיות'  כוכביות מסמנות שלשיעור יש מס       **

 .השיעור בן שעה שבועית אחת, אם אין כוכביות. קבוצה           

 .מרכז/מסמן שבנוסף לשיעורים יש לבחור גם בשעת תרגול        + 

      יש לבחור את כל השעות ברצף, רצופות( או יותר)מסמנים כי השיעור הוא בן שעתיים. 

 ,  2אנגלית , 1אנגלית : למשל. בדרך כלל בשיעורים שבהם ההתקדמות הינה היררכית, לחלק משמות השיעורים מוצמד מספר#         

 .י דרישות הסף של השיעור"יש לבדוק בידיעון ולבחור בשיעור המתאים עפ. 3אנגלית            

 .  הוא מייצג את מספר הקבוצה, כאשר מופיע מספר בסוגריים ליד שם השיעור(      #) 

 :למשל           
 (  יש שתי קבוצות מקבילות הלומדות אותו שיעור) 1קבוצה , ך"הכוונה לשיעור תנ –( 1)ך "תנ           
 (.בשבועכל אחת לומדת שעתיים  , קבוצות מקבילות באותה רמה 2יש ) 2' קבוצה מס, 4הכוונה לשיעור לשון ברמה  –( ** 2) 4לשון            
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 תהליך הכנת המערכת האישית
 (המשך)

 

 

  

  

 :השיעורים והמרכזים בידיעוןרשימת 
 .א"מהגן ועד י, בכל פרק מוצגים השיעורים בטבלה בסדר גילאי עולה, השיעורים והמרכזים מחולקים לפרקים

הקבוצות המקבילות שבהן נערך  ' מס: מפורטות בעמודה זו הערות כגון, כמו כן. שם מנחה הפעילות ומשך הפעילות –בעמודה הימנית 
כל קבוצה תלמד  , למתחילים מוצע לשתי קבוצות 1אנגלית : למשל, קבוצות במקביל' אותו קורס יכול להינתן לבחירה למס)השיעור 

 .השיעור הוא שנתי –אחרת , במידה שהשיעור סמסטריאלי תופיע הערה בנידון; (שעתיים שבועיות

 .ב"המשימות שיינתנו במשך השנה וכיו, הדרישות מהמשתתפים בפעילות, שם הפעילות ופירוט אופי הפעילות –בעמודה האמצעית 

במקרים אחרים יוגדרו , במקרים מסוימים יפורטו הגילאים או הכיתות שלהן הפעילות מיועדת. למי מיועדת הפעילות –בעמודה השמאלית 
 .דרישות סף ללא הגבלה גילאית

 

 .בפינה השמאלית העליונה של השקופית, על ידי לחיצה עם העכבר על החץ" תוכן העניינים"בכל שלב אפשר לחזור ל

 .שאר פרקי הידיעון בטור הימני, רשימת השיעורים והמרכזים מופיעה בטור השמאלי

 .י לחיצה עם העכבר על שם הפרק"ע, ניתן לבחור להגיע ישירות לפרק המעניין אתכם" תוכן העניינים"מתוך 

 

 .חשיבותםב ולא על פי סדר "על פי סדר האסדר הפרקים ברשימת השיעורים והמרכזים מופיע 
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 שיעורים ומרכזים

 אמנות
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 רסי'גהילה 

 

 שבועיותשעתיים 

 אמנות
 

 , בשיעור נלמד מושגי יסוד באמנות. בשיעורי האמנות בסדנה כל ילד הוא אמן

 .נגלה את המיוחד שבהם וניצור עבודות ייחודיות משלנו,נכיר אמנים מפורסמים 

בשיעור יושם דגש על הביטוי האישי של כל ילד ועל ההתנסות במגוון רחב של 

 .חומרים וטכניקות עבודה

 

סידור הסדנה  , שמירה על כללי השיעור וכללי העבודה בסדנה: דרישות הקורס

 .בתום העבודה

 

 

. 

 

 

 ב-א ות/תלמידי

 

 אמנותשאוהבים 

 

 הילה חסידים
 אמנים צעירים

 

 .בשיעור זה נחווה את חדוות היצירה כאשר השנה בשיעור הדגש יהיה על חומר

צבע  , בד, פלסטיק, גבס , דרך חמר. אנו נחשף ונתנסה בחומרים שונים ומגוונים

ונלמד כיצד נעשה שימוש   נלמד להכיר את התכונות השונות הגלומות בחומר , ועוד

 .נחשף י אמנים שונים אליהם "בחומר לאורך השנים ע

 

שניתן  ,מופשט ונלמד טכניקות שונות , קומפוזיציה, בשיעור נלמד מושגים כגון חומר

 .ליצור דרכן

 

 .נוכחות חובה

 

 

 

 ב-א ות/תלמידי
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 שיעורים ומרכזים

 אמנות
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 גולדברגמאיה 

 שעתיים ברצף 

 שפת האמנות
 

 !  המשותפת לכל האנשים בעולם, שפה ללא מילים, זוהי שפה מיוחדת. אמנות היא שפה

נשתמש בטכניקות  . גבס וכמובן הרבה צבע, קרטון, עץ: ניצור בשפע של חומרים כמו

 . מגוונות חלקן חדשות אותן נכיר וניישם וחלקן מוכרות אותן נשכלל

נתבונן ביצירות אמנות של אמנים ואמניות לאורך  , נכיר מושגים משפת האמנות

 נלמד להתבונן ביצירות שלנו ושל חברינו לקבוצה כמשקפים את. ההיסטוריה עד לימינו

 .שפת האמנות

 : נעסוק בנושאים הבאים

 אמנות סביבתית ושימוש בחומרי מחזור •

 דיוקן  •

 הדפס •

 מיניאטורות•

 תחריט  •

 '  ואסמבלז' קולאז•

 קומיקס ועוד •

 

בכל מחצית נשלב עבודה חופשית בסדנה בה תוכלו לשלב את הטכניקות והידע בו 

 .התנסיתם בשיעור

 .יש להגיע לשיעור עם בגדים שאפשר ללכלך

 

 

 

 

 ד-ג ות/תלמידי

אין צורך בידע קודם  

 באמנות 
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 שיעורים ומרכזים

 אמנות
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 מאיה גולדברג 

שעתיים שבועיות )

 ( ברצף

 דרך הצבע

חישבו על מישהו שאתם מכירים ונסו  . נסו לתאר את הבית שלכם בלי צבעים

על טיול  , חשבו על מזג האוויר. את הצבעים שעולים בראשכם" למחוק"

 .דמיינו את ארון הבגדים שלכם בלי צבעים, שאהבתם

לצאת למסע בעולם הצבע  ות/אתם מוזמנים. שלנו מלאה בצבעיםהמציאות  

 .המופלא

?  מה כל כך מרגיע בירוק? איך הפך האדום לצבע האהבה וצבע המלחמה

למה לובשים ביפן בגדים לבנים ללוויה ובעולם המערבי בגדים לבנים  

 ?  לחתונה

,  נרגיש מה כל צבע מעורר בנו, על משמעויות תרבותיות של צבעיםנלמד  

,  נלמד מהניסיון של אמנים, נייצר צבעים בעצמנו, נחקור את גלגל הצבעים

.  אנשי מדע ורוח שהתעמקו בנושא הצבע וניתן להם ביטוי ביצירה בסדנה

 .  מימדנתנסה בטכניקות בדו ובתלת 

 .נעבוד על פרויקט אישי בנושא צבע' במחצית ב

  .יש להגיע לשיעור בבגדים נוחים שאפשר ללכלך ועם מחברת חלקה

  

  

 '  ו-'חטיבת ה

אין צורך בידע קודם  

 .באמנות
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 שיעורים ומרכזים

 אמנות

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 חסידים הילה

 

 

 סדנה  פתוחה 

 

יש לך נושא שמעניין  ? יש לך טכניקה שאת רוצה ללמוד או לשכלל? יש לך רעיון ליצירה

 ? איתומצאת בד גדול ואתה לא יודע מה לעשות ? אותך 

סדנה בהנחיה אישית היא המקום שמאפשר לכל אחד ואחת להתנסות באמנות בקצב  

 .  שלו ובתחומים המעניינים אותו

 ?אז איך זה עובד

אפשר להביא רעיון מוכן ואפשר לחשוב עליו ביחד )בוחרים על מה רוצים לעבוד 

 .בודקים ומשיגים את כל הציוד והחומרים הנחוצים, מכינים סקיצה של הרעיון, (בסדנה

 .  עובדים על היצירה ומקבלים עזרה ויעוץ על פי הצורך, לבסוף

עבודות  , הדפס, עיסת נייר, גבס, חמר, ניתן לעבוד בסדנה בטכניקות שונות של צבע

 . הציוד וחומרי הסדנה יעמדו לרשות המשתתפים. המשלבות חומרי מחזור ועוד

במידה ותרצו . המשתתפים מחויבים להתנהג על פי כללי הבטיחות וההתנהלות בסדנה

אפשר לבקש אישור מיוחד ולהביא אותו באופן  –לעבוד עם חומר שאינו קיים בסדנה 

 . עצמאי

ולהירשם אליהם באופן מסודר  , יש להתחייב לארבעה מפגשים לפחות, שימו לב

לכן תתכן רוטציה בין  , משתתפים 18הסדנה יכולה להכיל עד . בהרשמה מוקדמת

 .  המשתתפים מדי ארבעה שיעורים בהתאם לביקוש

 

  .יש להגיע לסדנה בבגדים שאפשר ללכלך

 .בעלי יכולת עבודה באופן עצמאי

 

 

 

 ד-ג  ות/תלמידי

 

אין צורך בידע קודם  

 באמנות 
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 שיעורים ומרכזים

 אמנות
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 מאיה גולדברג

 

 שעתיים ברצף 

 

ניתן להשתתף בשעה  

 אחת 

 

 סדנא בהנחיה אישית
 

יש לך נושא שמעניין  ? יש לך טכניקה שאת רוצה ללמוד או לשכלל? יש לך רעיון ליצירה

סדנא בהנחיה אישית היא ? איתומצאת בד גדול ואתה לא יודע מה לעשות ? אותך 

המקום שמאפשר לכל אחד ואחת להתנסות באמנות בקצב שלו ובתחומים המעניינים  

 . אותו

 

 :אז איך זה עובד

 (ואפשר לחשוב עליו ביחד בסדנא,אפשר להביא רעיון מוכן )בוחרים על מה רוצים לעבוד 

 .בודקים ומשיגים את כול הציוד והחומרים הנחוצים, מכינים סקיצה של הרעיון

 .  עובדים על היצירה ומקבלים עזרה ויעוץ על פי הצורך

 

עבודות , הדפס, עיסת נייר, גבס, חמר, ניתן לעבוד בסדנא בטכניקות שונות של צבע

 . המשלבות חומרי מחזור  ועוד

 

המשתתפים מחויבים להשתמש בסדנא . ציוד וחומרי הסדנא יעמדו לרשות המשתתפים

במידה ותרצו לעבוד עם חומר שאינו קיים  . על פי כללי הבטיחות וההתנהלות בסדנא

 .  אפשר לבקש אישור מיוחד ולהביא אותו באופן עצמאי –בסדנא 

 

ולהירשם אליהם באופן מסודר בהרשמה  , יש להתחייב לארבעה מפגשים לפחות

לכן תתכן רוטציה בין המשתתפים , משתתפים 18הסדנא יכולה להכיל עד . מוקדמת

 .  מדי ארבעה שיעורים בהתאם לביקוש

 

 .יש להגיע לסדנא בבגדים שאפשר ללכלך 
 

 

 

 ט  -ה ות/תלמידי

 

אשר השתתפו בעבר  

 ס"בשיעור אמנות בביה

או בעלי רקע קודם 

 .באמנות 

 

בעלי יכולת עבודה  

 .באופן עצמאי 
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 שיעורים ומרכזים

 אמנות
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 מאיה גולדברג

 

 שעתיים ברצף

 
 ב"אמנות חט

 

בשיעורי אמנות בחטיבה הבוגרת יושם השנה דגש על אמירה אישית דרך האמנות  

בתוכנו ואיך אפשר לתרגם כל " בוערים"נבדוק איזה תכנים מעסיקים אותנו ו. הפלסטית

נשלב תכנים  , בד בבד עם העבודה בסדנה. מחאה ורעיון לתוצר פלסטי, חלום, רגש

 .  מתולדות האמנות ונעשה הכרות מעמיקה עם האמנות העכשווית

 

אמנות , פופ ארט, אקספרסיוניזם, דאדא: נכיר זרמים כגון". שפת האמנות"נדבר ב

ציטוט  ", סימבוליות, נרטיב: נתוודע למושגים כמו, כמו כן. מושגית ואמנות סביבתית

נלמד ונשכלל  . ועוד"  מיידרדי ", דלות החומר, מיצג, מיצב, הומור ואירוניה, "באמנות

 .טכניקות בציור ובפיסול

העבודה בסדנה תהיה סביב פרויקטים רב שלביים ארוכי טווח הדורשים למידה  

 .תוצר –עבודה עם סקיצה וכמובן , תכנון, תיאורטית

בחלק מהפרויקטים תידרש עבודה כתובה המתעדת את תהליך  , כחלק מדרישות השיעור

 . העבודה שלכם

 

 .במהלך השנה נשלב ביקור בתערוכה

 

 . יש להגיע לשיעור בבגדים שאפשר ללכלך ועם מחברת עם דפים חלקה

 

 

 

 ט-ז ות/תלמידי

 

אין צורך בידע קודם  

 באמנות 

 

 

שחר ליברמן וחגי אשל 

 בליווי מאיה גולדברג

 

 שעתיים ברצף

 פסיפס
 

 .כל אחד עם עצמו או בקבוצה, ביצירת שלם מחתיכות קטנותנעסוק 

ובעיקר נהנה . נלמד מהעבר, על פסיפסים שעשו הרבה לפנינו, נדבר על הבחירות שלנו

 ..מהיצירה

 

 

 

 

 ט-ז  ות/תלמידי

 בעלי ניסיון בפסיפס
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 שיעורים ומרכזים

 אנגלית
 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

Ilille Barzilay 

1 hour / week 

 

. 

English for Native Speakers 1 
This class offers an exciting array of English speaking activities for those who 

 are fluent in spoken English. The entire class will be conducted in English. 

Throughout the course, we will work with a wide variety of platforms including; 

storytelling, art, music, communication activities, language-based games, and 

computers. Emphasis will be placed on developing solid literacy skills, building a 

wider vocabulary, and strengthening fluency in written and spoken English.  A 

course book will be selected for us to use as well. 

 

 דוברי אנגלית מיועד לאלה שמגיעים עם בסיס של אנגלית כשפת  ! חשוב
 .   השיעור כולו יתנהל באנגלית. אם

 
Course Requirements: Please bring your course book, 2 small English 

notebooks, a binder for projects and a pencil case with pencils, markers or 

colors, glue and scissors.                                   

 

 

 

 

1st - 3rd grade 

students 

 ברזילי אילאיל

 שעתיים בשבוע

 1אנגלית 
 

,  משחקים, נרחיב את הידע בעזרת שירים. בקורס שלנו נכיר ונאהב יותר את השפה האנגלית

יחד נבנה את אוצר המילים ויסודות הקריאה והכתיבה שלנו  . סיפורים ולמידה בעזרת המחשב

יבטא   מאיתנוכל אחד . דרך חוויות משותפות נפתח ביטחון באמירת משפטים באנגלית.  באנגלית

 .את עצמו באנגלית דרך עבודות יצירה שנכין

        

 .ספר הלימוד יינתן בהמשך. במהלך השנה יהיו מבדקים ומשימות להכין בבית

 

(  חכמה)שורות  10מחברות אנגלית  2, ספר לימוד וחוברת, סקרנות וחיוך: נא להביא לשיעור

 .  דבק ומספריים, צבעים, קלמר עם עפרונות .קלסר לשמירת דפי עבודה  ופרויקטים
 

 

 ד-ג ות/תלמידי

 מתחילים
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 שיעורים ומרכזים

 אנגלית
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 ברזילי אילאיל

 

 שעות בשבוע שלוש

 (קבוצות 2) 

  2אנגלית 
 

נמשיך לפתח את יכולות  ו בסיסיים דיקדוקנכיר חוקי , השנה נלמד מילים חדשות

,  דרך עבודה יצירתית ודינאמית. נשחק ונציג באנגלית, נשיר, נדבר. הקריאה והכתיבה

 .  נעמיק ונחזק את הידע והכישורים שלנו בשפה האנגלית, שתכלול גם עבודה במחשב

 

 ספר הלימוד יינתן  .  במהלך השנה יהיו מבדקים ומשימות להכין בבית

 .בהמשך

 

 10מחברות אנגלית  2, ספר לימוד וחוברת, הרבה מצב רוח טוב:  נא להביא לשיעור

, צבעים, קלמר עם עפרונות,וקלסר לשמירת דפי עבודה ופרויקטים  ( חכמה )שורות 

 דבק ומספריים

 

  

 

 ד -ג  ות/תלמידי

 

 שלמדו

   1אנגלית 

 ויודעים לקרוא

 

 

Ilille Barzilay 

1 hour / week 

     English for Native Speakers 2 
 

This class offers an awesome variety of English language activities for those 

who are fluent in spoken English.  The entire class will be conducted in English. 

Specifically, each student will work at their own level towards greater fluency, 

expression and confidence in written and spoken English. We will be using 

computer, books, projects, games, and language based activities to build 

communication.  A multi-level course book will be selected for us to use as well. 

 
 . דוברי אנגלית מיועד לאלה שמגיעים עם בסיס של אנגלית כשפת אם! חשוב

 .השיעור כולו יתנהל באנגלית
Course Requirements: Please bring your course book, an English notebook, a 

binder for projects and a pencil case with pencils, markers or colors, glue and 

scissors. 

 

 

4th - 6th 

grade students 
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 אנגלית
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 פנינה  זהבי

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 שתי קבוצות
 

 3אנגלית 
  

  

נעמיק את מיומנויות הקריאה והכתיבה ונמשיך  , בקורס שלנו נכיר אוצר מילים חדש

פעילויות ופרויקטים  , משחקים, בעזרת טקסטים. בלמידת חוקי הדקדוק הבסיסיים

 (.  שמיעה ודיבור, כתיבה, קריאה)יצירתיים נחזק את יכולות הביטוי בשפה האנגלית 

  

 .במהלך השנה יינתנו מבדקים ומשימות להכנה בבית

 

 .ספר הלימוד יימסר בהמשך 

  

 . קלמר עם כלי כתיבה, דפי שורה+ קלסר : ציוד  

 

 שלמדו  ות/תלמידים
   2אנגלית 

 

 

 

 פנינה  זהבי

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 שתי קבוצות

 
 

 

 4אנגלית 
  

נעמיק את מיומנויות הקריאה והכתיבה  , בקורס נמשיך להרחיב את אוצר המילים שלנו

פעילויות ופרויקטים  , משחקים, בעזרת טקסטים. ונמשיך בלמידת חוקי הדקדוק

(.  שמיעה ודיבור, כתיבה, קריאה)יצירתיים נחזק את יכולות הביטוי בשפה האנגלית 

 . במהלך השנה יינתנו מבדקים ומשימות להכנה בבית

  

  

 .קלמר עם כלי כתיבה, דפי שורה+ קלסר , ספרי לימוד: ציוד

  

 : Eric Cohen Booksספרי לימוד בהוצאת                                                        

1. Our World 

2. Our World Workbook 

 

 

 

 שלמדו  ות/תלמידים
  3אנגלית 
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 אנגלית
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 
 

   היגנס ריאן

 

 

 שלוש שעות שבועיות
 

  5אנגלית    
 

 .  בקורס זה נסיים את  חומר הלימוד בספר לימוד פנורמה משנה שעברה

 

כיצד ניתן להתגבר  , נלמד על בעיות הדקדוק של תלמידים –אנו נשפר את רמת הדקדוק 

 .נעבוד על הבנת הנקרא ונקרא טקסטים ביחד. עליהן

 

נעשה זאת באמצעות  . נרחיב את  אוצר המילים שלנו ונשפר את מיומנויות הכתיבה

 .  וביקורות סרטים, מאמרים קצרים, כתיבת מכתבים

 

 .הנחיית הקורס תתקיים בשפה האנגלית

 

 מספריים  , דבק, עפרונות צבעוניים, עיפרון, קלמר עם עט, שתי מחברות עבודה: ציוד

 

 .שם הספר שנלמד ממנו ימסר בהמשך

 

 

   ות/תלמידי

 4שלמדו אנגלית 

 'כתות ז

 

 

 

 ברזילי לאילאי

 

   שלוש שעות שבועיות

 

 

  

 5אנגלית 

  

 את ירחיבו התלמידים שבוע מדי .שעברה מהשנה 4 אנגלית לקורס המשך קורס הינו זה קורס

  חוקי עקרונות על נחזור .מבעבר יותר ארוכים טקסטים קריאת ויתרגלו שלהם המילים אוצר

   .מסובכים יותר קצת בחוקים ונעמיק נלמדו שכבר הדקדוק

 .באנגלית לחלוטין כמעט ולדבר לענות יידרשו והתלמידים באנגלית יועבר השיעור

  

 .ספר הלימוד יינתן בהמשך .במהלך השנה יהיו מבדקים ומשימות להכין בבית

  

קלסר  ,  (ספירלה)מחברת שורות , ספר לימוד וחוברת, מוטיבציה וחיוך: נא להביא לשיעור

 .קלמר,לשמירת דפי עבודה ופרויקטים  

  

 

 

 

 'לתלמידי ז

 שלמדו  

   4אנגלית 
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 שיעורים ומרכזים

 מנחה אנגלית

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

   היגינס ריאן

 

 שלוש שעות שבועיות

  6אנגלית 

 

נלמד דקדוק מתקדם  : נמשיך לפתח את המיומנויות שנלמדו בשני הקורסים הקודמים

 . נקרא טקסטים ארוכים יותר ונכתוב מאמרים ארוכים יותר, יותר

 

 .הלימוד ילווה בקריאת סיפורים קצרים ורומנים וכתיבת ספר  יומן

 .כמו כן הלימוד ילווה בצפיית בסרטים וכתיבת ביקורות קולנוע

  .הנחיית הקורס תתקיים בשפה האנגלית

 

 מספריים  , דבק, עפרונות צבעוניים, עיפרון, קלמר עם עט, שתי מחברות עבודה: ציוד

 New Practice Your Grammar Grade  8:ספרי לימוד

  

 

 

   ות/תלמידי

 5שלמדו אנגלית 

   

 

 

 

 

 היגינס ריאן

 

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 

  7אנגלית 
 

 .ודיבור, כתיבה, נמשיך לפתח  את מיומנויות הקריאה שלנו 

ביקורות סרטים ונעבוד על , מכתבים, אנחנו נעבוד על כתיבת מאמרים. נקרא רומנים ומאמרים

 . מיומנויות הדיבור באמצעות דיונים בכיתה בשפה האנגלית

 

 .הנחיית הקורס תתקיים בשפה האנגלית

 

 .התלמידים יכתבו שני יומני ספר ויבצעו מצגת באנגלית בסוף כל סמסטר

 

 מספריים  , דבק, עפרונות צבעוניים, עיפרון, קלמר עם עט, שתי מחברות עבודה: ציוד

 

 New Practice Your Grammar Grade  9: ספרי לימוד 

 

  

 

 

 

מיועד לתלמידים שלמדו  

    6אנגלית 
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 אנגלית
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 נחמולינורית 

 

 סבתא מלמדת

 שעתיים ברצף

 

 המילה הכתובה 

 

 ...חוות דעת ועוד, פסקה,  נלמד לכתוב משפט

 .וסיפורים עכשוייםשירים , (במהדורה לילדים) הלמידה תתבסס על קריאת עיתונים 

 .'וכוחלקי המשפט , משפטים  לסוגיהם: נעזר בחוברות עבודה המלמדות כישורי כתיבה

 .הקורס מיועד לתלמידים שאוהבים אנגלית ומעוניינים  לפתח את יכולת הכתיבה שלהם

 .נדרש ידע בסיסי באנגלית ויכולת בכתיבת משפטים

 

 

 'ח-'לכיתות ז

 

 
  ריאן היגנס

 

 שעתיים שבועיות
 

English for Native Speakers 
 

This course is intended for students who speak English fluently. (This 

includes those who 

 are speaking at home or exceed the requirements for English level 7) 

We will focus on fine tuning both reading and writing skills. Exercises will 

include: writing journals, essays, film reviews and book reviews. 

We will use novels, short stories and news articles to develop reading 

comprehension.  Exercises and games will also be used to improve 

English grammar. 

Speaking skills will be improved by doing class discussions, and class 

debates. 

 

Requirements: please bring two notebooks, pencils, colored pencils, glue, 

and scissors in a pencil case. 

 

A course book will be selected for this class. 
 

 

 'ט-'לכיתות ז

 

 דברי אנגלית
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 מדעי הצומח –אנגלית 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 וירטואלי קורס

 

 דני חיימוביץ

 

אצל מורי   פרטים

 החטיבה

 

 מתקיים בחלק מהשנה

(WHAT A PLANT KNOWS (and what ii doesn't) 
https://www.coursera.org/course/plantknows  

This course intends to present an intriguing and scientifically valid look at how 

plants themselves experience the world—from the colors they see to the 

sensations they feel. Highlighting the latest research in genetics and more, we 

will delve into the inner lives of plants and draw parallels with the human 

senses to reveal that we have much more in common with sunflowers and oak 

trees than we may realize. We’ll learn how plants know up from down, how 

they know when a neighbor has been infested by a group of hungry beetles, and 

whether they appreciate the music you’ve been playing for them or if they’re 

just deaf to the sounds around them. We’ll explore definitions of memory and 

consciousness as they relate to plants in asking whether we can say that plants 

might even be aware of their surroundings. This class has three main goals: 1. 

To introduce you to basic plant biology by exploring plant senses (sight, smell, 

hearing, touch, taste, balance). 2. To introduce you to biological research and 

the scientific method. 3. To get the student to question life in general and what 

defines us as humans. 
Course at a Glance 

7 weeks of study 

3-4 hours of work (including watching the lecture) / week 

lectures in English also with english captions 

The book WHAT A PLANT KNOWS is available in English and Hebrew and copies 

will be in the library 

  
Course Syllabus 

Grades will be based on on line quizzes (on the video lectures and reading 

assignments), and the final exam. 
Course Format 

This course will span over 7 weeks  . 

In each week students will be required to watch that week's online video 
lectures and preform the weekly qui 

 

 

 

 ב  "חט
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 אנחנו... אני 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  
 אורענת ערן 

 ויוי

  
 

 

 

 

 

 

 שבועיות שעתיים

 

 חונכים ילדיםילדים 

  

 ....המקום זה אז -משמעותי חלק ולהיות לתרום רוצים ,לעזור אוהבים אתן /אתם אם

  יכולים אנחנו איפה נבדוק ,צעירים ילדים עם לעבודה פעילויות מאגר יחד נבנה בקורס

 להיות) לעזרה זקוקים שקצת ילדה/לילד למידה בקבוצת ,קטנה בקבוצה -לתרום

   ...וחדש מכיר לא עוד או ביישן שקצת מי עם בחצר לשחק ,(צעירים מורים -ים"מוצ

  

  הצלחות על נשוחח ,שחלף בשבוע לכם שהיה המפגש על נדבר ,ניפגש שבוע מידי

 .הבא למפגש ונתכונן וקשיים

 .קלמר ,חונכות מחברת  :ציוד

  ולכתוב לכם שהיה במפגש הקבוצה את לשתף תצטרכו שבוע מידי :הקורס חובות

 .הילדים עם המפגש של קצר סיכום

  

 .שתחנכו ה/הילד עם למפגש להכנה לבית משימות יינתנו בקורס

 .שלכם חונכות לילד הערכה דף תכתבו מחצית כל בסוף

  או הפסקה) לשיעור מעבר קבוע זמן לפרק להתחייב צריכים בקורס שבוחרים ה/ילד כל

 .(במערכת שיוגדר קבוע נוסף שיעור של זמן

  .וויוי ענת, ן לדרך/איתכםמחכות לצאת 

 

  

 'ט -'תלמידי ה

 שיעור שבועי

 וסדנה פתוחה
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 אנחנו... אני 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 נטע טמיר

 (שתי קבוצות)

 

 שעה שבועית

 

 יושב על הלב
 

 .שתעסוק בתכנים שמעניינים את משתתפי הקבוצה, פגישה שבועית בקבוצה קטנה

לנהל שיחות רגשיות  , להיעזר, לעזור, להתייעץ, המטרה היא לייצר מקום בו אפשר לשתף

 .ולהכיר טוב יותר אחד את השני

 

 

 ט-ח/שתי קבוצות ז
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 בישול

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

  יהודה שטיין ורד

 שיעורים 3

 רצופים

  

  

  

 "במטבחחוקרים : "בישול
 

  .ונטעם נחקור ,ונבשל נאפה ,ונלוש נבחש יחד

 .חדשים ומושגים מילים ונכיר ,ונמדוד נחשב לבשל וכדי

  .ללמידה מעניינת הזדמנות הוא מתכון כל בשבילנו כי ,חדש מתכון נלמד שבוע בכל

  

 .בשבוע פעם ,(שיעורים 3) רצופות וחצי שעתיים :השיעור משך

 .מהבית מצרכים הילדים מביאים ,זה לשיעור *

 ניילון כיסי 30 עם בקלסר להצטייד יש *

  

  

 ב-א ות/תלמידי

 

עדיפות לתלמידים  תינתן 

שלא למדו בישול בשנה 

 שעברה
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 בישול

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 קרסנובסקי איריס

  

 שעתיים ברצף 

  

 אפייה
 

   .הבסיסית הקלאסית הקונדיטוריה את יסקור האפייה שעור

  טורטים ,רבוך ,פריך ,שמרים :שונים הבצק סוגי עם בעבודה יתנסו המשתתפים

  שונים בכלים ושימוש טכניקות של לימוד ,וקרים מבושלים – שונים קרמים ,ועלים

   .באפיה

  .ומושקעים אישיים וקינוחים יפות עודות מכינים כיצד נלמד הדרך לאורך

   .שעור לכל מצרכים איתם להביא ידרשו המשתתפים

  

 ט-ז ות/תלמידי

  

  

 שחר גולדברג

  

 שעות 3

 רצופות

  

  

 סביםבעקבות מסע  -בישול 

את התחנות במסע יקבעו הסבים . נצא למסע של טעמים וסיפורים בעולם ובזמן

" עם ישראל"איך זה ש, "ארץ מולדת"מהי , "ארץ מוצא"מהי .  והסבים שלהם, שלנו

ותוך כדי כך נלמד את ,  נטעם ונשבע, נגלה, נחקור?  מגיע מכל כל הרבה מקומות

 .עד ימינו, ההיסטוריה של עם ישראל במאות האחרונות

 .מחצית מהשיעור מוקדשת לקריאה ודיון ומחציתו לבישול

 .לכתיבה ולהכנת שיעורי בית, השיעור דורש נכונות לקריאה

 .       מביאים הילדים מצרכים מהבית, לשיעור זה* 

 

  

  

 

 

 ה-ד ות/תלמידי
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 גיאוגרפיה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 יהודה שטיין   ורד

 

 שעתיים שבועיות

 

 מסע על הכדור
,  אוקיינוסים, יבשות האנציקלופדיה השימושית לאדם שדרכה אנו נלמד על–האטלס 

נגלה אילו סוגי מפות  , נכיר את המפה ואת הגלובוס. פים של מים ויבשהונו מדינות

נכיר את כדור הארץ ואת ארצנו דרך המפה  ? איזה מידע רב יש במפות השונות? יש

נלמד להשתמש באטלס דרך המקרא ולמצוא בו מידע רב שיכול  . המדינית והנושאית

 .להיות גם שימושי

 

 .דפי שורה וקלמר, תיקייה עם ניילוניות, אטלס: ציוד

 

 

 ד-ג ות/לתלמידי

 

 יהודה שטיין   ורד

 

 שעה שבועית 

 

 הוד השרון אז והיום 
 ..." אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי "

 

 ? אבל מה בעצם היה פה

 ? מה יש בעיר הזו שמאפיין אותה ומייחד אותה 

 .ביחד נכיר ונחקור את ההיסטוריה של העיר האזור הגיאוגרפי שהיא נמצאת בו

 .הרשות המקומית ואת המוסדות השונים

ההווה של הוד השרון ונשאל  ו במשך השנה נרחיב את ההיכרות שלנו עם העבר

נחקור את  . דרך סיורים ומפגש עם אנשים מעניינים נלמד  .שאלות לגבי העתיד

, ספרים, נלמד מתצלומים, ננתח מקורות מידע, המפה ואת הרחוב בו אנו גרים

 .ראיונות ונכין דגמים, סקרים, נערוך תחקירים. עיתונים ואינטרנט

 

 .גיאוגרפיה ואזרחות, הקורס הוא רב תחומי והוא משלב היסטוריה

 

 .קלמר, דפי שורה, תיקייה עם ניילוניות: ציוד

 

לישוב    להגיש את המשימות בהתייחס,לילדים שאינם גרים בהוד השרון יתאפשר 

 .תוך שימוש במיומנויות הנלמדות בקורס, בו הם גרים

 

 

 

 ד -תלמידי ג
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 שיעורים ומרכזים

 גיאוגרפיה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 

 שם הפעילות ואופייה
 

 

 ...למיועד 

 

 

 

 

 חוה צבעוני

 

 שעתיים שבועיות

 ישראל והמזרח התיכון -גאוגרפיה 
נלמד לקרוא בה ונחשוב מדוע זהו הכלי . נפתח את השנה בהכרות עם המפה

 .נכיר את מפת ישראל ונמפה את מקומנו במזרח התיכון. הגאוגרפייםהמרכזי של 

 .בהמשך השנה נחקור מאפיינים פיזיים ואנושיים של ארץ ישראל 

נתחלק לקבוצות אשר יחקרו מדינות נוספות במזרח התיכון ובאגן  השניהבמחצית 

 .הים התיכון  ויעבירו את מה שלמדו לכל הכיתה

 

 .הכנת והצגת פרויקט בקבוצה, השתתפות פעילה בשיעור, סקרנות:  דרישות

 

 ו-ה ות/לתלמידי

 

 

 חוה צבעוני

 

 שעתיים שבועיות

 

 

 

 גלובליתגיאוגרפיה 
 ?אתם לא יודעים, מה

מה יש , מתי ואיך נוצר הכדור –ניקח כמה צעדים אחורה ונסתכל על הגלובוס 

 ..לאיזה אזורים מחלקים את פני הכדור?  בפנים

 .נרחיב ונעמיק את התפיסה שלנו את כוכב הלכת עליו אנו חיים

בני האדם על  " השתלטות"התפשטות ו –בהמשך השנה נתמקד במרכיב האנושי 

איך הם ? מה משפיע עליהם –מה קורה עם אוכלוסיות באזורים שונים , א"כדה

 ?מה יקרה בעתיד? משפיעים על מה שקורה לעולם

נכיר תופעות של עידן הגלובליזציה של ימינו ונדון בקשר שבין הגאוגרפיה הפיזית 

 .  לגאוגרפיה אנושית

 

 .סרטונים ועבודה במחשב, הקורס ילווה במצגות

 

 .הכנת והצגת פרויקט בקבוצה, השתתפות פעילה בשיעור, סקרנות:  דרישות

 

 

 

 

 

 'ט  -'ז לתלמידי
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 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  
  
 

 שטייןבני 
  
 שבועיתשעה 

 בארץ הדמיון טיול 
 (דרמה למתחילים)

 

.  בעיקר שלא דרך המילה המדוברת, אישית-זה נתמקד ביצירת תקשורת ביןבשיעור 

מול העולם " כאילו"יחד נגלה את השפה של ה. או בודדים, זוגות, העשייה היא בקבוצות

לא . ת עם האנשים סביבי /ואיך ניתן לשפר את הדרך שאני מתקשר, שסביבנו" אמת"ה

אך כן יידרש שיתוף פעולה מלא של כל , תהיה חובה ליצור הצגה ולא נציג מול קהל

וקבוצות העבודה ישתנו כל הזמן , כל שיעור יתמקד בנושא אחר. משתתפי השיעור

 (.כולם יעבדו עם כולם)
 

 .להגיע בבגדים נוחים לתנועהמומלץ , חובה של כתיבה בשיעוראין 
 

  
  

 ב-א ות/תלמידי
 

שלא למדו את הקורס 

  בעבר
 

 משתתפים  18מיועד ל 
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 שיעורים ומרכזים

 דרמה ותאטרון

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 
 שטייןבני 

  
  

 שעתיים ברצף

  1הצגה  -ה
    

 (.סמיוטיקה)נבדוק יחד את המרכיבים של הצגה דרך ספת הסימנים 

ליצירת מסר  , ומה תורמים המרכיבים השונים, נגלה מה הכרחי לקיום הצגה

אפשר להסתדר בלי ?  במה עוזרת לנו המוסיקה בהצגה.  ברור בהצגה

המשתתפים יתמודדו  ?  איך משפיע טון דיבור על המילים?  תלבושות

, עמידה מול קהל, אסתטיקה וביקורת, במיומנויות של קריאה והבנת הנקרא

מתחייב להתמיד עד , מי שמצטרף.  ושיתוף פעולה קבוצתית, עבודה על טקסט

 .בית הספר, בהעלאת הצגה מול קהל, סוף התהליך

ומיומנויות מוגדרות וחשובות בבניית  , נתרכז בעבודת היוצר, בהמשך השנה

ת  /כך שלכל משתתף, נבחר חומרים להעלאת הצגה קבוצתית.  דמויות

נאתר  .  ורצינית אמיתיתתתאפשר ההזדמנות לבדוק איך זה להיות בהצגה /י

.  וננתח את מבנה הדמויות ועבודת השחקן על מילוי התפקיד באופן אמין ומוקפד

 .  יוקצב זמן לחזרות ולצפייה ונתינת משוב

שהם , משולבים בלמידה גם משימות שיש לקיים אל מחוץ לשעות השיעור

   .חובה

,  הבנת הנקרא, קריאה,  יתמודדו במיומנויות של כתיבה דרמתית ות/המשתתפים

ואסתטיקה , שיתוף פעולה בקבוצה, הבעה גופנית,  והגשת טקסט מול קהל

 .וביקורת

 .וכלי כתיבה, ודפים לכתיבה, נילוניותקלסר עם תביא לשיעור /ת י/כל אחד

  
 

 ד-ג ות/תלמידי
  
  

למתחילים והמשך 

טיול הארץ  "לשיעור 
 "הדמיון

 

 18ל מיועד 
 משתתפים
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 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 דרמה ותאטרון

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 בני שטיין

  

   

 ברצףשעתיים 

 2הצגה -ה

תינתן לקבוצה אפשרות לבחור בין שלוש  , שיעורים של בדיקה וגיבוש 10לאחר 

 :אפשרויות

 .סיפור ידוע/הצגה על פי מחזה. א

 .חיבור חומר מקורי דרך תיעוד אימפרוביזציה סביב נושא מוסכם. ב

 .מונולוגים אישיים או דיאלוגים. ג

 

וכיצד כל סוג עובד  , מלודרמה, החל מטרגדיה וקומדיה, בסוגי הדרמה המגווניםנתמקד 

. ננתח את סוגי הדמויות העיקריים ונלמד איך מבצעים אותם. על הצופה ומרגש בדרכו

לאחר מכן נתחיל את . נכיר מושגים תיאטרוניים מקצועיים הנחוצים לדיון מעמיק ומדויק

יידרשו הכנת שיעורי בית . וחלוקה לקבוצות משימה, תהליכי הבחירה של חומרי היצירה

גם , במהלך השיעורים יינתן משוב. ודיווח על התקדמות הבנייה של ההצגה באופן רציף

 .למטרת המשך בניית ההצגה, על ידי הקבוצה וגם על ידי המורה

 

, שבוחר בשיעור זה צריך להבין שיש לו מחויבות לקבוצה וחובת נוכחות קבוע ורציפהמי 

יש לקחת בחשבון את הצורך להוסיף זמן . ה להתחייב להשלים עמה את התהליך/ועליו

 .חזרות מעבר לשעות השיעור

 

 .היא להופיע עם ההצגות מספר פעמים בתחילת חודש יוניהכוונה 

 

תביא לשיעור קלסר עם דפים לכתיבה ולמטרת איסוף חומרי לימוד וכלי  /ת י/אחדכל 

 .כתיבה

  

  

  

 ו-ה ות/תלמידי

 

 המשך לשיעור 

 "1ההצגה "

 

 משתתפים 18ל מיועד 
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 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 דרמה ותאטרון

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 בני שטיין

  

 שעתיים ברצף

  

 ? תיאטרון מהו
  

התהליך תתבסס על  . מטרת השיעור היא ליצור אירוע תיאטרוני משמעותי אל מול קהל

דרכם נבחן תחומים שונים במרכיבים . עבודה על קטעי מחזה מתוך מחזות שונים

, מקורות התיאטרון, (סמיוטיקה)בתחומים של שפת הסימנים , העיוניים של התיאטרון

 .  ותפקידים בהפקה של הצגה, השפעת צורות של מבנה פיזי על היצירה בתיאטרון

 

היישום  (. וידאו, ספרים, מאמרים)נשתמש במקורות מידע כתובים ומצולמים בשיעור 

ועבודה על קטעי מחזה והצגתם אל , יתרחש באופן מעשי על ידי תרגילי דרמה להמחשה

, הקלעים של תיאטרון גדולמאחורי נקיים סיור , כחלק מהרחבת בסיס הידע.  מול קהל

 . ונצפה בלפחות הצגה אחת מתוך התיאטרון למבוגרים, תכתב מחקר אישי

 

השתתפות  .  ת להגיש עבודת תחקיר בכתב בסיום הסמסטר הראשון/כל משתתףעל 

   .בחזרות מעבר לשעות השיעור נדרשת ומוגדרת כחובה

 

על פי הצורך במהלך  השלישית תתקיים השעה .  להירשם לכל שלוש שעות השיעוריש 

 .ותוקדש לחזרות בנוכחות המורה במחצית השנייה, הסמסטר הראשון

 

 .מתוך המחזות המובאים לשיעור ות/אפשרות ליצור הצגהתינתן 

 

,  לחומרי למידה נילוניות, שבו דפים לכתיבה, ת להגיע לשיעור עם קלסר/משתתפכל על 

 .וכלי כתיבה

 

 .לקראת סוף השנה ההצגות יוצגו

  

  

 ט-ז ות/תלמידי

 

 :המשך לשיעור

 "2ההצגה "

 

 משתתפים 18מיועד ל 
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 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 נחשון הררי

 

 שעתיים שבועיות – צ"חט 

שעה   –ב "ו וחט-ה

 שבועית

 

  

 ספורטיבי
 

בהתאם  , רשת\כדורעף, כדורסל, כדורגל, ענפי ספורט שוניםנלמד , בכדורנשחק 

נפתח ,נלמד כיצד להפעיל את גופנו .לשתף פעולה עם אחרים נלמד . לגילנו וליכולתנו

ונשפר את הכושר הגופני ואת , נחזק אותם, את קבוצות השרירים החשובות של גופנו

בעזרת תחרויות ובעזרת פעילויות  , נעשה זאת בעזרת משחקים. מהירות החשיבה

 .מהנות ומאתגרות

נשלב  גם תחרויות ספורט אתגריות בסגנון הישרדות הכוללות הן אתגרים פיזיים והן  

 .אתגרים מחשבתיים

  

תרגילי כוח , בגילאים הבוגרים יותר נשלב גם  כושר גופני בסיסי ונתרגל ריצות

וזריזות  בעומסים שונים ובעצימות משתנה תוך כדי לימוד מושגי יסוד בכושר הגופני  

 .ובתזונה נכונה

  ספורטכניסה לשיעור אך ורק עם בגדי ספורט ונעלי 

  

  

 ות/תלמידי

 ב-א

 ו-ה

 ט-ז

 

 נחשון הררי

  

 שעתיים שבועיות

   (קבוצות 2)

 
 ודו מתחילים'ג

 

 .  ודו הוא אמנות לחימה וגם ענף ספורט'הג

 ,  נלמד ליפול בצורה נכונה ובצורות שונות

 , נלמד לבלום במספר דרכים

 נלמד טכניקות הטלה בעמידה וריתוקים בקרקע  

 .וכל זה בהנאה ודרך משחקים ותרגולים שונים –

 

  

 ות/תלמידי

 ב-א

 ד-ג

 

 שיעורים ומרכזים

 חינוך גופני
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 חזור

 המשך
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 שיעורים ומרכזים

 חינוך גופני

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 סמדר חברון

 

 שעה שבועית 

 פעמיים בשבוע 

 סמסטריאלי  

 

.  כל מפגש בפני עצמו

אפשר לבחור פעם  

 .בשבוע או פעמיים

 

 משחקי חצר
 .  יצירתית ומשחקית ביחס לחצר, חברתית, זהו שיעור י של פעילות גופנית

נקיים קשר עם ועדת  . בצורות שונות, נפעל בה, נכיר אותה, נלמד על החצר שלנו

 . חצר

, קפיצת חבל, חיי שרה, כדורשת, מחבואים, תפסוני: נשחק במשחקים מוכרים כמו

.  נדבר על הגינות וכללים. נתנסה במרוץ ניווט ואולי גם נמציא משחק. שלושה מקלות

 .  לשמור על הציוד ועל הבטיחות, יש להגיע בנעלי ספורט

 

 .  בתיאום עם סמדר, מוזמנים לעזור, והורים( ט -ה)ילדים בוגרים 

 ג  -מיועד לילדי א

 נעלי ספורט: דרישות

 

  

 

 

מוזמנים  , בוגרים והורים

 בתיאום עם סמדר, לעזור

. 

 

 איילת ביסמוט

 שבועיתשעה 

 (קבוצותשתי )

 

 

 
 ד-גופני גחינוך 

 
בכל שכבת גיל . העיקרון המנחה בשיעורי חינוך גופני הוא למידה דרך המשחק
פירוט על פי שכבת  )יושם דגש על מרכיבי כושר שונים הרלוונטיים לגיל הלומדים 

דרך המשחק התלמידים יפתחו וישפרו מיומנויות ספורטיביות שונות  (. גיל בהמשך
 .  כמו גם יפתחו את הכישורים החברתיים והמוסריים הבאים לידי ביטוי בשיעורים

 
להתמיד להגיע לכל  , להגיע לשיעורים בתלבושת ספורט -חובות התלמיד 

 .השיעורים ולקחת חלק פעיל לאורך כל השיעור
  

דרך המשחק התלמידים יתנסו בפעילויות מגוונות של תנועה ובמשחקים 
התלמידים ילמדו  וישפרו את  . בשילוב מכשירי יד קטנים, מתפתחים ומגוונים

שיווי , קואורדינציה, שליטה בכדור, דילוג, קפיצה ונחיתה, ריצה:  מיומנויות הייסוד
היציבה הנכונה  , כמו כן יפתחו התלמידים את המודעות לגופם. משקל ועוד

 ..התלמידים יכירו את חוקי המשחקים השונים וישחקו על פיהם. ויכולתם הגופנית
 

 

 ד-גת /תלמידי
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 שיעורים ומרכזים

 חינוך גופני
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 הררינחשון 

 שעה שבועית

 ודו מתקדמים'ג
 

למתקדמים יותר יתאפשר ללמוד טכניקות קרביות יותר וכן להילחם בקרבות בעמידה  

 .ובקרקע

  קאטת: קאטהנו  הנאגהכמו כן קבוצת המת קדמים ילמדו השנה את יסודות 

 .ודו'ההטלות בג

. העתיק ונחבר את מה שכתבנו לטכניקות שלמדנו י'הקאנגנלמד לכתוב בכתב 

ודו מתחילים ומוכיח ידע 'קריטריון כניסה לקורס הוא רק מי שלומד שנתיים ומעלה בג

 .בתחום

 .טרנינג\מכנסי התעמלות. יש לבוא בלבוש מתאים לשיעור ספורט

 

 ו-ד  ות/תלמידי

 

 

 איילת ביסמוט

 שבועיתשעה 

 
 חינוך גופני בנות

 
בכל שכבת גיל . העיקרון המנחה בשיעורי חינוך גופני הוא למידה דרך המשחק

פירוט על פי שכבת )לגיל הלומדים  הרלוונטיםיושם דגש על מרכיבי כושר שונים 
דרך המשחק התלמידים יפתחו וישפרו מיומנויות ספורטיביות שונות  (. גיל בהמשך

 .  כמו גם יפתחו את הכישורים החברתיים והמוסריים הבאים לידי ביטוי בשיעורים

 
להתמיד להגיע לכל  , להגיע לשיעורים בתלבושת ספורט -חובות התלמיד 

 .השיעורים ולקחת חלק פעיל לאורך כל השיעור
 

  סבולת ,הנכונה היציבה ,הגופני כושרם את ויפתחו ילמדו התלמידים המשחק דרך
 אתלטיקה ההוראה יחידות את גם יכללו השיעורים .הריאה לב וסבולת השריר

  מיומנויות את תלמדנה התלמידות בהן הכדור ומשחקי קרקע התעמלות ,קלה
  את יבינו התלמידות .יד-עין הקואורדינציה שיפור תוך מהן אחת בכל הייסוד

 התלמידות .ובעתיד בהווה בריא חיים אורך על לשמירה הגופני הכושר חשיבות
  יתנסו התלמידות ,כן כמו .פיהם על וישחקו השונים המשחקים חוקי את יכירו

 .שונים משחקים בשפיטת

 

 ו-הבנות 
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 שיעורים ומרכזים

 חינוך גופני
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 איילת ביסמוט

 שבועיות   שעתיים

 

 

 ו-חינוך גופני ה
 

בכל שכבת גיל יושם  . העיקרון המנחה בשיעורי חינוך גופני הוא למידה דרך המשחק

פירוט על פי שכבת גיל  )לגיל הלומדים  הרלוונטיםידגש על מרכיבי כושר שונים 

דרך המשחק התלמידים יפתחו וישפרו מיומנויות ספורטיביות שונות כמו (. בהמשך

 . גם יפתחו את הכישורים החברתיים והמוסריים הבאים לידי ביטוי בשיעורים

 

להתמיד להגיע לכל השיעורים  , להגיע לשיעורים בתלבושת ספורט -חובות התלמיד 

 .ולקחת חלק פעיל לאורך כל השיעור

 
  סבולת ,הנכונה היציבה ,הגופני כושרם את ויפתחו ילמדו התלמידים המשחק דרך

  קלה אתלטיקה ההוראה יחידות את גם יכללו השיעורים .הריאה לב וסבולת השריר
 תוך מהן אחת בכל הייסוד מיומנויות את ילמדו התלמידים בהן הכדור ומשחקי

 לשמירה הגופני הכושר חשיבות את ילמדו התלמידים .יד-עין הקואורדינציה שיפור
  השונים המשחקים חוקי את יכירו התלמידים .ובעתיד בהווה בריא חיים אורך על

 .שונים משחקים בשפיטת יתנסו התלמידים ,כן כמו .פיהם על וישחקו
 

 

 ו-הת  /תלמידי

 בנים ובנות יחד

  

 

 נחשון הררי

 

 (שתי קבוצות)

 

 שעה שבועית

 

 הגנה עצמית 
 

לעיתים לא במאבק או  , בשיעור נלמד כיצד להגן על עצמנו בדרך הטובה ביותר

נלמד כיצד להגן על עצמנו כנגד . נלמד לחשוב ואז להגיב כנגד התקפה. במגע

 (.מקדימה ומלמטה ,מלמעלה)התקפות שונות 

 

, תאילנדי איגרוף, קרטה, ודו'כגון ג, הקורס כולל שימוש באומנויות לחימה רבות

אם , חשוב קודם ולהגיב אחר כך: "באימרהודוגל , יוגיטסו'ג, אייקידו, ארניס, קונג פו

 ".בכלל

 

 .נעלי התעמלות ,טרנינג\מכנסי התעמלות :יש לבוא בלבוש מתאים לשיעור ספורט

 

  
 ת  /תלמידי

 ו-ה
 ט-ז
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 שיעורים ומרכזים

 חינוך גופני
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 סמדר חברון  

 שעה שבועית  

 סמסטריאלי

   ספורטני
 

  .וחברתית ספורטיבית פרטנית שעה זוהי
 על ונלמד נתנסה .ותנועה ספורט משחקי ,ונשחק נתעמל .קטנה קבוצה נגבש
 .בקבוצה וליחסים אחד לכל שמתאימים ,והאופן המידה ,התוכן
   .הנשמה ואת הגוף את נחזק

  .כמה פי וניהנה נתאמץ

 ו  -מיועד לילדי ד

 .נעלי ספורט: צריך

 

 ,  זו שעה פרטנית

ההצטרפות בתיווך  

 החונכים  

 

  

 סמדר חברון

 

 שעה שבועית 

 פעמיים בשבוע

 

 

 תנועה בהנאה
 

 . לצעירים, זהו שיעור תנועה ספורטיבי

 . ס ובחצר"כללים ומרחבים בביה, נכיר את אולם הספורט

 .  נתגלגל וניפול, נקפוץ, נרוץ

 .  ננסה ונראה שכל אחד יכול

 ,  נשתמש לפעמים במזרון כחול

 .  או צעדי מחול, בחבל גדול

 

 .  מוזמנים לעזור בתיאום עם סמדר, והורים( ט-ג)בוגרים 

 

 מיועד לילדי הגן

 

 נעלי ספורט: צריך

 

 ,  בוגרים

מוזמנים להתארח  

בתיאום עם , ולעזור

 .סמדר
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 חינוך גופני

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 איילת ביסמוט

 שעות בשבוע לבנות 3

 שעות לבנים 3

  

 
 ב"חינוך גופני חט

 
היציבה  , דרך המשחק התלמידים ילמדו ויפתחו את כושרם הגופני : 'ט-'תלמידי ז .

השיעורים יכללו גם את יחידות ההוראה  . סבולת השריר וסבולת לב הריאה, הנכונה

אתלטיקה קלה ומשחקי הכדור בהן התלמידים ישפרו את מיומנויות הייסוד וילמדו  

דרך  , כמו כן. רגל וראיית משחק-יד-מיומנויות מורכבות המשלבות קואורדינציה עין

, המשחק התלמידים יתנסו במצבים משתנים ויתרגלו את תהליך קבלת ההחלטות

התלמידים יכירו בחשיבות הכושר הגופני  . טקטיקה אישית וטקטיקה קבוצתית

לשמירה על אורך חיים בריא בהווה ובעתיד וילמדו כיצד ניתן ליישם חשיבות זו 

,  כמו כן. התלמידים יכירו את חוקי המשחקים השונים וישחקו על פיהם. בחייהם

 התלמידים יתנסו בשפיטת משחקים שונים
 

 

 ט-ז ות/תלמידי

 לבנים ולבנות בנפרד 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 חשבון ומתימטיקה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 ילון טל

 

 שבועיותשעות  4

 לכל קבוצה

 תרגול שבועית שעת

 'לכיתה א -פשוט חשבון  
 

.  בעיתון, בבית, בטיול ברחוב, בגוף שלנו: בכל מקום בו נהיה ונלך אנו נפגוש במספרים

 !  בואו נגלה יחד את עולם המספרים

נתאים , נחפש את המספרים ונבין את המשמעות של כל מספר ומספר, נתבונן סביבנו

ונלמד  , נתייחס למספרים זוגיים ואי זוגיים, נלמד למנות, נשווה בין כמויות, כמות למספר

=      -+   הסימנים  : נכיר את הסימנים שעוזרים ליצור תרגילים.  מהו מספר סידורי

 .כשנרצה להשוות>  < והסימנים ,  כשנרצה לחבר ולחסר

כמה פתרונות יש לסיפור חשבוני  ? מה קורה כשמחברים שני מספרים או מחסרים, נבדוק

נשלים סדרות עם וללא  , נתרגל את מרכיבי המספר? בכמה דרכים אפשר לפתור? אחד

נלמד את משמעות הכפל והחילוק ונכיר  , נחבר ונחסר מספרים בתחום העשרים, דילוגים

 .את המספרים בתחום המאה

 

נלמד על חשיבות המדידה ונלמד  . בהנדסה נלמד על קוים ישרים ועקומים ומהו מצולע

 .  למדוד בכל מיני אמצעים

 

פתרון בעיות  , אבל גם דרך משחק, הלמידה בשיעור תהיה באמצעות חוברות לימוד

 .  חקירת נושאים חשבוניים בסביבה הקרובה ועוד, מילוליות

 . במחברת ומשימות פתוחות לתרגול הנלמד בכיתה, יינתנו שעורי בית בחוברת

תוך יצירת עניין  , לכל ילד וילדה תתאפשר התקדמות אישית והדרגתית בחומר הנלמד

 .   וסקרנות

של פשוט  ' מארז אביזרים לכתה א, (חוברות 3)' חוברות פשוט חשבון לכתה א: ציוד נדרש

 .  מחברת חשבון חכמה וקלמר עם כל הציוד בתוכו, חשבון

 

 

 

 

  ות/תלמידי

 'כיתה א

  

58 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 ילוןטל 

 ענת אור

 ( קבוצות 2)

 

  

 שעות שבועיות   3

 + 

 שעת תרגול משותפת

   חשבוןפשוט 

  

  סביבנו העולם את כשחקרנו ',א בכיתה שלמדנו מה על בחזרה השנה את נתחיל

  .מספרים המון בו שיש וגילינו

 

  ספרתיים-דו מספרים על נשוחח ,מקסימים דברים המון בו ונגלה המאה לוח את נחקור

 הסיפור את ולגלות מילוליות בעיות לפתור נלמד ,שלהם והמאפיינים ספרתיים-ותלת

 ,המאה לוח לבין בינו בהבדלים ונבחין הכפל לוח את נגלה ,בהן המסתתר החשבוני

 .המצולעים עם ההיכרות את נרחיב ,ובמאונך במאוזן ולחסר לחבר נלמד

 עם ראשונית הכרות נערוך .בהם להשתמש כיצד ונלמד והשעון השנה לוח את נכיר

   .אותם ולקרוא בדיאגראמה נתונים להציג נלמד .ורבע חצי השברים

 

  ,ובחוברת במחברת עבודה ,עבודה דפי ,חשבוניות חידות בעזרת נעשה ,ועוד זאת כל

   .המחשה ואמצעי כרטיסיות ,משחקים ,מתוקשבות משימות

 

   .הנלמד הידע ולביסוס לתרגול חשובים בית שעורי יינתנו השעורים במהלך

 

  של 'ב לכתה אביזרים מארז ,(חוברות 3) 'ב לכתה חשבון פשוט חוברות :נדרש ציוד

 וקלמר דפים לאיסוף תיקייה ,חשבון מחברת ,חשבון פשוט

 

 

 
 ב ות/תלמידי

 

 

 טל חזני  לילך 

 שעה שבועית 

 ד-אמרכז חשבון 
 

הכנת  , הסבר נוסף, עזרה אישית: במרכז הלמידה במתמטיקה תתאפשר למידה אישית

 .  העמקה בחומר הנלמד ולימוד נושאים מעבר לתוכנית הלימודים, שעורי בית

במסגרת מרכז הלמידה יוכלו תלמידים ותלמידות להיחשף לנושאי העשרה  

 .במתמטיקה

 

 

 

 ד-א  ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 ( קבוצות 2)

 לילך טל חזני  , קי חכים'ג

 ( קבוצות 2)

 

 כל קבוצה 

 שעות שבועיות   3

  

 

  

  

  

 פשוט חשבון - 1 חשבון
גימטרייה ולוח  : נמשיך עם הנושאים. 'את השנה נפתח בחזרה קצרה על חומר מכיתה ב

נלמד חיבור וחיסור במאות , (העשרת אלפים)הרבבה . 200השנה העברי ומספרים עד 

מה עושים שיש תרגיל  -סדר פעולות חשבון, 10,100,1000 -כפל וחילוק ב,  ואלפים

נלמד מהם , נתרגל חוקים חשבוניים, חיבור וחיסור בטור?, שרשרת עם כמה פעולות

נפח , משקל, אורך: נכיר את יחידות המדידה השונות של?, מהו שבר, מספרים שליליים

 .  נאסוף נתונים ונבדוק אותם: נהפוך לחוקרים צעירים. וזמן

נבין  , ונכיר מצולעים שונים, תכונות משולשים ומרובעים, סוגי זוויות, בהנדסה נכיר קווים

 .  מהו נפח של גוף ונשווה בין הנפחים של גופים שונים

, בצוותים או כולנו יחד, נלמד עצמאית: הדרכים בהן נלמד בשיעורים יהיו מגוונות

 .  חוברות ומשחקים, דפי עבודה, באמצעות תרגילים

 

לתרגל ולהכין  , להקשיב ולשאול, להביא ציוד, להיות נוכח בשיעורים: דרישות השיעור

 .  נכונות לעזור לחברים שזקוקים לעזרה, שיעורי בית

 

, עפרונות מחודדים, מחק, כולל צבעים)קלמר מלא , מחברת חשבון: ציוד נדרש

 .חוברות עבודה מד זווית, קלסר לדפים, מ"ס 30סרגל , (דבק, מספריים

 

מארז אביזרים  ( + חוברות בצבע סגול 3)' פשוט חשבון לכתה ג: ללומדים עם לילך

 .  של פשוט חשבון' לכתה ג

 ה.ח.ב.ש.החוברות חשבון של : קי'ללומדים עם ג

 

 

 

   ות/תלמידים

 . 'שלמדו חשבון ב 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 לילך טל חזני  , קי חכים'ג

 כל קבוצה 

 שעות שבועיות   3

  

  2חשבון 

גימטרייה  : נמשיך עם הנושאים. 'את השנה נפתח בחזרה קצרה על חומר מכיתה ג

,  (עד מיליון)חיבור חיסור במספרים גדולים , חקר נתונים ודיאגראמות, ולוח השנה

נלמד מי הם המספרים , נמשיך ונכיר שברים פשוטים,  מצולעים וגופים, כפל וחילוק

 .  מדידות ומספרים שליליים?, מה זה חזקות, הפריקים והראשוניים

, בצוותים או כולנו יחד, נלמד עצמאית: הדרכים בהן נלמד בשיעורים יהיו מגוונות

 .  חוברות ומשחקים, דפי עבודה, באמצעות תרגילים

לתרגל  , להקשיב ולשאול, להביא ציוד, להיות נוכח בשיעורים: דרישות השיעור

 .  נכונות לעזור לחברים שזקוקים לעזרה, ולהכין שיעורי בית

, עפרונות מחודדים, מחק, כולל צבעים)קלמר מלא , מחברת חשבון: ציוד נדרש

 .קלסר לדפים, מ"ס 30סרגל , (דבק, מספריים

מארז אביזרים ( + חוברות בצבע כתום 3)' פשוט חשבון לכתה ד: חוברות עבודה

 .  של פשוט חשבון' לכתה ג

 ה.ח.ב.ש.החוברות חשבון של : קי'ללומדים עם ג

 

תלמידים 

 1חשבון  שלמדו 

 (.  'ג)

 

 קי חכים'ג

 

 שעה שבועית

 

 

 

 מרכז חשבון

,  הסבר נוסף, עזרה אישית: במרכז הלמידה במתמטיקה תתאפשר למידה אישית

 .העמקה בחומר הנלמד ולימוד נושאים מעבר לתוכנית הלימודים, הכנת שעורי בית

במסגרת מרכז הלמידה יוכלו הילדים והילדות להיחשף לנושאי העשרה  

 .  במתמטיקה

 

 'ו-'תלמידי ג
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 לירז/  ויוי 

 שעות שבועיות 3

 

 3 חשבון

נתנסה בדרכי פתרון , במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים

 .2נתחיל את השנה בחזרה קצרה על הנלמד בקורס חשבון . שונות לבעיות נתונות

בהמשך נכיר לעומק את השברים הפשוטים והמספרים העשרוניים ונלמד לבצע בהן 

 .נעמיק בפעולות חשבון במספרים השלמים. פעולות חשבון שונות

 .בהנדסה נלמד על משפחת המרובעים

בסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה  

,  להקשיב ולשאול, להביא ציוד, להיות נוכח בשיעורים: דרישות השיעור.והעשרה

 .נכונות לעזור לחברים שזקוקים לעזרה, לתרגל ולהכין שיעורי בית

פשוט  "קלסר לדפי עבודה וחוברות , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד נדרש

 .         חוברות עבודה וערכת אביזרים 3-"  חשבון

  

 2תלמידים שלמדו חשבון 

  

  

  

 ויוי

 שעות שבועיות 3

  

 4חשבון 

נתנסה בדרכי פתרון , במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים

נתחיל את השנה בחזרה קצרה על הנלמד בקורס חשבון  . שונות לבעיות נתונות

,  פעולות חשבון בשברים פשוטים ועשרוניים: בהמשך נלמד את הנושאים הבאים.3

בהנדסה נכיר גופים חדשים ונלמד למדוד נפח ושטח  . קנה מידה ויחסים, אחוזים

בסיום כל נושא ייערך מבדק  .נכיר את המעגל ונלמד לחשב את שטחו והיקפו. פנים

 .ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה

לתרגל  , להקשיב ולשאול, להביא ציוד, להיות נוכח בשיעורים: דרישות השיעור

 .נכונות לעזור לחברים שזקוקים לעזרה, ולהכין שיעורי בית

פשוט  "קלסר לדפי עבודה וחוברות , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד נדרש

 .חוברות עבודה וערכת אביזרים 3-" חשבון

 

 

 

  

  ות/תלמידים 

 3חשבון שלמדו 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 פינק לאונורה
 לירז אסיף

 
 שבועיותשעות  3

 1אלגברה 
, החל מהרחבת עולם המספרים, בקורס נכיר את אבני היסוד של עולם האלגברה

בנוסף נתוודע . וכלה בפתרון משוואות, דרך הכרת משתנים וביטויים אלגבריים

 . למושג פונקציה ונחקור את תכונותיה הבסיסיות של פונקציה

נערוך דיונים  , כמו גם באופן יחידני, בשיעורים נעבוד בקבוצות עבודה קטנות

נתרגל את החומר הנלמד ונגוון את הלימוד במשחקים , והסברים במליאה

 .ובפעילויות שונות

 

קלסר לדפי עבודה וספרי הלימוד מהסדרה  , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד

 (.שלושה ספרים)' המסלול הכחול לכיתה ז, של מכון וייצמן" מתמטיקה משולבת"

 

להכין  , לקחת חלק בעבודה בכיתה, להביא ציוד, להגיע לכל השיעורים: מחויבויות

 .להשתתף במבדקים, שיעורי בית ועבודות הניתנות להגשה

 

 
 ות/תלמידים
 שלמדו
 4חשבון 

  

 
 חכיםקי 'ג

 שעתיים שבועיות

 
 (קבוצות 2)

 1 גאומטריה
זווית  , נכיר מושגים כמו אקסיומה, האוקלידיתבקורס נתוודע לעולם הגיאומטריה 

בהמשך נחקור לעומק את תכונות  . ונלמד את אבני היסוד של תורה זו, ומשפט

נחזור ונפגוש במלבן ובתיבה . המשולש ונלמד את משפטי החפיפה של משולשים

 .ונתרגל חישובי שטחים והיקפים

נערוך דיונים  , כמו גם באופן יחידני, בשיעורים נעבוד בקבוצות עבודה קטנות

נתרגל את החומר הנלמד ונגוון את הלימוד במשחקים , והסברים במליאה

 .ובפעילויות שונות

קלסר לדפי עבודה וספרי הלימוד של מכון  , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד

 (.'ח-'לכיתות ז)וייצמן 

להכין שיעורי בית , לתרגל, לשאול, להקשיב לנעשה בקורס, להביא ציוד: משימות

 .ולהשתתף במבדקים

 

 

   1שלמדו אלגברה תלמידים 

 או 

 
 1תלמידים שלומדים אלגברה 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 פינק לאונורה

 דור שפירא-עירית על
 

 שבועיותשעות  3

 2 אלגברה

שוויונות ומערכות  -אי, נרחיב את היכרותנו עם האלגברה לעבר פתרון משוואות

נעמיק את הלמידה . תוך רכישת כלים שונים לפתירת בעיות מגוונות, משוואות

נעסוק במגוון נושאים  . סביב המושג פונקציה ונתמקד בלימוד הפונקציה הקווית

נלווה את הלמידה  . סטטיסטיקה, הסתברות, אחוזים, מידה-קנה, יחס: מתמטיים

 .  בחקירת בעיות מחיי היומיום

קלסר לדפי עבודה וספרי הלימוד מהסדרה  , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד

 (.שני ספרים)' המסלול הכחול לכיתה ח, של מכון וייצמן" מתמטיקה משולבת"

להכין  , לקחת חלק בעבודה בכיתה, להביא ציוד, להגיע לכל השיעורים: מחויבויות

 .להשתתף במבדקים, שיעורי בית ועבודות הניתנות להגשה

 

 

  1תלמידים שלמדו אלגברה 

  

 לאונורה

 שבועיתשעה 

  

 למידה במתמטיקהמרכז  
 

,  הסבר נוסף, עזרה אישית: הלמידה במתמטיקה תתאפשר למידה אישיתבמרכז 
 .העמקה בחומר הנלמד ולימוד נושאים מעבר לתוכנית הלימודים, הכנת שעורי בית

 

בכך ללמוד המעוניינים מרכז הלמידה יוכלו תלמידים ותלמידות במסגרת 

לחקור נושאי העשרה  /מתמטיקה על פי תכנית אישית כמו גם להיחשף
 .במתמטיקה

 

 

תלמידים ותלמידות של 

  החטיבה הבוגרת
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 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ומתמטיקהחשבון 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 פינק  לאונורה

 שפיראדור -עירית על

  
 שעות שבועיות 3

 3אלגברה 
שוויון  -נלמד לפתור משוואה ואי. נחקור לעומק פונקציה ריבועית דרך ייצוגיה השונים

.  נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. ריבועיים ונשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות

(  דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר)בטכניקות אלגבריות , נמשיך לעסוק בהסתברות

 .ובחזקות

קלסר לדפי עבודה וספרי הלימוד מהסדרה  , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד

 (.שני ספרים)' המסלול הכחול לכיתה ט, של מכון ו וייצמן" מתמטיקה משולבת"

להכין  , לקחת חלק בעבודה בכיתה, להביא ציוד, להגיע לכל השיעורים: מחויבויות

 .להשתתף במבדקים, שיעורי בית ועבודות הניתנות להגשה

 

  

  ות/תלמידים

 2שלמדו אלגברה 

  

  

 קי חכים'ג 

 שעה שבועית

 (קבוצה אחת)

 

 

קבוצה נוספת : הערה

   לאונורהעם לומדת 

 .שעתיים שבועיות  

 

 2גיאומטריה 

תחילה נחקור לעומק את  . האוקלידית בקורס נרחיב את היכרותנו עם הגיאומטריה

תכונות המרובעים השונים ונלמד מה הם התנאים ההכרחיים והמספיקים לכך  

נלמד על קטע  , בהמשך. דלתון או טרפז, מקבילית, מעוין, ריבוע, שמרובע יהיה מלבן

 .אמצעים במשולש ובטרפז

 
נערוך דיונים והסברים  , כמו גם באופן יחידני, בשיעורים נעבוד בקבוצות עבודה קטנות

 .נתרגל את החומר הנלמד ונגוון את הלימוד במשחקים ובפעילויות שונות, במליאה

קלסר לדפי עבודה וספרי הלימוד של מכון ויצמן  , מחברת משובצת, כלי כתיבה: ציוד

 ('ט-'לכיתות ח)

להכין שיעורי בית , לתרגל, לשאול, להקשיב לנעשה בקורס, להביא ציוד: משימות

 .ולהשתתף במבדקים

  

   ות/לתלמידים

 שלמדו

 1גאומטריה 

ובעלי יכולת עבודה  

 עצמאית  

נדרשת עבודה לא מועטה )

מעבר לשעות בהן מתקיים  

 (השיעור
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 בת אל חזן

 סימה אורפז

 

 שעות שבועיות   4

 שתי קבוצות

 

  

  

 ...מתחילים לקרוא

 

 ...  אותיות וכל כך הרבה מילים 22

,  לשמוע צליל פותח, לשחק עם המילים, נלמד להקשיב לצלילי המילים

נתרגל את שמות האותיות והצלילים  . ולהפריד צלילים בתוך מילה, סוגר

 .  של כל אות ואות ואת סימני הניקוד

נלמד להתייחס לתוכן הסיפורים  , נקרא סיפורים מתוך חוברות עבודה

 .דרך משימות שונות שיתנו ביטוי להבנה 

 .נתרגל במחברת כתיבת אותיות מילים וסיפורים

 

תיקייה  . מחברת חכמה שורות, דף 40מחברת חלקה : ציוד נדרש

 .לאיסוף דפים

,  דבק סטיק, מספריים, צבעים , עפרונות מחודדים 4: קלמר מאובזר

 (.לא חשוב הצבע)מרקרים 2, סרגל קטן, מחק

 .שם החוברות יימסר בהמשך

 

תרגול קריאת צלילים מילים וסיפורים הנלמדים בכתה  : דרישות הקורס

 .משימות כתיבה כשיעורי בית.  מתוך החוברת  ודפי עבודה

 

  

 

  ות/תלמידי

 'כיתה א
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 ענת אור

 בת אל חזן

 

  שתי קבוצות

 שעות שבועיות4 

 יופי של שפה

,  הצלילים', ב' נחזור על אותיות הא, בשיעורים שלנו נגלה את אוצרות השפה העברית

שירים ועוד טקסטים  , נקרא סיפורים', המילים והחוקים שאנו כבר מכירים מכיתה א

,  נכיר את המבנה של סיפור ומאפייניו. ונשוחח על ההבדלים ביניהם, מסוגים שונים

נלמד את סימני הפיסוק  . את המבנה של שיר ומאפייניו ונעמוד על ההבדלים ביניהם

'  מהי ח, כיצד קוראים קריאה מוטעמת שמעניקה לטקסט משמעות וצליל, השונים

 ...ועוד( ולא של שיניים) נכיר שורשים , נפגוש משפחות מילים, גנובה

נלמד כיצד , נכיר את המילון העברי, השנה נתנסה בכתיבת  כתיבת סיפורים ושירים

 .להיעזר בו ונעשיר את אוצר המילים שלנו

הכנת השיעורים חשובה לתרגול ולביסוס הידע  . במהלך השיעורים יינתנו שעורי בית

 .  הנלמד

מרקרים בארבע  , מילון, מחברת  עברית עשר שורות, קלמר עם כל הציוד: ציוד נדרש

 . רשימת חוברות תינתן בתחילת השנה. צבעים שונים

 . 

 

 'ב ות/תלמידי

 

 גולדברג שחר

 שעה שבועית

 בעקבות סיפורים

 .נשחק או ניצור בעקבות הסיפור שקראנו, נשוחח, נקרא ביחד סיפורים

 

 'ב-"א ות/תלמידי

מיועד גם לילדים שעדיין *

 לא קוראים
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 סימה אורפז

 

 שעתיים שבועיות

 

 ?מה הסיפור שלך

מספר הסיפור נמצא בקשר עם המאזינים  . כל אחד יכול לספר סיפור וגם לכתוב אותו

כותב הסיפור לעומת זאת לא יכול  . שיכולים לשאול אותו שאלות הבהרה על הסיפור

 .לעזור לקוראים שלו כשדבר מה לא ברור

במהלך כתיבת הסיפור נלמד לשאול את  , בקורס נלמד להתחשב בצרכים של הקורא

 .עצמנו שאלות כאילו  אנו גם הקוראים ולא רק הכותבים של הסיפור

מה יוצר עניין וסקרנות , נקשיב לסיפורים ונבדוק מה הם הצרכים שלנו כקוראים

דרך ההקשבה לסיפורים ניישם כתיבת סיפורים באמצעים . בסיפור שאנו מקשיבים לו

נלמד להתייחס לחוויות  ....    ועוד, משפטי סיום, משפטי פתיחה,שונים כמו תמונות 

שונות שאנו חווים במהלך היום יום וכיצד להעביר אותם דרך הכתיבה שלנו לקורא  

 .בצורה מעניינת

 .דרך הכתיבה נלמד על חשיבות הדיוק בכתיב נכון

דפדפת  (.  'תלמידי ב)חכמה , שורות 10/15לבחירה . דף 40מחברת : ציוד נדרש

קלמר  (. לדפדפת ניילונים 10רצוי לצרף )דקה לאיסוף הסיפורים ומשימות הכתיבה 

סרגל  , טושים/צבעים, דבק סטיק, מספריים , מחק, עפרונות מחודדים 4: מאובזר

 (.הצבע לא חשוב)שני מרקרים , מספריים, קטן

 .השלמת משימות: דרישות הקורס

 

 'וג* לתלמידי כתות ב

 

'  מיועד לילדי כתות ב *

 הקוראים קריאה שוטפת
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 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 גילי מזרחי

 וסימה אורפז

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 (קבוצות 2)

 

  

 !זה כל הסיפור...עברית 
 

של השפה העברית ונרחיב  את  " ארץ המילים"בשיעור זה נהיה תיירים המסיירים ב

, משלים, במהלך השנה נכיר טקסטים מסוגות שונות כגון סיפורי עם. עימההיכרותנו 

 . קטעי מידע ועוד, כתבות, שירים

דרכן נשפר את , נבחין בייחודו של כל טקסט וטקסט באמצעות פעילויות מגוונות

, לנסח תשובות, לשאול שאלות, נלמד להבין את הנקרא: מיומנויות השפה שלנו

 . להסיק מסקנות ועוד, להביע דעה מנומקת בעל פה ובכתב

  -נמשיך לשפר ולתרגל את מיומנויות הכתיבה שלנו וגם נכתוב טקסטים שונים

במקביל נחקור את השפה ונגלה איך . כתבות וכדומה, המלצות, חוויות, סיפורים

 ?מה תפקידם של המילים והמשפטים בשפה, המילים מתנהגות

נעשיר את אוצר המילים  , נעמוד על שימושיו השונים, נעמיק את היכרותנו עם המילון 

 .   ניבים ופתגמים הקיימים בשפה העברית, שלנו ונכיר ביטויים

 

,  מרקרים, טושים/צבעים, עפרונות מחודדים)קלמר ובו כלי כתיבה : הציוד הדרוש

שם  .  )מילון, קלסר לשמירת דפים, (דף 40, שורות 10)מחברת , (מחדד ומחק

 (חוברת עבודה יימסר בהמשך

 

יינתנו  שיעורי  . משימות כתיבה וקריאה  במהלך השיעורים נתרגל: דרישות הקורס

כמו כן ייערכו מספר .   בית החשובים במיוחד לתרגול ולביסוס החומר הנלמד בכיתה

 .משימות הערכה ומשימות הגשה

 

  

  

  ד-תלמידי ג
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 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 גילי מזרחי

  

 שפה במחשבה תחילה
 

נלמד להכיר . בשיעור זה נצעד בשבילי השפה העברית ונגלה את אוצרותיה הרבים

באמצעות קשת רחבה ומגוונת של  , את שפתנו העשירה באמצעות ספרות יפה

 .  טקסטים העוסקים בנושאים שונים

באמצעות  . נלמד לעמוד על המאפיינים של כל סוגה וסוגה ועל ההבדלים ביניהן

את הבנת הנקרא ואת , הטקסטים נתרגל ונשפר את הקריאה והכתיבה שלנו

נלמד כיצד לבטא את הידע והדעות שלנו בכתב בצורה .  מיומנויות ההאזנה והדיבור

, נלמד על סימני הפיסוק, במקביל נכיר מושגים מעולם הלשון והשפה.  נכונה וברורה

נלמד כיצד . זכר ונקבה ועוד, על המילון ומאפייניו, על פעלים, על כללי שם המספר

,  להשתמש במושגים אלה בצורה נכונה ויעילה ונמשיך להעשיר את אוצר המילים

 .  הביטויים והפתגמים שלנו

 

,  טושים, מחדד, מחק, עפרונות מחודדים)קלמר ובו כלי כתיבה : הציוד הדרוש

קלסר לשמירת הדפים ומילון   ,A4מחברת שורות ספירלה בגודל , (סרגל, מרקרים

 (שם חוברת עבודה יימסר בהמשך. )כיס

 

במהלך השיעורים יינתנו משימות כתיבה וקריאה שונות ושיעורי  : דרישות הקורס

כמו כן ייערכו מספר .   בית החשובים במיוחד לתרגול ולביסוס החומר הנלמד בכיתה

 .משימות הערכה ומשימות הגשה
  

 

 

 

 ' ד' תלמידי ג

 

 מסיימי קורס  )

 "(עברית זה כל הסיפור"
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 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 סופריןמיקי 

 

 שעה שבועית

 

 שירים הם חברים
 

שירים הם חלק מעולם השיח ? ה/האם גם אני יכול? מי כותב אותו? מהו שיר

 .הספרותי

 .  בשירה מציגים נושאים בדרך מיוחדת ומשתמשים בה בדרך מיוחדת במילים

לראות  , לדמיין, להשוות בין דברים, "לשחק במשמעויות"השירה מאמנת את הקורא 

 .תופעות באופן אחר

 

, בעונות השנה, במשפחה שלי, בקורס נקרא ונכיר שירי משוררים העוסקים בי

בסביבה  , בארץ, בעונות השנה, בטבע, בערכים חברתיים, ברגשות שונים, בחברות

 .ועוד

 

, גולדברג. ל, אלתרמן, שלונסקי: כמו, נכיר את המשוררים שאת שיריהם נקרא

 .ביאליק ועוד. נ.ח, הלל.ע, גפן. י, זלדה, תרצה אתר

  
 

 
 

ד –גילאים ג   
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 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
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 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

חסון טל  

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 3עברית  –מועדון הספר הטוב 
 

לקרוא ולנתח  , נלמד כיצד לבחור, במהלך הקורס נגלה את הקסם של עולם הספרים

 . סיפורים ושירים ונעסוק רבות בפיתוח מיומנויות ההבנה וההנאה מספרות יפה

המועדון הייחודי ייפתח את שעריו בתחילת . מוקד הקורס יהיה ״מועדון הספר הטוב״

נערוך בזאר  , במהלך השנה נקרא ספרים יחדיו. השנה וילווה אותנו לכל אורכה

 .  ספרים ונבחר ספרים לטובת פרויקט סיום מעניין ומרתק

 

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים הינה חלק משמעותי : מחויבויות הלומדים

 .ביצוע פרויקט סיכום. שבוע הכנת שיעורי בית והגשת דוחות קריאה מידי. מהשיעור

 

 

 כיתה ו׳

 

 

 

 

 מירב מועלם צבי 

 

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 

 3עברית  –מיתולוגיה ואמנות 

 

בעיקר מתוך המיתולוגיה היוונית  )במסגרת קורס זה נכיר סיפורים מיתולוגיים 

נושאים  אלה  . ודרכם נתחבר לתקופות ולאמנים לאורך תולדות האמנות( והרומית

התבוננות ביצירת , מיומנויות סיכום: כגון, לרכישת מיומנויות שפתיותיהוו בסיס 

 .'וכוכתיבת פסקת טיעון , מיומנות השוואה, (קריאת טקסט חזותי)אמנות 

 

הגעה  , נוכחות: כגון)עמידה בכללי הקורס שיקבעו בתחילת השנה : דרישות הקורס

 (.'הכנת שיעורי בית וכו, בזמן

 

 .קלסר וכלי כתיבה

 

 

 'ו-'כתה ה ות/לתלמיד
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 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 צידוןיפתח 

 שעות שבועיותשלוש  
 ( 2עברית )  גן המשחקים של העברית

 :  תיאור הקורס

, עם חברים: הקורס יעסוק בשפה העברית בכל המקומות בהם אנו פוגשים אותה

בקורס ! שלטים ברחוב ואפילו מחשבות שרצות לנו בראש, ספרים ושירים, בטלוויזיה

,  דיונים, דרך שיפור מיומנויות של כתיבה, נהפוך את השפה העברית לברורה ומהנה

 .וכל זאת דרך המון משחקים לימודיים ותחרויות בקבוצות –קריאה ועוד 

  

ספר , מוכנות לשחק בצורה רצינית, נוכחות והשתתפות פעילה: מחויבויות הלומדים

הגשת מטלות שבועיות והגשת , מחברת וכלי כתיבה, קריאה קבוע לאורך השנה

 . עבודת סיכום לקורס במחצית וסוף השנה

 'כיתה ה

 (למי שלמד עברית ) 

  

 יפתח צידון

  

 שלוש שעות שבועיות

  

  

 ( 3עברית ) פארק עברית -לונה
 :  תיאור הקורס

, משחקים בכיתה, בקורס נלמד על השפה העברית באמצעות סיפורי ושירי ילדים

, הנאה מספרות, נתרגל מיומנויות של הבעה עצמית. כתיבה ודיונים, שיעורי חוץ

בקורס יושם דגש על . קריאה בקול והקשבה לזולת, הבנה של טקסטים שונים

מתוך ההבנה כי היא נמצאת בכל מקום  , הפיכת העברית למהנה ומשמעותית

 .מול ספרים או מחשב ואפילו כשאנחנו לבד, עם החברים, בבית –סביבנו בחיים 

  

ספר , מוכנות לשחק בצורה רצינית, נוכחות והשתתפות פעילה: מחויבויות הלומדים

הגשת מטלות שבועיות והגשת , מחברת וכלי כתיבה, קריאה קבוע לאורך השנה

 .עבודת סיכום לקורס במחצית וסוף השנה

  

 

 'וכיתה 

 ('עברית ה שלמדלמי ) 
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 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
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 טל חסון 

 

                          

 שעתיים שבועיות

  

 ספרות -קול קורא 

 

נלמד לקרוא ולנתח אותם בדגש , במהלך הקורס נעסוק בז׳אנרים ספרותיים שונים

במהלך  . על חשיבותם של האמצעים והכלים  הספרותיים שנמצאים בידיו של הסופר

הקורס נעסוק בחייו של היוצר ובתהליך היצירה על שלל רבדיו ונעורר את הסקרנות  

 .והעניין שלנו לקריאת ספרות יפה

במהלך הקורס תשולב סדנת כתיבה יוצרת בעקבות קריאה שבה הלומדים ישפרו 

 .   הכתיבה וההבעה בכתב שלהם מיומנויתאת 

הכנת , נוכחות והשתתפות פעילה הינם חובה להצלחת הקורס: מחויבויות הלומדים

קריאה עצמית , כמוכן. שיעורי בית והגשת מטלות שבועיות שילוו את סדנת הכתיבה

 .הינה חלק מהותי מהקורס ועל הלומדים לקרוא לפחות שני ספרים במהלך השנה

 

  

 בוגרת   חטיבה    

74 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
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 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 צידוןיפתח 

  

 שלוש שעות שבועיות

  

  

 ( 4עברית ) מעט לעת 

 :  תיאור הקורס

סוגות וחלוקה , בקורס נעסוק בשפה העברית על מרכיביה השונים כגון פיסוק

,  נעשה זאת באמצעות תרגילי כתיבה שונים ומגוונים. ארגון טיוטא ועוד, לנושאים

נתנסה בהקראה  , נרחיב את אוצר המילים, נלמד על אופן כתיבה ברור ומסודר

נקבל השראה ממשוררים וסופרים ונשתף אחד עם השנייה בציפייה למשוב , וקריאה

בקורס נקדיש תשומת לב לאופן בו אנו מביעים את עצמנו ומאזינים  . מכבד ומפרה

ונשפר את תחושת הביטחון עם השפה העברית והאופנים בהם אנו , לאחרים

 .משתמשים בה

  

מוכנות לחלוק  , מחברת מסודרת, נוכחות והשתתפות פעילה: מחויבויות הלומדים

 .עבודות סיכום למחצית וסוף שנה, הגשת טיוטות שבועית, ולשתף עם הכיתה

 

 '  ח-ז׳כיתות 

 ( 3למי שסיים עברית ) 
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 לשון וספרות, העבריתכישורי השפה 
 מנחה

ומשך 

 הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 לירז אסיף 

 

 שעה שבועית 

 יוצאים לדרך –ספרות למתחילים 
  

 ".אתה יודע שקראת ספר טוב כשאתה מעביר את הדף האחרון ומרגיש קצת כאילו איבדת חבר"

 סוויניפול  -

 

 .  בשיעורים ננסה למצוא חברים חדשים מעולם הספרות

 .וגם מקריאה חופשית של ספרים, בלדות ,נהנה משירים, נכיר סיפורים קצרים

נרחיב את  , נפתח את יכולת הניתוח, נתגלגל עם דמויות עגולות, נכיר מושגים ספרותיים

 .החשיבה הביקורתית ונשפר את יכולת הביטוי בכתב ובעל פה

 

 .הכנת משימות בית  והגשת יומני קריאה בזמן, השתתפות בשיעורים: מחויבויות

 

 כלי כתיבה, קלסר, מחברת: ציוד

  

 

מיועד הקורס 

 ח-לתלמידי ו

  

 טל חסון  

 

שעות   שלוש

 שבועיות

 4עברית  –עבודה עברית 
,  במהלך הקורס נעסוק הן במבנה השפה העברית ותחבירה והן בהתפתחות השפה העברית 

המשמעות החברתית שהייתה לה בעת הקמת המדינה ועד היום והחשיבות של השפה לנו  

 . כחברה דמוקרטית במדינת ישראל

יצירתיות וחשיבה ביקורתית בנוסף לעיסוק , (חקר השפה)של בלשנות  מיומנויתהקורס ישלב 

 . הבנה והבעת השפה, המתמיד בשיפור היכולות והטכניקה של הלומדים בקריאה

 

הכנת שיעורי בית , נוכחות והשתתפות פעילה הינם חובה להצלחת הקורס: מחויבויות הלומדים

במהלך הקורס יבוצע פרויקט העוסק בתהליך  , כמוכן. והגשת מטלות שבועיות שילוו את הקורס

 .התפתחות השפה העברית בחברה הישראלית אותו הלומדים יבצעו בקבוצות

 

 

 כיתה ז׳
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 צידוןיפתח 

  

 שלוש שעות שבועיות

 ( 5עברית )  אני חולקת על דעתך

 :  תיאור הקורס

)  במהלך הקורס נתמודד עם סוגיות שונות בחברה הישראלית דרך דיונים וויכוחים   

, כלכלה, ספורט, גזענות, בנושאים כמו מגדר, אחד עם השנייה( נעימים ומכבדים 

 .תוך התייחסות לאירועים אקטואליים במהלך השנה', פוליטיקה וכד

  

לסכם מידע ולטעון  , בקורס נלמד כיצד להסביר את עצמנו בצורה עניינית וברורה

לכתוב את , להקשיב לזולת ולשאול שאלות בצורה פורייה ומקדמת, טיעונים מתוכו

 .הסקת מסקנות ועוד, להעלות ביקורת בונה, דעתנו באופן מסודר

  

ביצוע  , נוכחות והשתתפות פעילה הינם חיוניים להצלחת הקורס: מחויבויות הלומדים

מחברת ייחודית ומסודרת והגשת , מחקר אישי והגשת עבודות לאורך השיעורים

 .פרויקט סיכום

 

 'ח-'זכיתות 

 ( 4למי שסיים עברית ) 
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 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 אל חזן-בת

 

 שלוש שעות שבועיות

 

 5 עברית

במהלך השנה נעמיק את היכרותנו עם השפה העברית ונשפר את היכולת  

בהבעה  , נרחיב  את ידיעותינו בהבנת הנקרא. להשתמש בשפה בצורה נכונה ויעילה

נחשף לקשת רחבה של . בלשון ובאוצר המילים והמשמעים, פה-בכתב ובעל

על ההבדלים ביניהם ועל המבנים  , נעמוד על מאפייניהם, טקסטים מסוגים שונים

נלמד על מאפייני   –דרך הטקסטים נתרגל מיומנויות לשוניות . הקיימים בטקסט

הסמיכות ושם  , שם התואר, על מאפייני שם העצם, הבניינים ומשמעויותיהם, הפועל

בכתיבת , נתנסה בכתיבת השוואה –נתרגל את הבעתנו בכתב , כמו כן. המספר

נלמד לבנות   –ואת הבעתנו בעל פה ( כולל בורר וממזג)טיעון ובכתיבת סיכום 

 . הרצאה ומצגת המלווה אותה

 .  משימות להגשה ובחנים, במהלך השנה יינתנו שיעורי בית

 .מחברת וקלסר לשמירת הדפים שיחולקו, כלי כתיבה: דרישות השיעור

 .  שם ספר הלימוד שיהיה עליכם לרכוש יימסר בהמשך

 

 

 שסיימו  ' ח  ות/לתלמידים 

 "4עברית "את הקורס 
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 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 חכיםקי 'ג

 שעות שבועיות 3

 (שתי קבוצות) 

 6עברית 

וכן  , נפרש ונסיק, נאתר מידע, בקורס זה נעמיק את הידע שלנו בשפה העברית ובחוקיה

.  החל בפועל וכלה בשם: נעסוק בתורת הצורות בגזרת השלמים. נקיים הערכה וביקורת

מהו ערך  ? אילו סוגי מילונים קיימים? נבדוק במה עוסקת המילונאות: נמשיך במילונאות

כמו כן  . נבחין בין שמות לבין פעלים, נתרגל מיומנות חיפוש במילון. מילוני ומה משמעויותיו

בנוסף נעשיר  . זיהוי נושא ונשוא במשפט, סמיכות, חלקי הדיבור -נתרגל את נושא התחביר 

הן  , את אוצר המילים והמשמעים ונשפר את היכולת להשתמש בשפה בצורה נכונה ויעילה

 .בדיבור והן בכתיבה

נערוך דיונים והסברים  , כמו גם באופן יחידני, בשיעורים נעבוד בקבוצות עבודה קטנות

 .נתרגל את החומר הנלמד ונגוון את הלימוד במשחקים ובפעילויות שונות, במליאה

לשון   בים"חוטקלסר לדפי עבודה וספר הלימוד , (שורות)מחברת עברית , כלי כתיבה: ציוד

 .בהוצאת רכס

להכין שיעורי בית ולהשתתף , לתרגל, לשאול, להקשיב לנעשה בקורס, להביא ציוד: משימות

 .במבדקים

 

 תלמידים 

 שלמדו

 5עברית 
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 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 גולדברג  שחר

 

 

 בסביבה שלנו

נכיר את בעלי החיים בסביבה הקרובה שלנו  . נתבונן בעין חוקרת בסביבה שלנו

נעקוב . הפרחים והעצים בסביבתנו, נכיר את צמחי הבר.  ובטבע בארץ ישראל

ואחריו מגיעים  , בסביבה שלנו כשהקיץ הופך לסתיו  אחרי השינויים המתרחשים

 . הקיץ –ושוב , האביב, החורף

 

 

 

 גן ות/ילדי

 שחר גולדברג

 

 שעה שבועית

 שוטטות
 

נתבונן בהרבה תשומת לב , בשדה ובחורשה הסמוכים, ברחבי בית הספרנשוטט 

 . ונחקור

נעקוב אחר השינויים הקורים בסביבה הקרובה לנו כשהקיץ הופך לסתיו ואחריו  

 .האביב ושוב הקיץ, מגיעים החורף

 .נכיר את הצמחים ובעלי החיים שחיים בסביבה הקרובה לנו

 

 

 ב-א ות/לתלמידי

 אורי מנדל

 

 

 שבועית שעה

 'מחצית א

 בעלי חיים
ובהתאמתם , בהתנהגותם, השיעור עוסק במבנה גופם של בעלי חיים שונים

לומדים ומשוחחים על כל מה שחשוב  , בשיעור זה יושבים במעגל.  לסביבת חייהם

ומפני בעלי חיים   האוירהגנה מפני פגעי מזג , השגת מזון: לבעל חיים מסוים

ננסה להבין את בית הגידול  .  רבייה וגידול צאצאים, השגת בן או בת זוג, אחרים

 .ואת התאמתה לחיים בו, של החיה

 

 

 'ב ות/לתלמידי

 

 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, סביבה, מדעים

80 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, סביבה, מדעים
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 שטיין-ורד יהודה

 שעה שבועית

 עולם החושים-מדעים

למה הכול  ?של השנה נלמד מה קורה בטבע שלנו בכל עונהבמחצית הראשונה 

כיצד  ?מהו מזג אוויר ? האם זה חשוב לטבע שישנם קוצים ?יבש וצהוב בסוף הקיץ

אילו צמחים ובעלי  .נלמד על תופעות הטבע בסביבה הקרובה? אפשר למדוד אותו

 .נלמד לצפות ולרשום את מזג האוויר ונבלה הרבה בחוץ? חיים נמצאים בכל עונה

איפה  ?נלמד כיצד אנחנו קולטים דרך חושינו את הסביבה במחצית השנייה 

מי שותף ? כיצד אנו שומעים? כיצד אנחנו חשים קור וכאב ?מרגישים מר בלשון

?  כיצד אנחנו יכולים להגביר את יכולתנו באמצעות החושים שלנו? לפעילות הזו

נערוך הרבה ניסויים ונבדוק היטב מה . נלמד למיין חומרים לפי התכונות שלהם

 ?החושים שלנו מסוגלים לקלוט

 .קלסר גומי לאיסוף דפים וקלמר: ציוד

. 

 

 'תלמידי א

שלא ' כתות ב ותלמידי

 למדו בשנה הקודמת

 

 

 שטיין-ורד יהודה

 שבועיתשעה 

 ממלכת החיים -מדעים 

אילו ממלכות של יצורים קיימים  .נלמד על מגוון הטבע בחיינו  במחצית הראשונה

נרחיב על הצמחים  ? מהם התנאים לקיומם?מה משותף ליצורים החיים ? בעולמנו

למה הם ?מהם איברים אוגרים בצמחים השונים . כמקור למזון האדם ובעלי החיים

 ?משמשים

 .נבלה הרבה בחוץ בתצפיות ובסיורים בטבע שמסביבנו

האם יש רק  ? מי הם החיידקים: נלמד על ממלכת החיידקיםבמחצית השנייה 

נלמד על תכונותיהם של ? איפה מוצאים חיידקים טובים בגוף האדם? חיידקים רעים

בניסויים שנערוך   ?החיידקים הטובים וכיצד אנו מנצלים אותם לשימושינו במטבח

נכין יין באמצעות חיידקים ונלמד לגרש חיידקי ריקבון מן הירקות . נהפוך חלב ליוגורט

במהלך השיעור נלמד לתכנן ולערוך ניסויים  . נלמד על חיידקים רעים בפה שלנו. שלנו

 .לפי השלבים השונים

 .תיקייה עם ניילוניות לאיסוף דפים וקלמר: ציוד

. 

 

 ב -א

81 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, סביבה, מדעים

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 החווה בליווימדריכי 

 רסי'ג הילה

 

 שבועיותשעתיים 

 החווה החקלאית

 

הכרות עם  , עיבוד הקרקע: גןויכינו   חורפיבגן ירקות  ות/השנה  יעבדו הילדיםבמהלך 

יזרעו וישתלו   ות/הילדים, לאחר הכשרת הקרקע. כלי העבודה וכלי בטיחות בעבודה

לאחר הגדילה . תיערך עימם תצפית ומעקב אחר התפתחות הצמחים. ירקות חורף

 .נכין מחמצים מכרוב וגזר. מגידולי הגן ניטעם

נערוך היכרות בטעם  . נזרע חיטה ושעורה ונאפה לחם, בין ראש השנה ועד שבועות

נלמד להבחין בין פרחי בר ופרחי  . נכין תערובת בשמים, עם גן תבלינים ורפואה

נכין  ? מהי הדברה ביולוגית? מה גורם לחרקים להימשך לפרחים מסוימים. תרבות

.  לייבש פרחים ולהכין מהם תמונות, נלמד לשזור זרי פרחים. שמנים רפואיים מפרחים

 .  נגדל צמחים המזמינים פרפרים ייחודיים לצמחים אלה

י איסוף  "ניצור אומנות מן הטבע ע. נשתול פרחי קיץ, לקראת הקיץ, במחצית השנייה

נלמד איך האדם . צבעים טבעיים וחפצים שנאספו מן הטבע, חול, זרעים ופירות, עלים

 .מושפע מהסביבה

 

 

 ות/תלמידי

 'ו-'ב
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, מולדת, סביבה, מדעים
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 שטיין-ורד יהודה

 שעתיים שבועיות

 הטבעמן " מתנות"

?  מהי אטמוספירה, ממה מורכבת הסביבה של כדור הארץנלמד   –מחצית ראשונה 

 ?כמקום שבו מתאפשרים חיים על הכדור וביוספירה

מה גורם לסביבה להשתנות מעונה לעונה דרך האוויר  ? מהם מרכיבי מזג האוויר

 ?מהם מצבי הצבירה השונים ? בטבכיצד פועל מחזור המים  ?המים והקרקע,

 ?מהו מרכיב המים בעולם

האם אפשר לאגור  ?כיצד אנו מוצאים אותו בטבע?מהו החשמל -במחצית השנייה  

נכיר את מרכיבי המעגל החשמלי  ? כיצד מפעיל החשמל מכשירים בביתנו?חשמל 

נלמד על תופעות חשמליות בחיי  . מנוע וזמזם, ונרכיב מוצרים חשמליים עם נורה

 .היומיום שלנו ועל שימושים נוספים שעושה האדם בחשמל

 .תיקייה עם ניילוניות לאיסוף דפים וקלמר:  ציוד

 

 

 ד-ג ות/תלמידי

83 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, מולדת, סביבה, מדעים
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 סימה  אורפז 

 

 שעתיים שבועיות

 

 

 מולדת -דמוקרטיה זה אנחנו

המושג דמוקרטיה מקבל משמעות הלכה למעשה באורח החיים היומיומי בבית 

 .הספר

ביסוד הרעיון הדמוקרטי עומד האדם שנולד חופשי ושווה זכויות לכל אדם אחר ולכן  

 .יש לו זכויות טבעיות מיום היוולדו

ו /היבטים חיוביים או, נדון ברעיון הקבוצה, ילדים ומבוגרים חיים בקבוצות שייכות

עזרה  , לחצים חברתיים, זכויות וחובות בקבוצה. שליליים בהשתייכות לקבוצה

 .כללים וחוקים, שיתוף פעולה, מעורבות , אכפתיות, הדדית

ומשם נמשיך ללמוד על מדינת  , הסביבה הקרובה -נלמד על המקום בו אנו חיים

 .ישראל המולדת שלנו

משחקים חברתיים ומשחקי , סרטונים,  ספר מולדת: האמצעים דרכם נלמד

 .תפקידים

  14או  10דף לבחירה  40מחברת ,  מטח( ג" )לחיות יחד בישראל"ספר : ציוד נדרש 

, מחק, דבק סטיק, מספריים, צבעים , עפרונות מחודדים 4: קלמר מאובזר. שורות

 (.לא חשוב הצבע)מרקרים 2, סרגל קטן

 .משימות שיינתנו במהלך הקורס: דרישות הקורס 

 

 

 

 'ד-'תלמידי ג

84 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, סביבה, מדעים

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 יאיר לוטן

 

 שעתיים שבועיות

 

   כימיה

תכונותיו והשינויים החלים בו כשהוא באינטראקציה עם , נלמד על הרכב החומר

 .חומרים אחרים או עם אנרגיה

תכונותיהם וסידורם בטבלה  –היסודות , החלקיקיהמודל , מבנה האטום: נושאים 

, פירוק והרכבה –תהליכים כימיים , תערובות ותרכובות, שפת הכימאים, המחזורית

 .תרכובות פחמן ועוד, מאזן אנרגיה בתהליכים כימיים

 .הקורס כולל הדגמות וניסויים מעשיים

 :דרישות וציוד

,  השתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים,  הגשת מטלות מחשב, ניהול מחברת

 .עמידה במבחן מסכם

 'ט-'כיתות ז

 

 

 

 יאיר לוטן

 

 שעתיים

 

 מדעים
 

 .הקורס מהווה היכרות עם תחומים שונים מעולם המדעים

 

מערכות בגוף האדם בדגש על מערכת  , הגוף כמערכת, מאפייני החיים –מדעי החי 

 .יחסי גומלין בין בעלי החיים והסביבה, המגוון הביולוגי, ההובלה

,  המעגל החשמלי, הזרם החשמלי והגורמים המשפיעים עליו: חשמל –מדעי הדומם 

 .בטיחות בחשמל, אלקטרומגנט -הקשר בין חשמל ומגנטיות

 .מרעיון למוצר מוגמר –תהליך התיכון  –טכנולוגיה 

 

 :דרישות וציוד

 .ניהול מחברת והגשת מטלות מחשב, השתתפות פעילה בשיעורים

 

 

 

 'ו -'ה ות/תלמידי

  

85 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בעלי חיים, סביבה, מדעים

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 י

 

 לוטןאיר 

  

 שעתיים שבועיות

  

  

  

 פרקים בביולוגיה
במקור החיים  , ביולוגיה הינו תחום רחב במדעי הטבע העוסק בהרכבו של עולם החי

 .וברבגוניותם

הביולוגיה מאגדת בתוכה מספר רב של תורות העוסקות בתופעות הקשורות לחיים  

 .וליצורים חיים

 :בקורס זה נעסוק במספר נושאים מתחום הביולוגיה

מערכת הרבייה ותפקודה בצמחים  , צורות רביה שונות ביצורים -רבייה והתפתחות  
 .מעובר לבוגר התפתחות,אדםבעלי חיים ובני , תהליך הרבייה בצמחים, ובבני אדם

, DNA -כרומוזומים ומבנה ה, תכונות נרכשות ומולדות, התא ותורשה –תורשה 

 .ניצול מדע התורשה לטובת האדם, תורשה על פי חוקי מנדל

,  תהליך הפוטוסינתזה –הזנה בצמחים , החומרים שבגופם של יצורים חיים  -תזונה 

 . תזונה נבונה לבני אדם, הזנה ועיכול בבעלי חיים ובאדם

 :דרישות וציוד

הגשת פרויקט , הגשת מטלות מחשב, השתתפות פעילה בשיעורים, ניהול מחברת

 .עמידה במבחן מסכם, בנושא נבחר בתורשה

  

 

 'ט-'זכיתות    

  

86 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 חייםבעלי , סביבה, מדעים

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 יאיר לוטן

 

 שעתיים שבועיות

 

 חקר מדעי

ביצוע וניתוח תוצאות של הדגמות וניסויים  , תיכנוןנכיר את עולם המדעים על ידי 

 .מתחומים שונים של המדע

 : דרישות וציוד 

  פרוייקט. הגשת דוחות ניסוי, ניהול מחברת, השתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים

 .וביצוע ניסוי תיכנון –גמר 

 

 

 

 'ז-'ה ות/תלמידי

  

87 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 מוסיקה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 אורי דקל

 שעה שבועית

 מוסיקה בהתחלה  
 

 ".פעמה"נקרא קצב ונכיר יצירות נפלאות עם הפרויקט , נלמד שירים ומנגינות

  "סימפונט לאורך השנה יתקיימו שני קונצרטים מונחים בהשתתפות נגנים מתזמורת

 .רעננה

 

  ב -א ות/תלמידי

 

   

 דקל אורי

 שעתיים שבועיות

 

 

 (ריתמיקה ותזמורת קצב)כלי הקשה קצב  

נפגוש כלי הקשה ממקומות  . בשיעורים אלה נכיר את עולם הקצב וכלי ההקשה

נלמד מקצבים ושפות  . נבין ממה הם עשויים ואיזה צלילים הם מפיקים, שונים בעולם

 (.ספרד ועוד, דרום אפריקה, ברזיל , הודו)מוסיקליות שונות מהעולם 

,  פחיות)במהלך המפגשים ניצור בעצמנו כלי הקשה מחומרים שיעמדו לרשותנו 

 .ונקים אנסמבל שמפיק מוסיקה מהכלים שניצור( פחים ועוד,דליים , בקבוקי זכוכית

:  נלמד תווים של כלי הקשה ונתעמק במושגים מעולם הקצב, נכנס לעולם הריתמיקה

נמציא ונכתוב תפקידים מוזיקליים  ומאוחר יותר אף  ... ועוד, מקצב, משקל, פעמה

 .  ונבצע אותם יחד כאנסמבל כלי הקשה, יצירות שלמות לכלים השונים שברשותנו

 . נופיע וננגן באירועים שונים במסגרת בית הספר

  

 'ד -'ג תלמידי

לא מחייב ניסיון קודם 

 בנגינה
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 מוסיקה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 דקל אורי

 

 שעה שבועית

 

 תולדות הרוק

בשיעור זה נלמד על הרוק מימיו הראשונים בתחילת המאה הקודמת ואפילו קצת  

, מלחמות עולם)נחקור היכן הוא התחיל ומאיזה גורמים הוא הושפע . עד ימינו, לפני

 (.כניסת החשמל למוסיקה ועוד, תהליכים חברתיים

 

,  ביטלס, אלביס, ארד'ליטל ריצ: נכיר שמות בולטים שעיצבו את העולם המופלא הזה

 .מטליקה ועוד רבים, נירוונה, לד זפלין, פלויד-פינק

 

 Blues  Rhythm andנכיר סגנונות שונים של המוסיקה בתקופות שונות כמו 

Blues, Rock and Roll, Funk, Soul Disco , Punk ,Metal  ועוד . 

 .ועודאולפני הקלטות ועוד , על תעשיית המוסיקה , נלמד על הפלישה הבריטית

 .את השיעורים נלווה בצפייה בהופעות חיות והקשבה פעילה לשירים ויצירות

 

 

 ט-ז ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 מוסיקה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 פול מור

 (הורים מלמדים)

 

 שתי קבוצות

 יוקללי
 שעה שבועית לכל קבוצה

+ 

 מיכאל הלוי שעת תרגול משותפת בהנחיית

 (ילדים מלמדים)

 

 ו-ג ות/תלמידי

 

 

 

 

 דקל אורי

 שבועיתשעתיים 

 הלחנה וכתיבה 
 .  במפגשים נעסוק בכתיבה והלחנה של שירים

חשוב לציין שהמפגשים לא מחייבים ניסיון כלשהו בנגינה והם פתוחים לכל מי שרוצה 

 .  לכתוב או להלחין ויש בו יצירתיות

  ראפ,בלאדה, פזמון)נבין איך בנוי שיר בסגנונות  שונים , נלמד תבניות שירה וחריזה

 ..(ועוד

במקביל נפגוש את עולם .  נתנסה  בכתיבה של מילים לפי נושאים שנבחר יחד

איך אנו מתעדים לחן  שיש לנו  ? איך ממציאים לחן גם כשלא יודעים לנגן. ההלחנה

 ?איך מתאימים את המנגינה לשיר או את השיר למנגינה? בראש

במהלך המפגשים ניצור קבוצות יצירה וכתיבה שבהן נלמד כיצד יוצרים משתפים 

 .נתנסה בעצמנו בתרגילים משותפים. פעולה  בכתיבה והלחנה

במהלך השנה ולפי רצון המשתתפים נקיים הופעה בה נציג את השירים והלחנים  

 .לקהל הרחב

 

 ו-ה ות/תלמידי

לא מחייב ידע קודם 

 בנגינה בכתיבה או

 

  

  

 אורי דקל

  

 שעתיים רצופות

 סאונד 
נכיר סוגים שונים של מיקרופונים  . בשיעורים נכיר  ונחווה את עולם ההגברה והסאונד

נלמד להכיר ציוד .  ונלמד איך הם עובדים ואיך מתפעלים אותם בצורה מקצועית

 .מיקסרים ועוד, רמקולים שונים, כבלים שונים: הגברה נוסף

נלמד איך מרכיבים מערכת הגברה וכמובן כיצד מתפעלים אותה בסיטואציות שונות  

 .הצגות תיאטרון ועוד, הופעות, הגברה של נאומים –

וכמובן ניקח חלק  -לתיקון ושדרוג כל ציוד ההגברה של בית הספר, נדאג לתחזוקה

 .בכל האירועים של בית ספר שדורשים הגברה

 .ה בובמהלך השנה נכיר את עולם ההקלטות ונתנס

  

  

 ט-ז ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 מוסיקה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 אורי דקל

 

 שעתיים שבועיות

   הרכב כלי

 

 .במהלך השנה נבנה הרכב מוזיקאלי שיבצע שירים ויצירות בסגנונות שונים

 .את החומרים שנבצע נבחר יחד במהלך השנה ואיתם נופיע במסגרת הבית ספרית

, ביטוי עצמי, אלתור,  ננגן במגוון סגנונות ונלמד שנגינה בהרכב כוללת יכולת ליווי

 ..מקצועיות ועוד, שיתוף פעולה

 

 

 ט-תלמידי  ז

השתתפות בקורס מותנית 

בבחינת קבלה ושיחה  

 אישית

 

 

 

 לירז/  ויוי

 

 שעתיים שבועיות

 

 הרכב קולי  

 

 .הרכב קולי הוא השיעור לכל האוהבים לשיר יחד

 .  נלמד כיצד לבטא נכון את המילים, נתאמן בשירה בקול אחד ובשני קולות

 . לשלוט בעצמת הקול, לפתח את השמיעה, נלמד לחמם את הגוף לקראת השירה

 

 .נשיר בכיף שירים מכל הזמנים –ובעיקר 

 .יש להשתתף בתרגול בכיתה וכמו כן לתרגל בבית

 

 

 'ו-'ג ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 צילום וקולנוע
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 חיטיןמעין 
 

 שעתיים

 צילום
 

מהם תחומי  ? כיצד צבעים וצילום יכולים להעביר תחושה? מהי קומפוזיציה? מהו תצלום טוב

.                                                                                                    אלו מקצת השאלות עליהם נענה? הצילום הקיימים

והבנתה תוך  הצילומיתהכרת השפה , האחד –במהלך הקורס נפעל בשני מישורים מקבילים 

.                                                                                           אור וצל ושימוש בצבע, הכרת מושגי יסוד כגון קומפוזיציה

ונלמד את , נתבונן באותם נושאים אשר מעסיקים אותנו ובוערים בתוכנונמצא ו  במישור השני

 . לתצלום, הדרך לתרגם ולהביע אותם דרך שפת הצילום

נלמד להכיר את ראשית הצילום ועד  : שני מישורים אלו יתבטאו בדרך עבודתנו בצורה הבאה

.  בשיעורים בהם נציג ונדון בעבודתם של צלמים מתקופות שונות וזרמים שונים, הצילום העכשווי

 .  הצילומיתבכך נכיר על בוריה את השפה 

של תצלומים אותם , את השימוש המעשי בשפה זאת נעשה על ידי עבודה במהלך השיעורים

,  חפצים, פורטרט, נבין מהו צילום תיעודי הצילומיתכחלק מן השפה . צילומי חוץ ופנים. נצלם

נעקוב אחרי זרמים שונים בעולם האומנות . העמדת תערוכה, שוט– סנפצילום , צילומי חוץ ופנים

.                                                                                                                            ונבחין כיצד השפיע הצילום על אומנות הציור וחזרה

 .שלביים -העבודה בסדנת הצילום תהיה סביב פרויקטים רב

 הצילומיבמהלך השנה נציג תערוכות מעבודתנו בבית הספר במטרה להגדיל ולהעצים את השיח 

  
 'ו-ה  ות/תלמידי

 

 
 חיטיןמעין 

 
 ברצףשעתיים 

 מבע קולנועי
 

בזיהוי צורותיו השונות של מבנה הסיפור הקולנועי  , יעסוק בהכרת שפת הקולנועהקורס 

אנרים  'הסמסטר נדון בסרטים וקטעי סרטים השייכים לזבמהלך . להבנתוהבסיסי  וברכישת הידע

במספר סרטים בצפייה מושכלות אשר במהלכה נענה  נצפה . שביניהםשונים ונלמד על ההבדלים 

כיצד לכתוב יומן צפייה ונדון  נלמד . דרכן נלמד לחדד את ראייתנו וביקורתנו, על שאלות מכוונות
 . צלם, מפיק,במאי : נכיר את בעלי התפקידים על הסט. במשמעויות הטקסט

 .כחלק מן ההתנסות  נצלם סצנות בעצמנו במהלך השיעורים נדון בהן ונלמד לפענח אותן
 .נכונות לעבודה בשיתוף פעולה: דרישות 

 
 ו-ה ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 צילום וקולנוע
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 חיטיןמעין 
 

 שעה שבועית

 "רואים צילום"

,  לאחר שרכשנו את הכלים הבסיסים של מדיית הצילום הכוללים בתוכם קומפוזיציה

בנקודת הזמן המכריעה ובחשיבותה של  הצילומיודנו במסר , צבע אור וצורה

 .אנו יוצאים לדרך חדשה -ההתבוננות 

מהלך השנה נעסוק , השיעור מיועד לאלו שלמדו בעבר צילום מתחילים או ממשיכים

בשני דברים עקרים האחד נעקוב אחרי עבודות של אומנים שונים ונלמד מהם דרכים 

 .וצורות לביטוי אישי בצד השני נתקדם כל אחד לעבר פרויקט אישי אותו נרצה להציג

שיעור זה מיועד לאלו הרוצים להשקיע זמן רב מחוץ ללמידה בכיתה וברצונם למצוא 

 .היחודיאת קולם 

 

 
 'ט -'תלמידי ז

 

 
 חיטיןמעין 

 

 ברצף שעתיים

 

 מבע קולנועי
 

בזיהוי צורותיו השונות של מבנה הסיפור , הקורס יעסוק בהכרת שפת הקולנוע

. הקורס יעסוק במהלך השנה בביטוי עצמי. הקולנועי וברכישת הידע הבסיסי להבנתו

בו למקום האישי ולביטוי ישנה  , נלמד לבטא את עצמנו דרך עשית סרטונים קבוצתיים

נכתוב תסריט במגוון צורות שונות נעמיק בחשיבות בעלי התפקידים . חשיבות רבה

 .מפיק ועורך , במאי, צלם: השונים

 

 .יכולת לשיתוף פעולה ורצון לעשיה רבה מחוץ לזמן השיעור: דרישות

 

 
 'ט-'ז ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 מחול ותנועה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 קדםיהל 

 

 קבוצות 3

 

 :כל קבוצה

 ברצףשעתיים 

 קומפוזיציה לתיאטרון מחול ותנועה   –מלודיה 

 .פיתוח ושכלול ההבנה של עקרונות יסוד הבונים יצירה בימתית

 .הקשבה וריכוז לעצמי ולסביבה שלי, פיתוח המודעות לגוף

 .פיתוח היכולת לנהל דיאלוג תוך כדי עקרונות הנלמדים בכיתה

 .שיכלול היכולת לדייק תנועה

 .שיכלול היכולת ליצור ולהעביר מסרים בעזרת תנועה בלבד

 .שיכלול היכולת המוזיקלית והקואורדינטיבית

 .בתוך מרחב מוגדר" האני המתנועע"שיכלול התפיסה של 

 .שיכלול יכולת האימפרוביזציה בתנועה

 .פיתוח האיכות התנועתית

 :השיעור הינו מעשי ומתחלק לשני חלקים עיקריים

חימום גוף בטכניקה המערבת סגנונות תנועה , עבודה המשתפת את הכיתה כולה.1

אחרי החימום עוברת הכיתה לעבוד באימפרוביזציה על הנושא הנחקר . שונים

 .באותה עת

גם על ידי , חלקו השני של השיעור מיועד להגשת עבודות הבית ומתן משוב עליהן .2

 .התלמידים עצמם וגם על ידי המורה

לבוש המתאים  .חובת נוכחות בכל שיעור .עמידה בלוח זמנים :חובות התלמיד

 .הכנת העבודה העצמית בבית כתנאי להשתתפות בשיעור .לעבודה פיזית

 .השתתפות פעילה במהלך השיעור

 .שיתוף פעולה בבניית עבודות עם משתתפי הקבוצה

 השתתפות במופע סיום –עבודת גמר 

 

 

 :שלוש קבוצות נפרדות

 ד-ג ות/תלמידי

 ו-ה ות/תלמידי

 ט-ז ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 בלי כותרת/ רב תחומי
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 

 הילה חסידים  

 

  שעה שבועית 

 דת ומיתולוגיה ממשיכים

 

נשווה ביניהן ונחקור לעומק את . בשיעור נמשיך את חקר המיתולוגיות השונות

נחפש את המשותף ביניהן ומה מקורות ההשפעה  . המשמעות הדתית של המיתולוגיות

 ?  שלהן

נקרא טקסטים  , במהלך השיעור נחשף לטקסטים מקוריים הלקוחים מהתרבויות השונות

 .עכשוויים ונצפה בסרטים כחלק מהלמידה

 

 .עבודת הגשה שנתית והצגת התוצרים בכיתה, עבודת מחצית: מטלות

 

 .הגעה עם הציוד הנדרש ונוכחות חובה. הכנת שיעורי בית והגשת מטלות: דרישות

 

 

 

לתלמידים ממשיכים  

 ו-בלבד בגילאים ד

 

 

 מנדלווימשאל  ויוי

 שבועיתשעה 

 

 בודת חקרע –שורשים 

לכל אחד ? ת/מה אינני יודע, ומה שמעניין עוד יותר? ת על המשפחה שלי/מה אני יודע

קורס זה הוא . בני משפחה עם סיפורים מרתקים שאת רובם טרם שמענו מאיתנוואחת 

לערוך מעין מסע אל תוך עולמם של הדורות  , להרחיב את הידע, הזדמנות לחקור לעומק

לחקור את פירושי שמות , לדעת מאילו ארצות הגיעו בני המשפחה לכאן, הקודמים

 .  המשפחה ולמצוא אוצרות רבים שטרם גילינו

לצורך הכנת העבודה נלמד לשאול . עבודת שורשים הינה עבודת חקר על בני המשפחה

לבנות אילן יוחסין ונלמד כיצד מגישים  , לחפש במקורות מידע, לראיין ולכתוב, שאלות

 .עבודה רצינית ומושקעת

 

העבודה הסופית מורכבת מהרבה מטלות שנעשה ! )הגשת מטלות בזמן: דרישות הקורס

 (  לאורך השנה

 .לשיעורים יש להגיע עם קלסר וכלי כתיבה: ציוד נדרש

 

 

 

 ' ז  ות/תלמידי

 

מי שטרם עשה  וכל 

ורוצה  שורשיםעבודת 

 .לעשות
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 רסי'גהילה 

 

 ברצף שעתיים

 מסביב לעולם  בתים 
 

 ?מנייר או מבוץ בבתים גרים אנשים איך ?דומים בעולם הבתים כל האם ?בית מהו

 

  השונים הבתים סוגי ואת הארץ כדור פני על השונות היבשות את נכיר זה בשיעור

  על מלמד הדבר מה ?הזו בצורה בנויים הם מדוע נחקור . בעולם אנשים גרים בהם

 המשפחות של החיים אורח ,האזור באותו המצויים החומרים ?חיים הם בו האזור

 האנשים של השונים החשיבה וסגנונות ,שלנו החיים לאורח בהשוואה אלו בבתים

 .השונים באזורים

 

 הבתים של דגמים ובניית סיפורים ,תמונות ,בסרטונים בצפייה ילווה השיעור

  .השונים

 

 

 ב-א ות/תלמידי

 

 שאוהבים לחקור וליצור

. 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי 



 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

  

 טל ילון

  

 ברצףשעתיים 

  

 סימסטריאלי

 מכר -סחר
חווייתי המשלב יצירה עם חקר ודיון על מושגים מעולם המסחר והמכירה קורס 

אך לא תמיד זוכים  , המתרחשים וקיימים בסביבתנו הקרובה( ובעצם מחיי היום יום)
 .נבין מה עומד מאחוריהם וכיצד הם משפיעים עלינו ועל חיינו. לתשומת לב

כיצד הוא הופך למוצר הסופי  , מהיכן הוא מגיע, במהלך הקורס נלמד מהו חומר גלם

 .הסביבה והחברה, וכיצד כל התהליך משפיע על משאבי הטבע

נבחן את אופן השימוש שלנו בהם , נכיר מוצרים שונים, נבחן את הרגלי הצריכה שלנו

 .וכיצד אנו יכולים לייעל אותו לטובת הסביבה והחיסכון הכלכלי

נכיר מושגים בסיסיים  . ונכיר אמצעי תשלום נוספים( בעבר וכיום)נלמד מהו כסף 

 .נבין מהו תקציב וכיצד בונים אותו. חיסכון, הלוואה, אשראי, משכורת, בנק: בכלכלה

ההבדל בין שוק לקניון ובין דוכן  , סוגי שווקים: ומושגים הקשורים בו" שוק"נלמד מהו 

, תחרותיות, הפקעת מחיר, הוזלה, הנחה, מבצע, קונה, מוכר, לבין חנות"( בסטה)"
 .היצע וביקוש

נתרגל את , באמצעות הכסף נחבר ונחסר: נתרגל וניישם את הידע החשבוני שלנו

 .ועוד, נלמד לפרוט ולחשב עודף, נכפול ונחלק, המבנה העשרוני

בכל שיעור נכין עבודה או מוצר : נחקור וניישם בעבודה מעשית את מה שנלמד

 .נושא של אותו שיעור\הקשור למושג

 -העבודות והמוצרים שנכין ישמשו אותנו בשיעור השיא של הקורס, הידע הרב

נתנסה בחוויית הקנייה והמכירה ואפילו נייסד בנק  , בו נציע את מרכולתנו, "יום שוק"

 !משלנו

קופסת נעליים  ; דבק סטיק וכלי כתיבה, מספריים, קלמר עם טושים: הציוד הדרוש

 .לשמירת עבודות

  

 

 ב -א ות/תלמידי  
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי 



 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 סמדר חברון

 

 שעה שבועית 

 

 סמסטריאלי

 

 סביבה מטיבה

החברתית  , עם התייחסות לסביבת המחייה שלנו, מעשי, זהו שיעור סמסטריאלי

נטפח את הקשרים  . מה טוב לבית הקבוצתי ולחטיבה, נחשוב ונציע. והפיזית

אירועים , נתייחס למועדים. ולוח קיר. פינות פעילות, את מרחב החטיבה, החברתיים

 .  וחגים

 

 :דרישות

 .  יכולת או נכונות לשתף פעולה עם כל אחד. 1 

 עקביות ואחריות. 2

 

 מוזמנים לעזור בתיאום עם סמדר, והורים( ט -ה)ילדים בוגרים 

 

 

 ד-מיועד לילדי ג

 :דרישות

יכולת או נכונות לשתף  . 1 

 . פעולה עם כל אחד

 עקביות ואחריות. 2
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי



 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 
 עוזיאלשגית 
  

שעה שבועית 
 סמיסטריאלית

   ללמוד כיצד ללמוד –ארגז הכלים שלי 
אך אם . רובנו רוכשים בכוחות עצמנו מיומנויות למידה במהלך ההתנסות הלימודית

נוכל   -נקבל בנוסף לכך הדרכה מכוונת והוראה של מיומנויות ואסטרטגיות למידה 

 .ללמוד בצורה יעילה יותר ולהתמסר להנאה ולכיף שטמונים בלמידה

  

נחלוק האחד עם השני   .לסגנון הלמידה שלנו, בקורס נתוודע לאדם הלומד שטמון בנו

נסגל לעצמנו אסטרטגיות  , נכיר תומכי זיכרון, דרכי למידה יעילות שאימצנו לעצמנו

 .לסדר וארגון וננסה להתיידד עם הזמן וננסה לנהל אותו ביעילות

  

ככלי יעיל "  smartphone – והנפלאות הטכנולוגיה "אחד השיעורים יוקדש ל* 

 .בסיטואציות לימודיות

  

 .הקורס מיועד לכל אחד ואחת מכם

  

 :  דרישות הקורס

. פתיחות לטכניקות חדשות, סבלנות, הקשבה, הבאת הציוד הדרוש, חובת נוכחות

 .בזוגות הכוללת הצגת תוצרים בפני הכיתה/כמו כן נדרשת עבודה בקבוצות

 .הגשת  תלקיט תוצרים ומשוב הערכה עצמית -עבודת סיום קורס 

 ייתכנו שינויים בדרישות*

 

  

 ט-ז ות/לתלמידי

  

שמעוניינים בכלים  

 .ללמידה יעילה

על ' לתלמידי כיתה ו)

 (בסיס מקום פנוי

  

 שגית עוזיאל

  

 שעה שבועית 

 מרכז המרכזים  –" מתנה"
  

 :מרכז שמעניק לכם מתנה חשובה

בקורסים השונים בהם את  שנתנותעזרה ותמיכה במטלות ובמשימות , העשרה

 .לומדים

ישפרו ויקלו עליכם , עצות והמלצות מעשיות שיקדמו, טיפים: המתנה כוללת ♥שימו  

 .בביצוע משימות

 .בואו לשגשג עם שגית  

  

 ט-ה ות/לתלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 מור  ערן

 

 שעה שבועית 

 כשאהיה גדול   

י  /מה תרצה" -את השאלה המוכרת" מבוגרים"מתי בפעם האחרונה שאלו אותך ה

האם חייבים ? מה אפשר להיות בימינו? ומה ענית? ה/י גדול/להיות כשתהיה

האם אפשר לעשות ? לבחור במקצוע מוגדר אחד ולהתמחות בו לאורך כל החיים

, חלקם מוכרים יותר -בסדנה זו נכיר מגוון מקצועות? להחליף? לגוון? גם וגם

כל אחד מהמשתתפים . סטנדרטיים יותר וסטנדרטיים פחות, וחלקם מוכרים פחות

יחד נלמד אודות  . ה/עיסוק שמעניין אותו/תבחר בתחום/והמשתתפות יבחר

כך נכיר את מגוון העיסוקים המוכרים יותר . התפתחותו והדברים בהם הוא עוסק

בחלק מהשיעורים נזמין אנשים העוסקים בעיסוקים שונים . ומוכרים פחות בימינו

 .  ועל הבחירה לעשות את מה שהם עושים בחיים, לספר לנו על עולמם המקצועי

לאורך השנה כל אחד מהמשתתפים בשיעור ינהל עבודת חקר סביב העיסוק 

 .  וילמד את שאר חברי הקבוצה אודותיו, שבחר בו

  

קריאה משיעור , ניהול עבודת חקר לאורך השנה, נוכחות: דרישות השיעור

 .  הגשת עבודת סיום, לשיעור

 

 

 

 
 'ט -'ז
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 מחשבים/תכנות 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 

 עידו רשף

 (הורה מלמד)

 שעתיים שבועיות

 

 'מחצית א

 

המשך   ייתכן' מחצית ב

 עם עירית

 

 טכנולוגיה ותכנות                          
.  אם נעצור לרגע ונסתכל סביבנו ניווכח שברוב שעות היום אנו מוקפים בטכנולוגיה

חשוב  , כיום. ולעבוד להינות, ללמוד, היא עוזרת לנו לשמור על קשר עם חברים

המגבלות , החסרונות, מה הם היתרונות, מאי פעם להבין מה היא טכנולוגיה

 ?והסכנות הטמונות בה

 

 :הקורס יתמקד בשני נושאים

ההווה , נבחן את העבר, הקלעים של הטכנולוגיה במאחורינתמקד  -טכנולוגיה . 1

נלמד על פריצות הדרך הטכנולוגיות הגדולות  . והעתיד של הטכנולוגיות השונות

 .  וכיצד הם שינו את חיינו

.  נתנסה בחשיבה ואתגרים לוגים, נלמד מה הוא תכנות -פיתוח התוכנה . 2

 ..Java-ו Scratchנתנסה בפיתוח תוכנה בשפת 

  

תכנות , פי מודל זה-על .Hour of codeפי מודל הלימוד -הקורס יתנהל על

וחשיבה אלגוריתמית היא נושא חשוב שיש ללמדו בבתי הספר בדומה  

 .  למתמטיקה וספרות

 

 .הגשת עבודה מסכמת, השתתפות פעילה בדיונים, נוכחות: חובות הקורס

 

  

 

 

 'ט-'ח ות/תלמידי

  

 

 אתי לוזון

 הורה מלמדת

 

 שבועית שעה

 

 'מחצית א

המשך   ייתכן' מחצית ב

 עם מורה אחר

 מבוא לעיצוב  + אפ ' סקאצ                              

אפ היא תוכנת מידול חופשית תלת ממדית שתוכננה עבור אדריכלים ' סקאצ 

התוכנה הינה תוכנה חינמית של גוגל  . משחקי מחשב יוצרי סרטים ומתכנתי,

 .הניתנת להורדה מכל מחשב

 .בעזרת התוכנה נוכל לבנות מודלים של מבנים שונים

 .מיועדת גם לחסרי הניסיון בתלת ממד ובתוכנות מחשב אפ'סקצתוכנת 

  

 ב'חטמיועד לתלמידי 

  

  אין צורך בידע מוקדם
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי 
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 בנצי בצלאל

 שעתיים שבועיות
  

 

(                                                            שיחה וויכוח)תורת השיחוח  - דיבייט

 

אמנות  , אמנות הפרזנטציה, אמנות השכנוע, נלמד הופעה בפני קהל

 .  הדיבייט

 .התמודדות עם אופוזיציה והקשבה ביקורתית ,קשב קהל 

 

 .בסוף כל תקופה נקיים אירוע מרכזי לכל החטיבה

 

. פעילה עמידה בחוקי השיעור נוכחות רציפה והשתתפות: דרישות

 (.ההשתתפות חשובה במיוחד)

  

 

 ב  "לתלמידי חט

 

 אין צורך בידע מוקדם

102 

לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ...בלי כותרת/ רב תחומי 

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 לימור דוד

 שעתיים בשבוע

  

 אדריכלות בצעדים קטנים                    

במסגרתו . מבוסס על לימוד מעשי ועיוני, שיימשך לאורך השנה כולה, השיעור שלנו 

נלמד להתבונן בדברים  . נלמד אודות יוצרים ויוצרות והיצירות שלהם, נצפה בשקופיות

נכיר בצרכים האנושיים שהאדריכלות . ,ולבחון את מה שסביבנו בעיניים אדריכליות

ביצירתיות  , בהמון דמיון, נתכנן בעצמנו מבנים ונבנה אותם, צריכה לענות עליהם

כך נוכל להגשים את חלומותינו  ...נלמד לקבל משוב על הדברים שלנו ו. ובפתיחות

 .ונכיר טוב יותר את העולם שלנו, הלכה למעשה

 .  בחיוך... ונתחיל מחדש, נהרוס הכול... ואז

חלקם בסדנת  , חלק מהשיעורים שלנו יתקיימו בשטחים הפתוחים בבית הספר 

 (. אפ' סקאצבעזרת תוכנת )האומנות וחלקם בחדר המחשבים 

ולקחת חלק , המשתתפים בשיעור ידרשו להציג את התוצרים שלהם בפני הכיתה 

 . בדיון שיעלה בעקבות כך

 . תידרש עבודה בבית משיעור לשיעור

 .לאורך השנה נציג את התוצרים שלנו בתערוכות בכניסה לבית הספר

  

 

 ד-ג
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ערבית  
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 הילין

 

 שעתיים שבועיות

 
  שתי קבוצות

 

 אזרחות משותפת –ערבית מדוברת 

 

 .בקורס זה נלמד על חשיבות לימודי השפה הערבית בכלל ובמדינתנו בפרט

על מנת לחיות יחד . יש גם זהויות שונות ומיוחדות, לצד היותם דומים, נלמד שלאנשים

 .יש לשמור על יחס הוגן כלפי האחר

זיהוי אותיות ומילים  , (הבנה ודיבור)אוצר מילים לשיחה : נלמד את השפה הערבית

 (רוב אוצר המילים נלמד דרך שירים. )לקריאה ומעט מילים בכתיבה

 .חגים ומנהגי יומיום, דתות: נלמד על תרבותם של אזרחי המדינה הערביים

נלמד שירים ומשחקים שונים אשר מהווים למידה והנאה באותה , במסגרת הקורס

 .המידה

לתרגל וללמוד את אוצר , להקשיב ולשאול, , להיות נוכח בשיעורים: דרישות השיעור

להיות שותפים  , המילים החדש בבית ולהיות מוכנים לשיחה בערבית לשיעור הבא

 .פעילים בשיעור

 

תיקיית מנילה  , מחברת שורות קטנה. דבק וצבעים, מספריים, כלי כתיבה: ציוד נדרש

 י המורה"או קלסר לשמירת דפי עבודה וחומרים נלווים אשר יחולקו ע

 

  

 

 ו-תלמידי ה
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ערבית  
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 הילין

 

 שעתיים שבועיות

 

 שתי קבוצות
  

 

 שפה מספרת תרבות
 

,  במסגרת הקורס נעסוק בחשיבות לימודי השפה הערבית בכלל ובמדינתנו בפרט

במזרח התיכון  , בדמיון בין השפה העברית והשפה הערבית, במאפייני הכתב הערבי

בכל אחד מן הנושאים הללו מוצגים  (. נצרות ואסלאם, יהדות)ובשלושת הדתות 

סך כל הטקסטים  . אוצר מילים וטקסטים, טקסטים בנושא המכילים אותיות חדשות

משלב , כמו גם החוברת, הספר. מובילים לתובנות בתחום השפה ובתחום התרבות

 .  סרגל אותיות המאפשר לתרגילי הפענוח לזרז את תהליך הקריאה

הדיגיטלית מכיל קטעי האזנה בערבית ספרותית ובמדוברת וכן   בגירסההספר 

במסגרת השיעורים נלמד את ראשית הקריאה והכתיבה וגם  .  פעילויות חווייתיות

 .נצפה בסרטי וידאו הקשורים לנושאים תרבותיים

 

אשר עוסקים בחשיבות  " חיל המודיעין"פעילויות ושעשועונים מטעם באמצעות  נלמד

 .לימודי השפה הערבית

 .נשוחח בערביתו השעורים כוללים גם אוצר מילים בשפה הערבית המדוברת

 

לתרגל וללמוד את אוצר , להקשיב ולשאול, , להיות נוכח בשיעורים: דרישות השיעור

להיות שותפים  . המילים החדש בבית ולהיות מוכנים לשיחה בערבית לשיעור הבא

 .פעילים בשיעור

 

מחברת , כלי כתיבה. כולל חוברת' חלק א, הספר שפה מספרת תרבות: ציוד נדרש

תיקיית מנילה או קלסר לשמירת דפי , אשר מחולקת לשלושה חלקים ( בסליל)שורות 

 .י המורה"עבודה וחומרים נלווים אשר יחולקו ע

 

  

 

 ט-תלמידי ז
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 ועוד, סוציולוגיה, אזרחות, היסטוריה: רוח וחברה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 חסידיםהילה 

 שעה שבועית

 דת ומיתולוגיה
 

המיתולוגיה המצרית והמיתולוגיה היוונית  . נחשף לדתות ולפן המיתולוגי שלהןבקורס 

,  בו נגלה אלים שונים ומשונים, במהלכו נצא למסע קסום ומסתורי, יעמדו במרכז הקורס

נקרא עליהם במחזות יווניים דרך עיניהם של היוונים ונבין כי למרות שלאנשים שונים יש  

 .בסופו של דבר כולנו דומים, דתות שונות

 .מונותיאיזם, פלורליזם, מיתולוגיה: בקורס נלמד מושגים כמו

 

 .הקראת טקסטים וסיפורים, מחזות יווניים, יצירות אומנות, סרטים: באמצעותנלמד 

 

 .אלפון וקלמר, קלסר :ציוד

 

 

 

 ה-ג ות/ תלמידי

 

 

  

                                      

 טל חסון

 

 שעה שבועית          

 

 שתי קבוצות 

 

 2.0המשמר האזרחי 
  

ציבורי ופוליטי שמתקיים במדינת ישראל באופן שוטף  , הקורס עוסק בשיח החברתי

במסגרת הקורס נערוך הכרות עם עקרונות וסוגיות אזרחיות ופוליטיות הקיימות . ועכשווי

 . נדון ונתווכח עליהן  וניקח יוזמה אקטיבית לתיקון עוולות חברתיות. בחברה הישראלית

 

עבודת צוות וטיפוח חשיבה ביקורתית בקרב  , הקורס ישלב מיומנויות של פיתוח יצירתיות

התלמידים על ידי ניתוח תכנים וטקסטים ונקיטת עמדה על בסיס הידע שילמד במהלך  

 .השנה

 

הגשת , נוכחות והשתתפות פעילה הינם חובה להצלחת הקורס: מחויבויות הלומדים

 . השתתפות בסבב הפינה האקטואלית והגשת פרויקט סיכום לקורס, מטלות שבועיות

 

 ז-ה ות/ תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 פילוסופיה, סוציולוגיה, אזרחות, היסטוריה: רוח וחברה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

  

 

 

 הררינחשון  

 

  שעה שבועית

  

  

 !לא היסטריה? היסטוריה

 .קורס היסטוריה למתחילים

נקיים דיון ונתווכח על  , נתחיל את השנה בבדיקת התיאוריות השונות להיווצרות היקום

נלמד וננסה  . נלמד על תהליך האבולוציה עד להיווצרות האדם המודרני. כל אחת מהן

ננסה כלי נשק ששימשו אותו בתהליך ההישרדות שלו  , להדליק אש כמו האדם הקדמון

נבין  . נתקדם יחד עם האדם המודרני בתהליך ההישרדות שלו ובהתפתחות המין האנושי

 . תלוי מי מספר את הסיפור, וזוויות שונותרבות יחד כי להיסטוריה האנושית פנים 

  

 ו -ה ות/תלמידי

  

  

  

   

 

 

 בצלאל בן ציון

 בנצי

 

 שעתיים שבועיות

 

 2היסטוריה אמריקאית  

 

 . 19-חזרה מהירה על אירועי אמריקה במאה ה 

 !חסרונותיה וחשיבותה היום ,יתרונותיה, החוקה האמריקאית

 .אפגניסטן–ועיראק  וויאטנםכולל מלחמת העולם  20-אירועי ההיסטוריה במאה ה 

 

ההשתתפות  ) נוכחות רציפה והשתתפות פעילה , עמידה בחוקי השיעור: השעור דרישות

 (.חשובה במיוחד

    

 ב"חט ות/תלמידי    

 

 אין צורך בידע מוקדם  

 

רצויה ידיעת אנגלית       

 ברמת הבנת סרטים
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 פילוסופיה, סוציולוגיה, אזרחות, היסטוריה: רוח וחברה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 
 ערן מור

 שבועיותשעתיים 

 היסטוריהעשו 
 "למעלה"ומ" למטה"היסטוריה מ

 תקופות ,גדולים אירועים על מדברים אנחנו ,"ההיסטוריה" על מדברים כשאנו ,לרוב

  הדברים על מסתכלים שאנו תוך וזאת ,העולם את ששינו והתפתחויות חשובות

  בהיסטוריה תקופות ואותן אירועים אותם את לראות ננסה זה בקורס ."למעלה"מ

  דרך נעשה זאת .היסטוריה אותה את שעשו האנשים על הסתכלות תוך -"למטה"מ

 ותוך במקביל ,שונים אנשים של ובביוגרפיות אוטוביוגרפיות ,אישיים ביומנים קריאה

  לנו יסייע הדרכים בין השילוב .ההיסטוריה על המקובלת ההסתכלות דרך עם שילוב
   .יותר ומעניינת אותנטית ,מורכבת היסטורית תמונה ליצור

 בביוגרפיה העמקה .1 -זמנית בו רבדים במספר יתקיימו בקורס וההתקדמות הלמידה

 למידה .3 .ויומנים ביוגרפיות ניתוח של הכלי של משותפת למידה .2 .אחת דמות של

   .ונחקור שנקרא לביוגרפיות ההקשר את שמהוות ,ההיסטוריות התקופות סביב

  דרך ,היוונית בתקופה תתחיל הלמידה "'א היסטוריה עשו" בקורס ,כרונולוגית מבחינה

   .(18 -ה המאה) המודרני לעידן למעבר ועד הרנסנס ,הביניים ימי ,הרומית האימפריה

   -הלומדים מחויבויות

 בשיעורים פעילה והשתתפות קבועה נוכחות-
 אודותיה ביוגרפים חומרים ואיסוף דמות בחירת-
 (שיאספו החומרים בעקבות ,הדמות בשם) "אוטוביוגרפי" יומן כתיבת-
  לחודש אחת בעבודה התקדמות מצב ח"דו הגשת-
 לשבוע משבוע טקסטים קריאת-
 מחצית כל בסוף מצגת והצגת בניית-
 לשיעור משיעור בית שיעורי הכנת-
 'א מחצית בסוף בחינה-
 שנה סיום עבודת-

 

 

 

 
 'ז-'ו ות/תלמידי
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 פילוסופיה, סוציולוגיה, אזרחות, היסטוריה: רוח וחברה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 
 מורערן 
  
 שבועיות   שעתיים

 (היסטוריה ממשיכים" )העולם החדש"

שגילו בסוף המאה  , הוא כינוי שהשתמשו בו האירופאים ביחס לאמריקה" העולם החדש"

נתחיל בהיכרות עם עידן הגילויים   -בקורס זה נתייחס לכינוי במובן רחב יותר. 15ה 

נמשיך דרך תהליכים שהתרחשו בעולם והפכו אותו  , (ובכלל זה אמריקה)הגיאוגרפיים 

,  נעסוק במהפכה הצרפתית, כך. מפותח יותר ומתקדם, הומאני יותר, למודרני יותר

בראשית צמיחת של מדינות לאום  , בעיור שבא בעקבותיה, במהפכה התעשייתית

שהביאה לפרוץ , ובצמיחת הלאומיות ונסיים בשאיפה להתפשטות אימפריאליסטית

 .  מלחמת העולם הראשונה

לראות את הצדדים  , כמי שמשייכים עצמם לעולם המודרני, נלמד שגם אם נוח לנו

שראוי שנכיר  , יש לה גם צדדים פחות מחמיאים, החיוביים של אותה קידמה וצבירת כוח

 . אותם

וישתפו את , ה יבחרו מדינה שיעמיקו את הלמידה לגביה/כל תלמיד, לצד הלמידה בכיתה

 .המשתתפים בשיעור בלמידה  שלהם לאורך השנה

 .השתתפות פעילה בדיונים בשיעור. קריאה משבוע לשבוע: דרישות השיעור 

עבודת חקר   .לאורך השנה" דפים חושבים" כתיבת שניים עשר  .מבחן מסכם בכל מחצית

 .הכנת שיעורי בית משיעור לשיעור .פרזנטציה+ סביב המדינה הנבחרת

 . ח"הוצאת מט, קידמה ומהפכות, מסע אל העבר: ספר  לימוד

 

 

 

 

שלמדו את שיעור  למי 

 "  עשו היסטוריה "

 אידאולוגיות   או
 הלימודים שעברהבשנת 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 פילוסופיה, סוציולוגיה, אזרחות, היסטוריה: רוח וחברה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 
 מורערן 
  
 שבועיות   שעתיים

 האדם בחברה והחברה באדם -סוציולוגיה
 

, כפי שעולה משמה, (הגיון -מהמילה לוגוס ביוונית= לוגיה, חברה=סוציו)הסוציולוגיה 

הסוציולוגיה מסייעת לנו להבין כיצד . מבקשת להבין את העולם החברתי בו אנו חיים

תפיסותינו ואורח  , משפיעה על חוויותינו( החיים בחברה)העובדה שאנו יצורים חברתיים 

לאחר שנחקור יחדיו את אופייה של הפרספקטיבה הייחודית  , במהלך הקורס. חיינו

נחשף למושגי היסוד של התחום ונעמיק בסוגיות ובנושאים שמעסיקים את  , לסוציולוגיה

, התנהגות קולקטיבית, מגדר, ריבוד חברתי, חיברות, תרבות -הסוציולוגים בני זמננו

 ...פוליטיקה ועוד, כלכלה, גלובליזציה, הבנייה חברתית של המציאות

 

קריאה של טקסטים   -למידה צמודת טקסט. 1: הלמידה תתבצע בכמה דרכים במקביל

הבחנה בין , סיכום)באמצעותה נשכלל את מיומנויות הלמידה והניתוח שלנו , בחברותא

.  2(. שיפור מיומנויות כתיבה, טענות מרכזיות, איתור נושאים מרכזיים, עיקר לטפל

כך נעבור מרמת  )חקירת אירועים אקטואליים באמצעות החומרים הסוציולוגיים שנלמד 

ניתוח ממצאים סטטיסטיים אודות החברה  . 3(. הלמידה התיאורטית לרמה היישומית

צפייה בסרטים וניתוח של סיטואציות ואירועים שונים בהם בהקשר של . 4. הישראלית

 . משבוע לשבוע" דפים חושבים"כתיבת . 4.  הסוגיות הסוציולוגיות שדנו בהן

 

לשפר את , לחשוף את התלמידים לחשיבה ומודעות חברתית וביקורתית :מטרת הקורס

לקדם עבודה עצמאית ומעמיקה מחד ולעודד , מיומנויות הקריאה והכתיבה שלהם

 .  השתתפות בדיונים הקבוצתיים שנקיים מאידך

 

, דפים חושבים במחצית 10הגשת , השתתפות פעילה בדיונים, נוכחות :חובות הקורס

 .הגשת עבודה מסכמת, הצגת מאמר בכיתה

 

 

 'ט-'ח ות/לתלמידי    
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 

 
 



 שיעורים ומרכזים

 תרבות ישראל, ך"תנ, תורה

 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 הילה חסידים

 שעה שבועית

 סיפורי בראשית:  1תורה 
 

ך "נקרא את סיפורי התנ, בעולם התנכי העתיק בשיעור זה נצא למסע מופלא וקסום 

 .ועוד מגדל בבל , תיבת נוח , סיפור גן עדן, בריאת העולם: המרתקים מההתחלה

ננהל דיון בכיתה על ערכי הדמויות התנכיות וננסה להבין את בחירותיהן לטוב ולרע 

ננסה למצוא את השונה והדומה בין עולמנו לעולמן של הדמויות המובילות . 

 .בסיפורים 

ונחווה  " מן התורה" קיפנסבשיעור נקרא יחד את הסיפורים מתוך סיפרו של לוין 

 .אותם דרך המחזה ויצירה

 

 .מחברת חלקה וקלמר:  ציוד נדרש

 

 

 ב-א ות/תלמידי

 

 

 

 גולדברגשחר 

  

 שעתיים שבועיות

  

  

  (והלאה ב'ימפרק )קוראים בבראשית 
 מאברהם עד יוסף, סיפורי האבות

 

עשיו ויעקב , יצחק ורבקה, שרה והגר, אברהם –" המשפחה המייסדת"את נכיר 

 .נכיר את הדמויות ואת מערכות היחסים ביניהן. ונשותיהם וילדיהם

 . ומה הביא אותם למצריים למשך שנים רבות, נלמד איך הפכה ארץ ישראל לביתם

  . נדון נחקור ונבדוק את הטקסט בהשוואה לימינו אלה, נכיר את השפה המקראית

 . ונכיר את השורשים המקראיים והתרבותיים שלהם, נלמד על החגים במועדיהם

 

 קריאההשיעור דורש יכולת 

 

  

 ג-א ות/תלמידי 
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 תרבות ישראל, ך"תנ, תורה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 סימה אורפז

 

 שעתיים שבועיות

 

  

 

 מנהיגות דרך דמויות בתורה

כיצד פעל ומה אפיין אותו , בספר שמות נלמד על המנהיגות המדינית של משה

 .כמנהיג

נתמקד באבות אברהם  . נקדים ונלמד תכונות אשר מייצגות מנהיגות בספר בראשית

נתמקד גם בדמותו של יוסף ובתכונות אשר באות לידי ביטוי המייצגות  . יצחק ויעקב

 .מנהיגות

בהתנהלות , באורח החיים שלנו, בכל תהליך הלמידה נתחבר לחיי היום יום שלנו

 .שלנו

חנה שליטא הוצאת  ,  טליתמןבינה גלר " נקרא ונפעל"ספר שמות :  ציוד נדרש

  10לבחירה  -דף 40מחברת . ניילונים 10דפדפת דקה רצוי לצרף לדפדפת .  כינרת

 .שורות 15או 

,  טושים/צבעים, דבק סטיק, מספריים , מחק, עפרונות מחודדים 4: קלמר מאובזר

 (.הצבע לא חשוב)מרקרים 2, מספריים, סרגל קטן

 .  משימות בהתאם לנושאים הנלמדים :דרישות הקורס

 

 

 ד -לתלמידי ג
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לתוכן 
 העניינים

 חזור

 המשך
 



 שיעורים ומרכזים

 תרבות ישראל, ך"תנ, תורה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 סימה אורפז

 

 שעתיים שבועיות

 

  

  

  

 התגבשות בני ישראל לעם -ספר שמות
 

 .בספר שמות נפגוש את בני ישראל תחת עולו הכבד של פרעה

נתמקד בסיפורי האבות כפי שמסופר , כדי להבין כיצד הגיעו בני ישראל למצרים

 .עליהם בספר בראשית

 .כשמשה משמש כמנהיג, נלווה את בני ישראל בדרכם במדבר

בהקשר של תחושות , במהלך תהליך הלמידה נעשה הקבלה לחיי היום יום שלנו

 .רגשות והתנהגויות של הדמויות שאנו לומדים עליהם

 

חנה שליטא הוצאת  ,  טליתמןבינה גלר " נקרא ונפעל"ספר שמות  :ציוד נדרש

 .  שמרדפים 10דפדפת דקה רצוי לצרף לדפדפת .     כינרת

 .שורות 15או  10לבחירה  -דף 40מחברת 

 

,  טושים/צבעים, דבק סטיק, מספריים , מחק, עפרונות מחודדים 4: קלמר מאובזר

 (.הצבע לא חשוב)שני מרקרים , סרגל קטן מספריים

 

 .  משימות בהתאם לנושאים הנלמדים  :דרישות הקורס

 

 

 

  'ד-'תלמידי ג

 

 

 שחר גולדברג

  

 שעתיים שבועיות

 

  

  

 שופטים, יהושוע: 4תורה 
 

 עם בארצו

 

והתגבשות העם במהלך הנדודים , מתן תורה, נחזור בקצרה על סיפורי משה

 .במדבר

 .  נלמד על כיבוש הארץ ועל החלוקה לנחלות. המנהיג החדש, נכיר את יהושוע

ונכיר סוגים שונים  , השופטים –נלמד על המנהיגים שהנהיגו את העם בתקופה ההיא 

 .של מנהיגים ומנהיגות

 .ונכיר את השורשים המקראיים והתרבותיים שלהם, נלמד על החגים במועדיהם

 

  'ו -'תלמידי ה
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 שיעורים ומרכזים

 תרבות ישראל, ך"תנ, תורה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 

 

 צבעוניחוה 

 

 שעתיים שבועיות

 

 

 
 'שמואל ב: ב"ך חט"תנ

 דוד מלך ישראל

 .והכרחיות בסיסיות מיומנויות על בחזרה השנה את נפתח

  ,למלחמות נצלול – 'א שמואל את ששרדו הדמויות עם מחודשת הכרות לאחר

  שליוו והמכשולים האתגרים על נקרא .'ב שמואל של וחטאים תככים ,הכס משחקי

 ...שקיבל ההחלטות איכות על ונדסקס דוד מלוכת את

 קריאה :כגון ך"התנ לימוד מיומנויות ופיתוח להכרת שיעורים יתקיימו השנה לאורך

  .וביטויים ניבים ,המקראית הלשון מאפייני הבנת ,בפרשנים שימוש ,ומדויקת רהוטה

 .ועוד במחשב שימוש ,בקבוצות עבודה :כגון נוספות מיומנויות נתרגל בנוסף

 הישירה המשמעות על והחשיבה ימינו לשפת הכתוב של התרגום ,ך"בתנ הקריאה

  .הקורס משתתפי כל ידי על תעשה הטקסט של והעקיפה

 

 מחברת עם לשיעורים והגעה הבית שיעורי הכנת ,ך"תנ ללמוד רצון :הקורס דרישות

  .מלא ך"ותנ כתיבה כלי ,מסודרת

 

 

 

 ב"חט  ות/תלמידי

 

 

 חוה צבעוני

 

 שעתיים שבועיות

 'שמואל א: 5ך "תנ
 ראשית המלוכה או שאול מלך ישראל

 ישראל בני ביציאת בקצרה ונזכר ך"התנ עם מחודשת בהכרות השנה את נפתח

 .לישראל לארץ וכניסתם ממצרים

 לבני חשוב כך כל היה למה להבין ננסה .שמואל שלה הפלא ילד ואת חנה את נכיר

 .לעשות בוחר ישראל של הראשון המלך – שאול מה ונבדוק מלך להם שיהיה ישראל

 .אותו לתפוס שאול של הניסיונות אחרי ונעקוב הגיבור דוד את גם נכיר בהמשך

 קריאה :כגון ך"התנ לימוד מיומנויות ופיתוח להכרת שיעורים יתקיימו השנה לאורך

  .וביטויים ניבים ,המקראית הלשון מאפייני הבנת ,בפרשנים שימוש ,ומדויקת רהוטה

 .ועוד במחשב שימוש ,בקבוצות עבודה :כגון נוספות מיומנויות נתרגל בנוסף

 הישירה המשמעות על והחשיבה ימינו לשפת הכתוב של התרגום ,ך"בתנ הקריאה

  .הקורס משתתפי כל ידי על תעשה הטקסט של והעקיפה

  מחברת עם לשיעורים והגעה הבית שיעורי הכנת ,ך"תנ ללמוד רצון :הקורס דרישות

 . מלא ך"ותנ כתיבה כלי ,מסודרת

 'ו-'ה לתלמידי
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 טל חסון

 

 שעתיים שבועיות

 

 

 

 
 התנ״כיתהמדינה 

 

  וסיפוריו המרתקת עלילתו .ומעולם מאז ביותר הנקרא המכר רב הינו התנ״ך

  היום עצם עד הישראלית התרבות בנויה שעליו היסטורי מקור מהווים המסקרנים

  (מסוימת עולם השקפת דרך המציאות ופירוש תיאור) בנרטיב יתמקד הקורס .הזה

 מתמדת השוואה תוך המקראי ישראל עם של המלכות תקופת של והפוליטי החברתי

 החל ,המלכות תקופת סיפורי את ילווה הקורס .כיום הישראלית בחברה למתרחש

  .ישראל בארץ המלוכני המשטר להתפוררות ועד למלך מהכמיהה

 

 ,הקורס להצלחת חובה הינם בדיונים פעילה והשתתפות נוכחות :הלומדים מחויבויות

 המחצית במהלך .שוטפות מטלות והגשת בית שיעורי הכנת ,וסקרנות עניין הבעת

 לקורס קבוצתי סיכום פרויקט יבוצע השנה ובסיום מבחנים שני יערכו

 

 

 

 חטיבה בוגרת
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 שיעורים ומרכזים

 תרבות ישראל, ך"תנ, תורה
 מנחה

 ומשך הפעילות

 ...מיועד ל שם הפעילות ואופייה

 

 חוה צבעוני 

 שבועיותשעתיים 

 

 תרבות ישראל –של זהות מסע 

 

?  האם הזהות שלי נקבעת בעיקר על ידי או על ידי החברה הסובבת אותי? זהותמהי 

 ?מה מייחד אותי

 . עצם העיסוק בזהות הוא דבר המשותף לכל בני האדם בעולם

בשיעור זה ננסה להבין כיצד אנו מגדירים את עצמנו באופן עצמאי וביחס לזולת 

ועל השלב שבין  , נשאל את עצמנו  שאלות שונות על התבגרות וחברות, ולחברה

 .ילדות לבגרות

ואנחנו כחוליה  , משפחה וחברים: נכיר את המעגלים השונים המשפיעים עלינו

מכתבים , סיפורים,שירים , כמו קטעי יומן, נפגוש  מקורות מגוונים. בשרשרת הדורות

נלמד על טקסי התבגרות  ,ומקורות מהתרבות  היהודית העתיקה והמודרנית 

 .בתרבויות שונות בעולם ובעיקר נלמד על עצמנו

 

 

 ו-ה ות/לתלמידי
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 לוח תכנון שנתי
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 פעילות
שעת 

 התחלה
שעת 
 סיום

 12:30 :שישי יוםשעת סיום  08:30 08:15 מפגש בוקר

 09:25 08:35 שעור ראשון

 10:20 09:30 שעור שני

 :יום שניסיום מפגש  11:30 10:45 שעור שלישי
12:30-

12:45 

 12:30 11:45 שעור רביעי

*13:35 12:45 ו שעור חמישי-חטיבה ה 13:30 12:45 שעור חמישי  

 13:45 13:35 ו רישום סוף יום-חטיבה ה 13:45 13:30 מפגש סיום יום: ד-א

ו יתקיים רישום סוף יום בסיום -בחטיבת ה 14:25  13:45   שעור ששי
השעה החמישית גם אם מתקיימת שעה  

 .ששית לחלק מהילדים
רישום סוף 

 ב"יום חט
14:25 14:30 



 לוח תכנון שנתי
 ועדות
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 ועדות בית הספר

 תחומי אחריות ותפקידים

 
 

והן אלה שאחראיות בפועל על ניהול החיים השוטפים בבית אנשי צוות והורים , בהן משתתפים תלמידיםועדות הספר פועלות בבית 
 .בשעה הרביעיתשני יפעלו בימי ( מלבד ועדת חינוך)כל הועדות .  הספר

 . בימי ההתנסות בראשית השנה מוזמנים הילדים להכיר את הועדות השונות ולהצטרף אליהן

ליישם ולבצע את , לבדוק ולהפעיל דברים חדשים לרווחת בית הספר, להמליץ, ליזום, הוועדות השונות אחראיות כל אחת בתחומה
 . בפרלמנט( צוות והורים, תלמידים)ההחלטות שהתקבלו על ידי הקהילה 

 .ם לרכז ולהנחות את פעילות הועדה/בכל ועדה חבר צוות אחד או יותר שתפקידו

 .כל ועדה תחליט בתחילת השנה על תקנון לפעילותה ותבחר בעלי תפקידים מתוכה בהתאם לתקנון זה

 

 .  ב ולא על פי סדר חשיבותן "מופיעות ברשימה זו על פי סדר האהועדות 

 

 ונטע איילת –ועדת אירועים 

ועדת אירועים מתכנסת אחת  . והקהילתיים הנערכים בבית הספר ספריים-תפקיד הוועדה הוא לתכנן ולהוציא לפועל את האירועים הבית
 .י הצורך"לשבוע בשעת ועדות ומרכזים ולפני אירועים קהילתיים עפ
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 ועדות בית הספר

 (המשך)  תחומי אחריות ותפקידים
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 אלעני מירב –ביקורת ועדת 

דנו בשאלות סביב .  והתמקדה בהבניית מסגרות הפעולה שלה, (באיחור של כעשר שנים), ועדת ביקורת קמה לפני שלוש שנים

לפעול למען שמירת  לרשותה ועל כלל האופנים העומדים , על תחומי האחריות שלה -:על פי חוקת בית הספר וועדה הלמנדט 

 .   האופי הדמוקרטי של בית הספר

יותר להתמודדות בכשלים בעמידה מול  מידיים ונחליט על דרכי פעולה , לכלל הקהילה, ונפרסם  מנגנוני פנייה לוועדהנבנה  

 .ותפקוד כללי של הועדות והרשויות המבצעות האחרות, כללי החוקה

בשיתוף ובהסכמת יקבע המועד . )הועדה מתכנסת שעה נוספת פעם בשבועיים אחר הצהריים בשיתוף הורים שהם חברי הועדה

 (.חברי הועדהכלל 

, בסוף חודש מאיהספר להנהלת בית יוגש הסופי ח "הדו .תכנוןולפני הקמת ועדת , בשבטו "טלקראת , להנהלהיוגש ביניים ח "דו

 .בדוחבצירוף התייחסות כל הגופים שמוזכרים 

 

 סימה, שחר, מדר חברוןס –גישור ועדת 

מטרת הגישור היא לסייע לאנשים שנמצאים במצב של קונפליקט לשנות את איכות היחסים ביניהם בתוך הקונפליקט  

ומנסים להגיע להבנות  , בתהליך הגישור רואים ושומעים את כל הצדדים. משליליים והרסניים לחיובים ובונים

 .  אנחנו מציעים את שירותינו כמגשרים לכל חברי הקהילה שמעוניינים להשתמש בהם. משותפות

 .ועדת גישור בית ספרית פועלת בשעת ועדות ומרכזים ובשעות נוספות

 



 

 ועדות בית הספר

 (המשך)  תחומי אחריות ותפקידים
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 נחשון, הילה חסידים, ת אלב –( ח"וז)ועדת זכויות וחובות 

 .ומבוגר ות/צוותי הוועדה פועלים בהרכב של לפחות שני ילדים. ס המוסמך להפעיל סנקציות"הגוף היחיד בביה

כל  ח"בוזמגיעים לדיון , כמו כן. ועבירות בטיחות( פיזית או מילולית)הם אלימות חמורה  ח"בוז מיידינושאים המגיעים לדיון 

 .  או שהצדדים לא הגיעו להסכם לשביעות רצונם, נושא או בעיה שלא נפתרו בגישור

צוותי העבודה של הוועדה מכנסים את הצדדים  . הוועדה מפעילה סנקציות על פי רשימת מדרג שאושרה בפרלמנט

לאחר מכן  . ות/על פי הצורך יוזמנו עדים. הצדדים יכולים להסביר את שאירע לטענתם. בהתאם לתלונות שהוגשו לוועדה

בכל דיון  . לבסוף מוזמנים הצדדים לחזור ונמסרת החלטת הוועדה. מתבקשים הצדדים לצאת וחברי הצוות יקיימו דיון

 משמעתי נרשם פרוטוקול  

 .ובכל סיום דיון נשלח במייל דף הסבר לחונך האישי

 .  פעמים בשבוע בשעת ועדות ומרכזים ובמסגרת הבית ספרית 5פועלת  ח"וז

 . במהלך השנה נכיר ונלמד את כללי וחוקי בית הספר

 .  כל משתתף בוועדה ייקח חלק פעיל בדיוני הוועדה וילמד למלא את כל תפקידיה

 .ומנהלי דיונים( רושמים את הנאמר בדיון)רשמים , רצים, נהיה דיינים



 

 ועדות בית הספר

 (המשך)  תחומי אחריות ותפקידים

 
 שחר -טיולים ועדת 

 וחברות הוועדה מחליטים לגבי חברי 

 ;  ומסלולי הטיול של החטיבות השונותאזורי 

 ס  "ארגון ימי קהילה מחוץ לביה; המוזיאונים ונושאי הפעילותבחירת 

 , בחירת מועדי טיולים –הכנת הטיולים ; (משפחותטיול , יום צעדה, יום ניקוי חופים)

 , ודיווח לחטיבות על החלטות הוועדהייצוג 

 ,  (ימי קהילה, טיולים, מוזיאונים)חומר רקע בחטיבות לפני יציאה העברת 

 ; (במידת האפשר)הלוגיסטיקה של הטיול ארגון 

 ;  (תיק טיולים, אישורים, ריקנים'ג, תיק עזרה ראשונה)ציוד לפני טיולים בדיקת 

 ; משובים אחרי כל יציאה שאורגנה על ידי הוועדהעריכת 

 .משובים משנה לשנה בחטיבות/שאלוניםעריכת 

 .ועדת טיולים מתכנסת אחת לשבוע בשעת ועדות ומרכזים

 

 נינה ויאירפ –ספורט ועדת 

 על ציוד הספורט ועל השימוש בו, הוועדה אחראית על ניהול אירועי הספורט בבית הספר

 .מחוץ לשיעורי הספורט למיניהם

 

 יהל -ועדת ערעורים 

.  ועדת ערעורים היא הגוף שניתן לפנות אליו בכל דבר או עניין שיש עליו אי הסכמות ואי הבנות והיא תשמש כגוף המכריע באופן סופי
למעט בסוגיות של יחסי  , ס"ספרית העליונה לכל דבר ועניין ביחס לכל סוגיה ולכל חבר בקהילת ביה-הוועדה משמשת הערכאה הבית

 .עבודה

ועדת ערעורים מתכנסת   .   ועדת ערעורים היא הגוף היחיד המוסמך לפסול החלטה או חוק של  הפרלמנט על רקע היותו נוגד את החוקה
 .פעם בשבוע בשעת ועדות ומרכזים
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 ועדות בית הספר

 (המשך)  תחומי אחריות ותפקידים

 חוה -פרלמנט ועדת  

 .פרלמנט קובעת את סדר הנושאים שיועלו לדיון בישיבות הפרלמנט ומנהלת את ישיבות הפרלמנטועדת 

דנה הוועדה ומחליטה האם יש מקום להעלות את ההצעה  , במהלך ישיבת הוועדה. הוועדה מקבלת מחברי הקהילה את הצעותיהם לדיון

הצעות הנוגעות לארגון אירועים או ליוזמות יועברו לוועדת  . יוזמן מציע ההצעה להסביר את הצעתו בפני הוועדה, אם יש צורך. לפרלמנט

והצעות מתאימות יועלו לדיון או להצבעה בישיבת  , הצעות המבקשות לחוקק חוק העובר על חוקי המדינה יידחו. אירועים או לחונכים

 .ר המתחלף מדי שבוע בתורנות בין הילדים חברי הוועדה"את דיוני הוועדה מנהל יו. הפרלמנט

 .הוועדה מפרסמת את ההצעות ואת החלטות הפרלמנט על לוח המודעות וכן באתר בית הספר

, במהלך הפרלמנט חברי הוועדה אחראים על ניהול הישיבה. חברי הוועדה מארגנים את האולם ומודיעים על תחילת ישיבת הפרלמנט

הודעה על תחילת דיון בנושא חדש וסידור  , סגירת הדלתות לאחר חמש דקות מתחילת דיון, חלוקת אזהרות למפריעים, רישום רשות דיבור

 .כל התפקידים נעשים על ידי חברי הוועדה בתורנות. האולם בתום הישיבה

 .פעמיים בשבועועדת פרלמנט מתכנסת 

 

 ולירז לאונורה –ועדת צוות 

  .הוועדה מחליטה בדבר קבלתם לעבודה של אנשי צוות העוסקים בחינוך והוראה

.  ילדים והורים, בהשתתפות אנשי צוות, הועדה קובעת את נוהל הקבלה לעבודה של אנשי צוות חדשים ומקיימת את תהליך הקבלה בפועל

 .וחלק מפעילותה מתקיים לאחר שעות הלימודים, גם בחופשת הקיץ, הועדה פעילה במהלך כל השנה

,  כמו כן אחראית הועדה על ליווי ופיתוח אנשי צוות. ס שותפה להחלטות הוועדה ושמורה לה זכות הווטו על החלטות הוועדה"מנהלת ביה

 .במקרים בהם המנהלת רואה לנכון לערב את הועדה
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 ועדות בית הספר

 (המשך)  תחומי אחריות ותפקידים

 
 הוקד א –קבלת תלמידים ועדת 

כאשר . ומהמנהלת ות/ים קבוצתיים של החטיבות הרלוונטיות אליהן מיועדים התלמידים/וחונכמורכבת מרכזות  ות/ועדת קבלת תלמידים

החדשים ונפגשת עם ההורים   ות/מתחיל תהליך הרשמה לשנת לימודים חדשה הוועדה מקבלת לידיה את טפסי ההרשמה של הנרשמים

פגישות  , בעקבות המפגש נערכים על פי הצורך בירורים נוספים. לצורך תיאום ציפיות בין ההורים לבין צוות בית הספר, שרשמו את ילדיהם

 .נוספות וכדומה

 רסי'גילי והילה ג, מאיה ג –ועדת תחנה מרכזית 

 פירוט בהמשך.. התחנה המרכזיתתתאם ותפרסם את תכני , הועדה תתכנן

 אד הוק –ועדת תכנון 

קביעת לוח זמנים לדיונים ומפגשים ותכנון  , אישור אופן עבודת הוועדה לאותה שנה, תפקידי הוועדה הם תכנון שנת הלימודים הבאה

, בסמכותה לאפשר לוועדת כספים לחלק את התקציב בהתאם להמלצות הוועדה, ר הוועדה"י יו"בהתאם לנושאים המובאים לוועדה ע

 .היא המחליטה על אופן הבאת ההמלצות לדיון והכרעה בפרלמנט

 . פברואר/ הוועדה מוקמת ומאושרת בפרלמנט בכל שנת לימודים בסביבות ינואר

 בחברותם להגיע לכל ישיבות הוועדה בהתאם   ות/חברי וחברות הוועדה מתחייבים

 .לאופן עבודת הוועדה כפי שנקבע ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע

 קי ודפנה'ג –תקציב ועדת 

 ותלווה  , הועדה תימצא בקשר עם נציגי התחומים השונים בבית הספר בעלי צרכים תקציביים

 .את בניית התקציב

 .תלווה הועדה את מימושו של התקציב לאורך כל השנה, לאחר בניית התקציב

 .מוזמן גם מוזמן, כל מי שרואה עצמו יכול לתרום בתחום זה

  

 טל   –תקשוב ועדת 
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  –מרכזית תחנה 
 'בית הספר מהגן ועד לכיתות טלכל משותפת רצועה 

 מטרות ומסגרת

 'רצועה משותפת לכל בית הספר מהגן ועד לכיתות ט –תחנה מרכזית 

'  רצועה של שעתיים משותפות לכול בית הספר מהגן עד לכיתות ט".  תחנה מרכזית"זו השנה  השנייה בה תפעל בבית הספר רצועת •

 . בימי שלישי בשעות השלישית והרביעית( ילדי הגן ישתלבו החל מהתחנה השנייה )

. שאינם מתאפשרים במסגרת המערכת הרגילה, מאפשרת בחירה בקורסים קצרים מתחומי דעת מגוונים" תחנה מרכזית"רצועת •

י צוות בית "הקורסים יועברו ע.  בלמידה חווייתית ובדרכי הוראה מגוונות  ויזמות, התחנה תאפשר התנסות בקורסים רב תחומיים

כאשר חלק גדול מהפעילויות והקורסים שיוצעו  , התחנה המרכזית היא מסגרת מכוונת רב גילאיות. תלמידות והורים, תלמידים, הספר

 .  יהיו חוצי חטיבות

ומאפשרת ליהנות משפע  , זוהי מסגרת המאפשרת ליזום ולהביא לידי ביטוי את הייחודיות ושל כל אחד ואחת שיבחר להתנסות בהנחיה•

 .רב של סגנונות למידה

על לוח המודעות בבית , רשימת הקורסים תפורסם מראש במפגשים(. תחנות בשנה 6סך הכול )תתחיל תחנה , אחת לשישה שבועות•

 . מתוך הרשימה יבחרו הילדים את השיעורים למשך שישה שבועות. הספר ובאתר

 . מפגשים גם קורסים וסדנאות קצרות יותר 6יתאפשרו בנוסף לקורסים בני , בהתאם לצרכי הגיל המיוחדים, בחטיבה הצעירה ובגן•

 : להלן תאריכי התחנות       

 9/9/2014תחנה ראשונה  •

 28/10/2014תחנה שנייה   •

 9/12/2014תחנה שלישית  •

 27/1/2015תחנה רביעית  •

 17/3/2015תחנה חמישי   •

 12/5/2015תחנה שישית   •

 

 . מידה ויהיה שינוי נעדכן ב –יתכנו שינויים במועדי תחילת התחנות •

ילדים וילדות  . הילה גרסי,מאיה גולדברג , גילי מזרחי: הורים המעוניינים ללמד קורס קצר מוזמנים לפנות לצוות תחנה מרכזית •

 .המעוניינים ללמד קורס מתבקשים לבנות זאת בעזרת החונך האישי

אנו עושים את המיטב ונמשיך לפתח את התחנה הן , הפכה להיות מסגרת משמעותית וייחודית בבית הספר " תחנה המרכזית"ה•

 . ההערות וההארות חשובות לנו לאורך כל השנה, ודרך ההתנהלות לכן שיתוף הפעולה של כולם,התכנים , מבחינת ההיצע
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 כללי השיעור

בו " תנאי ההשתתפות"בחירת השיעור משמעותה קבלת . הרכבת המערכת האישית מתחייבים התלמידים להשתתף בשיעורים שבחרועם  

האלה משותפים לכל השיעורים  " תנאי ההשתתפות"חלק מ(. 'סוגי המטלות וכו, אופן הלמידה בו, מספר השעות השבועיות של כל קורס)

 .  וחלקם שונים והם מפורטים בידיעון

 

, לאפשר קיום אווירת למידה בכיתה, לכבד את רשות הדיבור של האחר, לכל השיעורים, צריכים להגיע בזמן( והמורים)התלמידים  -ככלל

 .ולעמוד במטלות השונות, להצטייד בכל הנדרש לשיעור

 

ניתן יהיה בתחילת השנה (.  המפורטים בהמשך)ומעלה יהיו כללי שיעור אחידים ' התקבלה החלטה שמחטיבת ג 25/5/07של בפרלמנט 

שמורה השיעור חושב שאינו נכון להתנהלות , במידה שמתקבל כלל. להוסיף או לשנות כללים בכל אחד מהשיעורים בשיתוף עם התלמידים

 .יקבע זמן של שבועיים ניסיון  ובתום זמן זה יוכל המורה לשנות את הכלל שנקבע, השיעור ושיפגום באיכות הלמידה

 

ה בשיעור מותנית בהכנת משימה /נוכחות התלמיד, חיסורים שאינם מוצדקים 3לאחר . ת/כל חיסור שאינו מוצדק מדווח לחונך – חיסורים. 1

 .  להשלמת החומר שתינתן על ידי מורה השיעור ותוגש לו

באחריות  )דקות מזמן תחילת השיעור  10ה יכול להיכנס לשיעור רק אם האיחור אינו עולה על /תלמיד. אין לאחר לשיעור – איחורים. 2

איחורים   3. מוצדק-והדבר ייחשב לחיסור לא, ת להיכנס לכיתה/דקות לא יוכל המאחר 10לאחר (. ה לוודא את שעת תחילת השיעור/התלמיד

 . דקות ייחשבו גם הם כחיסור לא מוצדק 10של עד 
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 כללי השיעור

 (המשך)

מורה השיעור רשאי /אין להפריע בשיעור ומנחה. ה רשות דיבור/ה יוכל לדבר רק לאחר שקיבל/מרכז תלמיד/במהלך שיעור – הפרעות. 3

ה שינהג באלימות במהלך /תלמיד. ה מן הכיתה/מתן אזהרה רביעית היא רשות להוציא את המפריע. ה/לתת שלוש אזהרות למפריע

 .  יוצא מהשיעור גם ללא אזהרות קודמות, מרכז/שיעור

ה לבצע משימה לפי דרישת  /יהיה עליו, פעמים 3ה שלא יגיעו עם ציוד /תלמיד. מרכז עם הציוד הנדרש/יש להגיע לכל שיעור – ציוד. 4

 .  מרכז/מורה השיעור על מנת להמשיך לקחת חלק בשיעור

תוטל משימה להשלמת החומר , פעמים 3על תלמידים שלא הכינו שיעורי בית . יש להכין את שיעורי הבית כנדרש ובמועד –בית שיעורי . 5

 .  מרכז/על מנת להמשיך לקחת חלק בשיעור

ה יכול להגיש עבודה במועד אחר לאחר תיאום  /תלמיד. מרכז/עבודות יש להגיש במועד והן חלק בלתי נפרד ממטלות השיעור – עבודות. 6

 . מראש עם המורה

  מיידיבאופן ללא אישור יוצאו ניידים שיעשו שימוש  בטלפונים ילדים . נמצאים בתיק במהלך השיעוריםסלולאריים טלפונים  - פלאפונים. 7

ת לה שמורה הזכות להעביר את העניין  /אנשי צוות שיעברו על ההחלטה יועברו לטיפול המנהל. מהפעילות ויירשם להם חיסור לא מוצדק

 .צוותלטיפול וועדת 

 .לא ניתנת עבודת בית לפני היציאה לחופשה –בית בחופשות שיעורי . 8

מנחה האחראי /ואלו יינתנו בתחילת השנה על ידי המורה, ס ובשיעורים מסוימים"חלים על חדרים מיוחדים בביהנוספים כללים . 9

 (. וכדומה, השימוש באקדח דבק חם יעשה בהשגחת מבוגר, ודו בנעליים'אין לעלות על מזרוני ג, אסור לאכול בחדר דרמה: למשל)
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 חוקת בית הספר

 עקרונות מכוננים

הרואה באדם את מרכז הקיום ובו בזמן שותף ליצירת קהילה אנושית שאמורה לאפשר לכל  , על ידי השקפת העולםמונחים  

שיפעל ברוח מגילת זכויות האדם ובכפוף " השרון"אנו  מייסדים בזאת את בית הספר  הדמוקרטי , חבריה מיצוי ומימוש עצמי

 :על מנת, ויישם את עקרונותיה המוסדיים והנוהליים, הלכה למעשה, יחנך לערכי הדמוקרטיה,  לחוקי מדינת ישראל

 

,  יחיו בסביבה חופשית, הורים ואנשי צוות כאחד, ילדים: ליצור קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים.            1.1 

הייחודית והעצמאית , הנפשית החברתית והרוחנית, קהילה המקדמת את התפתחותו האינטלקטואלית, סובלנית ולא אלימה

קהילה שבה המפגש בין מבוגרים . הטבע והסובב, מתוך שימת דגש על כיבוד הזולת, כחלק מהחברה בה הוא חי , של הפרט

,  מפגש שנועד לעורר את הילד ולחברו אל  מחשבותיו: הקשבה ותשומת לב אישית, לילדים אינו כוחני אלא טומן בחובו אמפטיה

וישאף , אשר יעניק לנוטלים בו חלק חום ואהבה, מפגש  שיאפשר מרחב חיים. רגשותיו והבנותיו הן כלפי עצמו והן כלפי סביבתו

 .לאפשר לכל אחד מהם את מירב האושר והסיפוק העצמי

 

ולחופש  , לשונות, לפרטיות, לצדק, לכבוד, ליצור קהילה המנהלת אורח חיים המבטיח את זכות האדם לחרות.             1.2 

בית הספר יהווה קהילה של  , על כן. ופועלת להטמעת ערכי יסוד אלה ויישומם בחיי היום יום של בית הספר, הביטוי על כל גווניו

בני אדם צעירים ומבוגרים המעצבים באופן פעיל שווה ופלורליסטי את עולמם  ובו בזמן נושאים באחריות ופועלים על פי  

מין , לאום, מוצא, אמונה, קהילת בית הספר תהיה פתוחה באופן שוויוני בפני כל אדם ללא הבדלי דת. החלטותיהם הריבוניות

,  לכשעצמם ותהיה מחויבת למעורבות חברתית פעילה של כלל חבריה בסביבה החברתית בה פועל בית הספר, או  מעמד כלכלי

 .וכזו המושיטה יד לקהילות שכנות ומגוונות

128 

 חזור

 המשך
 

לתוכן 
 העניינים

 המשך



 

 חוקת בית הספר

 (המשך)עקרונות מכוננים 

  

חוקרת המפתחת חשיבה ביקורתית  בסביבה  לימודית המאפשרת   –ייעוד בית הספר הוא ליצור קהילה לומדת .             1.3 

בית הספר יהווה מסגרת חינוכית לימודית וככזה הוא  . פיתוח אחריות אישית וסקרנות טבעית, רגשית, לפרט עצמאות מחשבתית

המדע , הדמוקרטיה, הפילוסופיה, ההשכלה, במחקר ובכל תחום שיש בו כדי לקדם ולהפיץ את החינוך, מוסמך לעסוק בהוראה

 .הספר-והתרבות כל זאת ברוח העקרונות המכוננים של בית

  

ייעוד בית הספר הוא לאפשר לחברי הקהילה לתכנן את זמנם במסגרת בית הספר ולבחור  מתוך אמונה כי חופש  .             1.4

פיתוח ורכישת מיומנויות וכלים המתאימים  , הרחבת אופקים, מכפייה מאפשר מימוש ומיצוי עצמי מיטביים ומעודד למידה

המסדירים את התנהלותו של  , כל זאת במסגרת הכללים המחייבים הנקבעים על ידי הקהילה. לחיים מלאים וטובים בחברה

 .ס  בכפוף ליכולתו הכלכלית והמקצועית"ביה

  

ועל בסיסם , כלליים אלה מהווים את התשתית של המסגרת החינוכית והערכית בה אנו חברים ופועליםעקרונות 

 .עקרונות אלה הנם מהותיים ובלתי ניתנים לשינוי. כל רעיון ופעולה למימושיבחנו 
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 העמותה

 יעוד ותפקידים

  

 .פי החלטות הכינון מכאן ולעולם-העמותה הנו הבטחת קיומו של בית הספר כבית ספר דמוקרטי עליעוד 

 :תפקידי העמותה הם 

 .לרבות גביית שכר הלימוד השוטף, לגייס ולנהל משאבים כלכליים לתפעולו וקיומו של בית הספר •

מינויו של מנהל בית  . ידי וועדת קבלת אנשי צוות-אשר נבחרו על, ס"לאשר את העסקתו של מנהל בית הספר וצוות ביה •

 .הספר יכנס  לתוקף רשמי לאחר ישיבת פרלמנט חגיגית

 .סמכויות אלו אינן ניתנות לערעור. ס"ס את הסמכויות הנדרשות והנובעות מתפקידו כמנהל ביה"להעניק למנהל ביה •

 .והפלוראליזםאו ההנחות על שכר הלימוד מתוך מחויבות עמוקה לעקרונות הצדק החברתי /לנהל את מערך הפטורים ו •

 .להתקשר בהסכמי העסקה עם צוות בית הספר •

  

 .ס כפופים להחלטות העמותה"חברי קהילת ביהכל 
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