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דבר המנהלת

בוגרי כיתות ו' היקרים!
ברוכים המצטרפים למשפחת חטיבה א' רוגוזין! 

בעוד מספר חודשים, תסיימו את בית הספר היסודי, ותעברו לחטיבה הביניים.

המעבר לחטיבת הביניים מלווה במעבר התפתחותי של גיל ההתבגרות, מעבר למקום חדש היוצר חששות, סקרנות ומתח, ועם 

זאת מהווה מקור לשינוי ולהתחדשות. המעבר נותן לילד הזדמנות להציג את עצמו מחדש, לבחון את עצמו ולהדגיש את חוזקותיו 

וכישוריו האישיים. תלמידים העוברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים נחשפים לשינויים רבים וביניהם: מורים חדשים, ציפיות 

חדשות, חברים חדשים מקצועות חדשים ועוד. 

הנכם עומדים להצטרף לבית ספרנו, בו צפויות לכם חוויות לימודיות, התנסויות חדשות ואתגרים רבים. בביה"ס, ישנו צוות חינוכי, 

מיומן ומקצועי שיעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר לכם מעבר קל ונעים.

חטיבה א' רוגוזין היא בית חינוך קהילתי, המקנה ידע לצד ערכים, בו המורים, ההורים והתלמידים מעורבים ושותפים לעשייה 

החינוכית ופועלים יחדיו לקידומכם, להתפתחותכם והצלחתכם.

אנו מקפידים על אקלים חינוכי מיטבי תוך שמירה על כללי ההתנהגות ואכיפת התקנון הבית ספרי.

אנו גאים בתוצאות מבחני המיצ"ב הממקמים את חטיבה א' רוגוזין כחטיבה המובילה בהישגיה הלימודיים בקריות ובנתוני 

אקלים מיטביים המעידים על תחושת שייכות, אמון ובטחון. נמשיך במאמצינו החינוכיים והערכיים ונאפשר לתלמידינו הצלחה 

ומצוינות בכל התחומים.

תלמידנו רוכשים השכלה רחבה ונחשפים לאתגרים לימודיים, לגישות חדשות ולטכנולוגיות מתקדמות.

המסר שלנו "ואהבת לרעך כמוך". אנו מקפידים על כבוד הדדי, הגינות, פתיחות וסובלנות.

בית ספרנו מאפשר מסגרות לימודיות וחברתיות מגוונות, המזמנות לכל תלמיד הצלחה,

פיתוח הכישורים האישיים ושיפור מתמיד בהישגים.

מידעון זה פותח בפניכם צוהר להיכרות עם בית הספר רוגוזין, חטיבה א' חטיבה של איכות ומצוינות.

בשמי ובשם הצוות החינוכי בחטיבה א' רוגוזין, 
אני מאחלת לכם הצלחה רבה

ענת אסולין
מנהלת חטיבה א׳ רוגוזין

דבר המנהלתדבר המנהלת

מבנה החטיבה

חטיבת הביניים א' היא אחת משלוש חטיבות בבית הספר המקיף ע"ש רוגוזין (שתי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה).

חטיבה א' קולטת בוגרים מארבעה בתי ספר יסודיים, ומהווה חלק בלתי נפרד מהרצף השש שנתי של בית הספר "רוגוזין".

הרצף מתבטא ביעדים, במטרות, בפעילות החינוכית הערכית והלימודית ובכללי ההתנהגות והתקנון.

חטיבה א' מונה כ-800 תלמידים, ב-27 כיתות אם ולמעלה מ-80 אנשי חינוך בשלוש שכבות גיל: ז’ ח’ ט’.

בכל שכבה ארבע כיתות ייחודיות: כיתת מדעים (מופת), כיתת אומנויות (אומנות פלסטית ותיאטרון)

כיתת ספורט וכיתת כתו"ם.

בשכבות ח' ו - ט' כיתות תל"מ, ובנוסף, 5 כיתות חינוך מיוחד בשכבות השונות.
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דבר המנהלת

רכזי שכבה

-

רכזת טכנו -
פדגוגית
וכתו"ם

דבר המנהלת

התפיסה החינוכית של בית הספר

• טיפוח אקלים של כבוד הדדי, של סובלנות ושל הגינות.

• בניית קשר אישי בין תלמיד למורה.

• הקניית השכלה רחבה תוך חשיפה לאתגרים, לגישות חדשות ולטכנולוגיות מתקדמות.

• הקניית ערכים יהודיים ציוניים ודמוקרטיים וזיקה למולדת.

• טיפוח למצוינות אישית ולקידום ההישגים הלימודיים.

• עידוד המוטיבציה ללמידה, לסקרנות ולהעשרה.

• הקניית מיומנויות למידה עצמאית, ומיומנויות המאה ה - 21.

• פיתוח מנהיגות חיובית מובילה של תלמידים.

• העמקת הקשר עם ההורים ועם הקהילה.

החזון הבית ספרי

בית ספרנו היינו בית חינוך איכותי מוביל ומתווה דרך, המעודד את תלמידיו להיות 

מעורבים, שותפים ואחראים לאקלים חינוכי-מיטבי.

אנו שוקדים על קידום ההישגים הלימודיים של תלמידינו תוך טיפוח הייחודיות, 

פיתוח הסקרנות והגברת תחושת המסוגלות.

בוגרי בית ספרנו הינם בוגרים בעלי השכלה רחבה, בעלי ערכים יהודיים-ציוניים 

בעיצובה  חלק  ונוטלים  התורמים  יכולותיהם,  את  לממש  השואפים  ודמוקרטיים, 

ובצמיחתה של החברה במדינת ישראל.

בית ספרנו היינו בית חינוך קהילתי משמעותי, לכל הבאים בשעריו, המזמן תהליכים 

אישית  ואחריות  תרומה  צעירה,  מנהיגות  האדם,  כבוד  על  שמבוססים  חברתיים 

וחברתית.

אנו מאמינים במערכת יחסים חמה ותומכת המושתתת על כבוד הדדי ודיאלוג מכבד 

הן במרחב הפיזי והן במרחב הווירטואלי.

התפיסה החינוכית
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התפיסה החינוכית

הטיפול בפרט

בחטיבה א' רוגוזין מקפידים על יחס מכיל ואוהד ועל הטיפול בפרט ובקידומו. אנו מאמינים במצוינות 

אישית ובחיזוק המוטיבציה הלימודית של כל תלמיד ובהובלתו למיצוי יכולותיו וכישוריו האישיים.

הצוות החינוכי טיפולי כולל יועצות, פסיכולוגים, מורים להוראה מתקנת, תרפיסטים, עובדת סוציאלית 

וקצינת ביקור סדיר.

מטרות הצוות החינוכי טיפולי:

א. מתן מענה ייעוצי-טיפולי לתלמידים - טיפוח הכישורים האישיים של התלמידים להתמודדות יעילה  

    עם אתגרים.

ב. טיפוח הקשר עם ההורים ושיתוף פעולה כבסיס לעבודה יעילה ומסייעת לתלמידים.

ג. טיפוח כישורי החיים אצל התלמידים להתמודדות יעילה עם מצבי החיים השונים והמשתנים.

ד. בנייה, גיבוש וניהול תכניות מניעה שכבתיות.

ה. עיסוק במצבי חירום, זיהוי וטיפול ברמת הפרט וברמת הקבוצה.

ו. קשרים עם הגורמים הטיפוליים בקהילה.

התכניות הייעוציות מתפרסות על פני שכבות הגיל:

שכבת ז‘:  אקלים כיתה, מודעות עצמית, כישורי חברות, תקשורת בינאישית, מניעת התנהגות סיכונית,

              גלישה נבונה ברשת ושימוש מושכל באמצעי התקשור.

שכבת ח‘: חינוך לחיי המשפחה, מניעת התנהגויות סיכוניות, צריכה מושכלת של אמצעי תקשור, 

              נזקי שתיית אלכוהול וגיל ההתבגרות.

שכבת ט‘: טיפוח אקלים כיתתי, תהליך קבלת החלטות, מניעת התמכרויות והתמודדות עם התנהגויות 

עתירות סיכון.

בנוסף, עוסק הצוות הטיפולי בנושאים העולים על סדר היום מבחינה ציבורית וחברתית ובנושאים 

מרכזיים, כגון אורח חיים בריא, אתגרי גיל ההתבגרות ועוד.

התפיסה החינוכית

טיפוח כישורי הפרט

צוות טיפולי תומך - יועצות, פסיכולוגית ופסיכולוג, עובדת סוציאלית, קצינת ביקור סדיר.

מתי"א - למידה מתקנת ומשפרת לתלמידים בעלי לקויות למידה.

נפגשים בכדורגל - תכנית המשלבת ספורט, העצמה, למידה ורכישת כלים לחיים.

כוח אדם טכנולוגי - עידוד המצוינות בקרב תלמידי כיתות ט' באמצעות פעילויות המחזקות יכולות 
בתחומים ריאליים.

מסגרות תומכות לתלמידים עולים - 

שע"ל - סיוע לעולים ותיקים.

עוגן - שילוב תלמידים עולים בחברה הישראלית על-פי כישוריהם ועל-פי תחומי התעניינותם.

"אכפת לנו ממך"

מיל"ת - מרכז יום לקידום תלמידים - מערכת לימודים נוספת בתום יום הלימודים המקדמת את התלמידים 
ומובילה להעצמה אישית לימודית וחברתית - כולל ארוחה חמה ומזינה.

שיעורים פרטניים - תגבורים ומרכזי למידה לשיפור ההישגים הלימודיים.

אל"ה - (איתור למידה הצלחה) לשיפור ההישגים במקצועות העברית ורבי המלל.

תל“מ - תנופה לבגרות מלאה - כיתת מכינה של אגף שח“ר לצמצום פערים ולמניעת נשירה
תוך יצירת סביבה לימודית תומכת.

מיצוי ומצוינות במתמטיקה - קידום התלמידים בתחום לימודי המתמטיקה.

מל"א - מרחב למידה אחר - תכנית למניעת נשירה באמצעות יחס אישי ומרחב למידה תומך.

רפורמת "מלקויות ללמידה" - תוכנית התערבותית להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה בהתאמת 
דרכי ההוראה בגישה דיפרנציאלית, במטרה לצמצם את הפערים הלימודיים ולחזק את תלמידי לקויות 

הלמידה.

התפיסה החינוכית

קבוצות רגשיות - תוכנית  לשיפור המודעות ותחושת המסוגלות. חיזוק משאבי ההתמודדות והמיומנויות 
החברתיות.  
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אל"ה - (איתור למידה הצלחה) לשיפור ההישגים במקצועות העברית ורבי המלל.

תל“מ - תנופה לבגרות מלאה - כיתת מכינה של אגף שח“ר לצמצום פערים ולמניעת נשירה
תוך יצירת סביבה לימודית תומכת.

מיצוי ומצוינות במתמטיקה - קידום התלמידים בתחום לימודי המתמטיקה.

מל"א - מרחב למידה אחר - תכנית למניעת נשירה באמצעות יחס אישי ומרחב למידה תומך.

רפורמת "מלקויות ללמידה" - תוכנית התערבותית להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה בהתאמת 
דרכי ההוראה בגישה דיפרנציאלית, במטרה לצמצם את הפערים הלימודיים ולחזק את תלמידי לקויות 

הלמידה.

התפיסה החינוכית

קבוצות רגשיות - תוכנית  לשיפור המודעות ותחושת המסוגלות. חיזוק משאבי ההתמודדות והמיומנויות 
החברתיות.  

התפיסה החינוכית
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מיזמים חינוכיים - ייחודיים
צועדים בדרך הערך - מרכז למידה רב תחומי המפגיש את התלמידים 

עם ערכים מרכזיים במורשת התרבותית של עמנו תוך התמודדות אישית 
עם משמעותם ובאמצעות חשיבה ופעילות יוצרת.

גלוב - פרויקט בינלאומי המפתח מודעות, הבנה וכבוד לסביבה. התלמידים 
חוקרים תופעות אקלימיות שונות ועוסקים בסוגיות מגוונות בתחום 

הפונולוגי, האקלימי וההידראולי.

פעמונים - פרויקט העצמה מדעית וטכנולוגית בשיתוף מכון רפא"ל הכולל 
הרצאות מגוונות וסדנאות.

עדים ועדויות - מיזם להנצחת השואה - תכנית ייחודית להנצחת 
השואה והגבורה במהלכה מראיינים התלמידים אנשי עדות ניצולי שואה, 

מתעדים את סיפוריהם ועושים לשימור הזיכרון היהודי להעברת מורשת השואה 
והסיפורים האישיים לדורות הבאים.

מצוינות 2000 - תכנית העשרה לטיפוח המצוינות בשיתוף הטכניון
העמקת החשיבה המתמטית, אסטרופיסיקה, טכנולוגיה וחקר החלל.

מיזמים חינוכיים-ייחודיים

מפגשים ערכיים

קבלת שבת - בהשתתפות הורים ותלמידים הדנים יחד בסוגיות נבחרות מתוך 
פרשת השבוע.

מפגשים בהשתתפות הורים ותלמידים בהם דנים בדילמות  קפה דילמה - 
מחיי התלמידים והוריהם, תוך הצפת קונפליקטים שהם חלק ממסע ההתבגרות.

ליצור  בינדוריים עם קשישים מהקהילה במטרה  מפגשים   - דורי  קשר רב 
מסמך ממוחשב המתעד את סיפורם האישי והייחודי.

סדנת כתיבה - לתלמידים שוחרי כתיבה בשיתוף ביה"ס של אשכול נבו.
תרגול יסודות הכתיבה תוך התבוננות פנימית ומציאת הקול הייחודי שלהם. 

צהריים בספריה - מפגשים מעוררי השראה בעקבות ספרי קריאה, במסגרתם 
חווים התלמידים מסע בין מדפי הספרים ובעקבות הספר.

מטמון בשכונה - משחק קהילתי בשיתוף המנהיגות הצעירה בבית הספר, 
להכרת הרחובות בקריית אתא ומקור שמם. 

התנדבות בקהילה - פעילות חברתית, התנדבותית המתקיימת בכל שבוע 
בבית חב"ד ובה עוזרים התלמידים במיון ובאריזת מזון לנזקקים.

מיזמים חינוכיים-ייחודיים

מיזמים חינוכיים-ייחודיים

חדשנות בלמידה

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק)

פדגוגיה חדשנית היא שיטת הוראה ולמידה, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה.

במקביל לידע התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה- 21 (מיומנויות המאה ה-21),

מתקיימת הוראה מבדלת (דיפרנציאלית) המותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לבין העולם 

החיצון תוך שהיא עושה שימוש מושכל בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה מבחינה פדגוגית.

אנו מקנים את מיומנויות המאה ה -21, הכוללות אוריינות מידע 

ותקשורת; חשיבה ופתרון בעיות, פיתוח קשרים בין-אישיים, 

למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי. המורים בחטיבה 

מפתחים יחידות לימוד מתוקשבות בהיקפים שונים על פי הצורך.

השיח הדיגיטלי הפך לחלק מהתרבות הבית ספרית ליצירת קשר 

בין המורה לתלמיד באמצעות שימוש ב - WEBTOP שהוא חלק 

מאתר בית הספר. הלמידה בחלק מהמקצועות מתנהלת במערכת 

LMS (Learning management system) מערכת ניהול למידה של 

גוגל (גוגל קלאסרום) באמצעותה ניתן לנהל כיתה וירטואלית בה 

נשלחים לתלמידים חומרי למידה וכן מטלות בצורה מסודרת 

וקלה למעקב. מספר תחומי דעת אף שוקדים על הקמת אתר 

מלווה מקצוע דרכו יוכלו התלמידים לקבל גישה לכל חומרי 

הלמידה במקצוע בכל עת לצורך לימוד עצמי וחזרה.
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מיזמים חינוכיים-ייחודיים

חדשנות בלמידה

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק)

פדגוגיה חדשנית היא שיטת הוראה ולמידה, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה.

במקביל לידע התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה- 21 (מיומנויות המאה ה-21),

מתקיימת הוראה מבדלת (דיפרנציאלית) המותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לבין העולם 

החיצון תוך שהיא עושה שימוש מושכל בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה מבחינה פדגוגית.

אנו מקנים את מיומנויות המאה ה -21, הכוללות אוריינות מידע 

ותקשורת; חשיבה ופתרון בעיות, פיתוח קשרים בין-אישיים, 

למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי. המורים בחטיבה 

מפתחים יחידות לימוד מתוקשבות בהיקפים שונים על פי הצורך.

השיח הדיגיטלי הפך לחלק מהתרבות הבית ספרית ליצירת קשר 

בין המורה לתלמיד באמצעות שימוש ב - WEBTOP שהוא חלק 

מאתר בית הספר. הלמידה בחלק מהמקצועות מתנהלת במערכת 

LMS (Learning management system) מערכת ניהול למידה של 

גוגל (גוגל קלאסרום) באמצעותה ניתן לנהל כיתה וירטואלית בה 

נשלחים לתלמידים חומרי למידה וכן מטלות בצורה מסודרת 

וקלה למעקב. מספר תחומי דעת אף שוקדים על הקמת אתר 

מלווה מקצוע דרכו יוכלו התלמידים לקבל גישה לכל חומרי 

הלמידה במקצוע בכל עת לצורך לימוד עצמי וחזרה.

מיזמים חינוכיים-ייחודיים
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כיתת מדעים (מופ״ת)

הכיתה מיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי יכולת למידה גבוהה בתחום המדעים. 

התלמידים לומדים לימודים מוגברים במתמטיקה, בפיסיקה בהנחיית צוות מורים מקצועי ומיומן.

במהלך הלימודים נחשפים התלמידים לשיטות הוראה ייחודיות ומותאמות תוך העמקת החשיבה, רכישת מיומנויות חקר ולמידה 

בסביבה מתוקשבת.

מטרות הכיתה המדעית:

• טיפוח המצוינות.

• פיתוח החשיבה המתמטית.

• פיתוח חשיבה יצירתית.

אוכלוסיית היעד: 

• תלמידים בעלי אוריינטציה מתמטית - מדעית.

• תלמידים בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה.

• תלמידים השואפים למצוינות.

תוכניות ייחודיות לכיתת מדעים: 

• פרויקט חלל - סדנאות והרצאות בהנחיית צוות מופ"ת.

• סדנאות להעצמה אישית - קפה דילמה, דימוי עצמי - שפת גוף ועוד.

תנאי קבלה:

הצלחה במכינה בשני השלבים במקצועות המתמטיקה,
הפיסיקה והאנגלית.

כיתות ייחודיות
כיתות ייחודיות

כיתת אומנויות

הכיתה מיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחומי האומנות או הדרמה.

הלימוד מכוון, לפיתוח הביטוי האומנותי של הלומד. התלמידים לומדים טכניקות אומנותיות שונות ומביעים כישוריהם בתחום.

אומנות פלסטית

הלמידה מתבססת על החוויה האישית, ניתוח יצירות ומההתנסות הביצועית באומנות.

התלמידים עורכים סיורים במוזיאונים ובתערוכות ומציגים את תוצריהם בסדנאות ובתערוכות בבית הספר.

תיאטרון 

הלימודים בקבוצת התיאטרון מתבססים על התנסות ועל רכישת מיומנויות המשחק ואימפרוביזציות. כמו כן, מתמקדת הלמידה 

בתולדות התיאטרון, בניתוח מחזות ובניתוח אירועים תיאטרליים.

במהלך השנה צופים התלמידים בהצגות ונפגשים עם שחקנים.

תנאי קבלה: מבחני קבלה בקיץ.

כיתות ייחודיות
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כיתת אומנויות

הכיתה מיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחומי האומנות או הדרמה.

הלימוד מכוון, לפיתוח הביטוי האומנותי של הלומד. התלמידים לומדים טכניקות אומנותיות שונות ומביעים כישוריהם בתחום.

אומנות פלסטית

הלמידה מתבססת על החוויה האישית, ניתוח יצירות ומההתנסות הביצועית באומנות.

התלמידים עורכים סיורים במוזיאונים ובתערוכות ומציגים את תוצריהם בסדנאות ובתערוכות בבית הספר.

תיאטרון 

הלימודים בקבוצת התיאטרון מתבססים על התנסות ועל רכישת מיומנויות המשחק ואימפרוביזציות. כמו כן, מתמקדת הלמידה 

בתולדות התיאטרון, בניתוח מחזות ובניתוח אירועים תיאטרליים.

במהלך השנה צופים התלמידים בהצגות ונפגשים עם שחקנים.

תנאי קבלה: מבחני קבלה בקיץ.

כיתות ייחודיות
כיתות ייחודיות
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כיתת כתו“ם

כיתת כתו"ם (כיתה, מחשב לתלמיד ולמורה)

כיתת כתו"ם היא כיתה הטרוגנית, המשלבת מחשבים ניידים בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתה ובבית.

הלמידה מתקיימת בסביבה מקוונת, התורמת לשינוי בדרכי הלמידה ומזמנת גיוון באסטרטגיות ההוראה.

הכיתה מיועדת לתלמידים בעלי אוריינטציה למחשבים.

תכנית כתו"ם היא תכנית שפותחה ב“מכון דוידסון" הזרוע החינוכית של ״מכון וייצמן למדע" ומתבצעת בחסות הרשות המקומית.

תלמידי הכיתה ומוריה משתמשים במחשב לצורכי למידה והעשרה, ובכיתה מותקן ציוד היקפי לשירות הלמידה.

תנאי קבלה: מבדק התאמה בקיץ.

כיתות ייחודיות

כיתת ספורט

כיתה המיועדת לתלמידים בעלי יכולת ספורטיבית גבוהה. כיתת הספורט מתמחית בתחום הכדורעף. 

במהלך הלימודים מתגבשת נבחרת תוך טיפוח מיומנויות הכדורעף, שיפור הקואורדינציה והכושר הגופני. התלמידים מפתחים 

את האחריות האישית, עובדים בשיתוף פעולה ומשתתפים בתחרויות אזוריות וארציות.

תנאי קבלה: בדיקת התאמה ספורטיבית בסוף שנה״ל ביסודי ובחודשי הקיץ.

כיתות ייחודיות
כיתות ייחודיות



כיתת כתו“ם

כיתת כתו"ם (כיתה, מחשב לתלמיד ולמורה)

כיתת כתו"ם היא כיתה הטרוגנית, המשלבת מחשבים ניידים בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתה ובבית.

הלמידה מתקיימת בסביבה מקוונת, התורמת לשינוי בדרכי הלמידה ומזמנת גיוון באסטרטגיות ההוראה.

הכיתה מיועדת לתלמידים בעלי אוריינטציה למחשבים.

תכנית כתו"ם היא תכנית שפותחה ב“מכון דוידסון" הזרוע החינוכית של ״מכון וייצמן למדע" ומתבצעת בחסות הרשות המקומית.

תלמידי הכיתה ומוריה משתמשים במחשב לצורכי למידה והעשרה, ובכיתה מותקן ציוד היקפי לשירות הלמידה.

תנאי קבלה: מבדק התאמה בקיץ.

כיתות ייחודיות

כיתות ייחודיות
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ידע בצד ערכים

תרבות יהודית ישראלית - תכנית לחיזוק המורשת היהודית-ציונית-דמוקרטית. זהות יהודית, חקר הקהילה, 
הנצחת השואה, עירי ואני- פעילויות בשיתוף מכון הרטמן, מכון אייבשיץ ומוזיאון בית פישר.

אזרחות - תכנית בית ספרית ייחודית. ערכים ואזרחים - עיסוק בנושאים אקטואליים.
טיולים, מסעות וימי שדה ברחבי הארץ, להכרת הסביבה ותולדות המדינה.

למידה מתוקשבת - שימוש במחשב ובהוראה מקוונת בתחומי הדעת השונים ובנושאים מגוונים. 
פיתוח האתר הבית ספרי. למידה באמצעות לוחות חכמים בכיתות האם ובחדרי ההקבצות.

סל תרבות - תכנית העשרה מגוונת וחווייתית בתחומי המוסיקה, התיאטרון והאומנויות.

חינוך לתעבורה וזהירות בדרכים - מתן כלים נכונים להתנהגות נבונה ואחראית, כהולכי רגל וכנוסעים.

חיזוק הזיקה לארץ ישראל ולמורשתה - שיעורי של"ח, ימי שדה, טיולים וסיורים, הרצאות, ביקור במוזיאונים.

שיטור קהילתי - אכיפת החוק, שותפות בתכניות מניעה והסברה ויצירת אקלים בטוח.

חידון ציונות - העמקת הידע ביהדות, ציונות ודמקורטיה.

בית איבשיץ - תכנית להעמקת זכרון השואה ומניעת הגזענות.

דיבייט - תרבות הדיון בדגש על הקשבה, ביקורתיות ומעורבות חברתית.

ידע בצד ערכים
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חינוך אישי - הרחבת המפגש הבין-אישי בין תלמידים ומחנכיהם
באמצעות פיצול הכיתה, בשכבות ז׳ - ח׳.

שמחת הקריאה - פרויקט המעודד תלמידים לקרוא ספרים 
בתחומים שונים.

תכנית חינוכית ערכית לשיעורי חינוך - בנושאים אקטואליים
ובנושאים חברתיים, כגון אקלים כיתה, גיל ההתבגרות, מניעת השימוש

באלכוהול ובסמים, חינוך לחיי משפחה. תקשורת בינאישית מכבדת, תרבות 
השיח.

ימי שיא - סדנאות ערכיות, פעילות בכיתות ובמסגרת כלל בית ספרית 
בנושאים חינוכיים-ערכיים, כמו יום האיידס, יום זכויות האדם, יום השואה 
וייחודיות,  הבינלאומי, כ“ט בנובמבר, "חכם בשמש", תזונה נכונה אחדות 

הקמת המדינה ועוד.

חידונים, הרצאות, למידה במרכזי למידה - חידוני תנ"ך, ציונות, 
ט"ו בשבט. 

הרצאות - ערכים במועדם, גיל ההתבגרות, מניעת סמים ואלכוהול.
שימוש נכון ברשתות החברתיות, אופניים חשמליים.

מרכזי למידה - רבין, ”ירושלים שלי“, ”להיות יהודי“ - שורשים, חידון 
השפה העברית, הקמת המדינה, אחדות וייחודיות ועוד.

טקסים ומופעים - לציון חגים ואירועים על-פי הלוח העברי.
כל חג ומועד נלמד ונחוג ברוח המסורת.
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חינוך ערכי-חברתי קהילתי

מנהיגות צעירה
מועצת תלמידים - פעילה בטיפוח אקלים בית הספר ובפעילות חינוכית חברתית למען קהילת התלמידים 

והקהילה ביישוב. המועצה שותפה ופעילה בתהליכים חינוכיים וחברתיים.

מד"צים - מדריכים צעירים, פיתוח המנהיגות הצעירה והכנה לתפקידי הדרכה בקרב בני הנוער.

סוכנים ירוקים - מנהיגות צעירה למען איכות הסביבה. באמצעות הפעילות מטמיעים התלמידים התנהגות
מקיימת ומסייעים לצמצום המשאבים ולטיפוח הסביבה.

נאמני מחשב - תלמידים השותפים בבניית יחידות לימוד בתחומי הדעת השונים ובהכנת פעילויות מתוקשרות.

נאמני זיכרון השואה - סדנאות במכון אייבשיץ, סיוע ביישום התכנית הבית ספרית להנצחת השואה.

עיתונאים צעירים - אחראים על העיתון הבית ספרי, מתנסים בצילום אירועים ובכתיבת כתבות.

משצ"ים - פיתוח מנהיגות צעירה להגשמה עצמית ולהגברת הזיקה לידיעת הארץ תוך מפגש בלתי 
אמצעי בין התלמידים עם נופי המולדת.

מנחי עמיתים - הכשרת תלמידים להנחיית חבריהם לכיתה. מעורבות בעשייה הבית ספרית בנושאים 
שונים. תלמידים מחטיבת הביניים מנחים תלמידים מבתי הספר היסודיים בנושאים שונים: מיחזור 

ואיכות הסביבה, בריאות, קבלת שבת ועוד.

תכנית בארי - לימודי תרבות ישראל כבסיס לחינוך ערכי מיטבי.

נאמני טיפוח וקישוט ביה"ס - תלמידים מוכשרים בתחום האומנות המטפחים את חזות ביה"ס בהתאם 
למועדי ואירועי לוח השנה. 

תנועות נוער - ביה"ס פותח שעריו לתנועות נוער בקהילה המשתלבים ביום הלימודים ומשעות אחה"צ. 

ש"ש - בוגרים בשנת שירות המתנדבים בביה"ס לטיפוח האקלים ולקידום תלמידים. 

חינוך ערכי-חברתי קהילתי

חינוך ערכי-חברתי קהילתי

חטיבה א' מקדמת ומטפחת את הפרט בסביבה מכבדת ומעשירה ובזיקה לשש אבני היסוד שהן ליבת התרבות, 

הערכים והחברה:

• חינוך לאורח חיים דמוקרטי

• סולידריות חברתית ולאומית

• קהילתיות

• טיפוח זהות יהודית

• מחויבות למדינת ישראל

• מנהיגות נוער

פעילויות חברתיות בשכבות על פי שכבות גיל:

שכבת ז‘: חברה הוגנת, אקלים כיתה, חקר שורשי המשפחה והקהילה, טיפוח האקלים הבית ספרי - תרבות 

ודרך ארץ, אורח חיים בריא ופעיל, תקשורת בינאישית - דיאלוג, גלישה נבונה ברשת.

שכבת ח‘: חברה הוגנת, אקלים כיתה וארגון כיתה, טיפוח האקלים הבית ספרי, חקר העיר ירושלים, 

אורח חיים בריא ופעיל, תקשורת בינאישית, מניעת התמכרות לרשת.

שכבת ט': חברה הוגנת, ארגון כיתה, תכנית הכוון, טיפוח האקלים הבית ספרי, אורח חיים פעיל ובריא, 

תקשורת בינאישית, תרבות השיח, גלישה נבונה ברשת.
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חינוך ערכי-חברתי קהילתי

בית חינוך קהילתי

בחטיבה א‘ רוגוזין הפעילויות הקהילתיות ענפות ומעניקות לכל תלמיד, מורה והורה הזדמנות לבטא 

את כישוריו וליהנות מפעילות חוייתית ומעשירה.

• תרבות הפנאי - קפה תרבות - סדרת הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ומגוונים.

• קבלת שבת קהילתית - מפגשים של הורים, מורים ותלמידים, העורכים טקס מסורתי של קבלת שבת 

ודנים בפרשת השבוע ובדילמות ערכיות ואקטואליות, הנגזרות מהפרשה.

• להקת הזמר - מורים, הורים ותלמידים אוהבי זמר משקיעים ממיטב מרצם וכישרונם בלהקת הזמר 

הבית ספרית.

• תיאטרון קהילתי - תלמידים, הורים ומורים מוכשרים בתחום התיאטרון נפגשים בסדנה שבועית 

ומעלים יחד הפקה רבת משתתפים.

חינוך ערכי-חברתי קהילתי
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בית חינוך קהילתי

• סדנת אומנות קהילתית - מפגשים של יצירה וחוויה אומנתית בשיתוף ההורים, התלמידים והמורים.

• הקשר הרב דורי - פגישות עם נציגי הקהילה המבוגרים, שבמהלכן יוצרים התלמידים והמבוגרים יחד  
  מסמך ממוחשב המתעד את סיפורם האישי. 

• ערבים קהילתיים - בשיתוף הורים ומורים בנושאים רלוונטיים כגון: אכיפת החוק, מניעת התמכרויות, 
   תרבות הפנאי, התמודדות עם בני נוער וכו׳.

• תקשורת הורים-מתבגרים - מפגשים להקניית כלים מיטביים להתמודדות עם בני נוער.

• מעורבות חברתית - ימי התרמה, ביקורים בבתי אבות, בתי חב“ד, בתי חולים ובגני ילדים.
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תמונות מחיי ביה"ס


