החינוך החברתי ערכי בביה"ס
חינוך וערכים ליצירת ערבות הדדית

"יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל ,אהבת היושר בחיים ,אהבת
היופי ברגש ,אהבת הטוב במעשה .ובכל הערכים כולם ,כל אדם בונה לו
אמת ,יושר ,יופי וטוב בפני עצמו  -כפי מידתו"( .הרב קוק)

כיתות ז'  -שורשים
תלמידי השכבה מגיעים ברובם משלושה בתי ספר מזינים .אי לכך
השנה נעסוק בגיבוש הכיתות לחיזוק תחושת השייכות לבית הספר.
כמו כן ,יעסקו השנה בנושא השורשים  -התלמידים יכינו את עבודת
השורשים שלהם ,יחקרו וילמדו אודות שורשיהם ובסופו של דבר יציגו את התוצרים בערב
שורשים יחד עם הוריהם.

כיתות ח' – גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות היא תקופת מעבר מהילדות
לבגרות .המתבגר מתמודד עם שינויים פיזיולוגיים,
רגשיים וקוגניטיביים שמשפיעים מאוד על עיצוב
וגיבוש

הזהות.

לאור

כך,

במהלך

השנה,

התלמידים יחשפו להרצאות ,שיעורים ,הצגות
ומגוון פעילויות בנוגע לגיל ההתבגרות.

כיתות ט' – ערבות הדדית
היכולת להתבונן באחר ,לזהות בו את עצמי ולהבין שגם הוא
רואה בי את עצמו ,הינה משמעותית לשיח בין אישי על
עולמנו האישי ,על כוחותינו ,חלומותינו ודרכנו .שיח על קושי
והושטת יד לעזרה ,על קושי בבקשת עזרה .שיח וחוויה של
סובלנות ,חברות והדדיות ביומיום שלנו כמלאכת שיגרה.
בית ספרנו חרט על דגלו את נושא "האחר הוא אני" במגוון של פעילויות :הפנינג מרימים
את השכונה ,פעילויות עם בית ספר עמל ועוד.

"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו ,אך בעת
ובעונה אחת ,להיות עמית בקהילה"
(הרב סולוביציק)
כיתות י' – מעגלי השפעה
תלמידי השכבה יעסקו בנושא מעגלי ההשפעה ,תוך
התייחסות לשאלה מי אני ומאיפה באתי ,דרך פרויקט
המעורבות החברתית וההשפעה במוקדים השונים .הם
יקיימו שיח אודות המשמעות והתרחבות האדוות
בחברה בכלל.

כיתות י"א  -הפסיפס הישראלי
מדינת ישראל מאופיינת במגוון רב של תרבויות .הפסיפס העשיר
הזה מלמד אותנו רבות על הצורך ביצירת חברה שוויונית ,ללא
גזענות ואפליה .התלמידים ייחשפו לייחודיות הקיימת בחברה,
ויפעלו למען קבלת השונות .כמו כן ,שכבת י"א מתחילה השנה
את ההכנה למסע לפולין ואת ההכנה לצה"ל.

כיתות י"ב – בוגר משמעותי
תלמידי השכבה ידונו במהלך השנה מיהו הבוגר
המשמעותי אליו נחשפו במסגרת  12שנות לימודיהם,
ייפגשו עם בוגרי בית הספר וייקמו שיח בוגרים אודות שירותם הצבאי
והמשכם בחיים האזרחיים .התלמידים יעברו סדנאות פרידה ,בהם יערכו
רפלקציה על פרק זה של חייהם .במסגרת ההכנה לצה"ל ימשיכו לעסוק בבחירת תפקידים
משמעותיים ובנושא החוסן וייחשפו לשנת שירות ולתפקידים שונים בצה"ל.

