
 חינוך חברתי ערכי
 
 

 יש הבדל בין חינוך לבין לימוד.

לימוד הוא העשרת הידע, חינוך הוא העשרת    

 האדם.

הוא  -צריך לעודד את הפוטנציאל הגלום בכל אדם 

 תמיד

 יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. " 

שוויונית,  בית ספרנו מחנך בראש ובראשונה לחברה דמוקרטית, פלורליסטית,
מוסרית, משתפת, פתוחה, בעלת תרבות יהודית שורשית הממשיכה להתחדש באופן 

 מתמיד, וכמובן לאהבת ארץ ישראל.

בבית הספר מתקיימות פעילויות חברתיות ותרבותיות שמטרתן להקנות ערכים 
אלו, כשנקודת המוצא היא קיום מעורבות חברתית שיש עמה אחריות, נקיטת 

 עמדה ועשייה.

ככל שתלמיד יהיה ו רואים חשיבות עצומה במעורבות תלמידים בחיי בית הספר. אנ
 מעורב יותר בנעשה בביה"ס הוא ירגיש בו טוב יותר וביה"ס יהיה משמעותי יותר

לכן יש להמשיך לטפח ולחזק את הדיאלוג בין כל השותפים לעשייה  עבורו.
 מורים, הורים ותלמידים. –החינוכית 

 

 מועצת תלמידים
עצת התלמידים היא חלק מהרעיון של חברה דמוקרטית בה מטפחים מנהיגות מו

מקרב השותפים לתהליך החינוכי. היא משמשת פה לתלמידים ומעבירה את רחשי 
 ליבם למורים ולהנהלת בית הספר.

 

ארגון קפיטריות, רדיו תלמידים, ארגון בין פעילויותיה השונות של המועצה נזכיר: 
ץ מוסד גנאור לאנשים בעלי צרכים מיוחדים וביקורים מסיבות שכבתיות אימו

במועדוני קשישים ובתי אבות ושותפות פעילה לאורך השנה בארגון התרמות וכל 
 ערכית הנעשית בביה"ס ובמסגרת פעילויות בית הספר הקהילתי.-פעילות חינוכית

 
 עיתון ביה"ס

ה חשוב העיתון אף הוא ביטוי מובהק לאורח החיים הדמוקרטי בביה"ס שכ
להדגישו. העיתון רובו ככולו הוא פרי יצירתם של התלמידים, דרכו הם מתנסים 

 בסוגי כתיבה שונים כמו כתיבה ביקורתית, כתיבה הומוריסטית וכו'.
העיתון משקף את הנעשה בביה"ס על פעילויותיו המגוונות בנוסף לנושאים כלליים 

 רבים המעסיקים ומעניינים את אוכלוסיית התלמידים.



מעבר לגופים הללו, בביה"ס מתקיימות פעילויות חברתיות ותרבותיות רבות 
הנעשות במגוון דרכים שמטרתן, בנוסף להנאה החווייתית גם הפנמה ויישום בפועל 

 של הערכים אליהם מחנך בית ספרנו.

 

 בין הפעילויות נזכיר:

 

נעסוק בקשת שעורי מחנך שבועיים, בהם  2מחנכות ו 2לכל הכיתות  – שיעורי מחנך
רחבה של נושאים החל מהכיתה על מרכיביה ומאפייניה כמיקרוקוסמוס, בנושא 

"שבעים שנה למדינה" ו"אחדות"  וכלה בענייני אקטואליה בארץ -המרכז השנתי
 ובעולם, ציונות, זהות יהודית, מוסר, דמוקרטיה, מניעת אלימות, צדק חברתי וכו'. 

מצווה כאשר במהלך השנה  יקבלו -ורשים וברכמו כן, יושם דגש רב על נושא ש
תלמידי השכבה הדרכה מקיפה  לצורך כתיבת עבודת שורשים. ואף תתקיים סדנת 

 הכנה לקראת "מסע מעגלים" ע"י מנחים מהמדרשה באורנים.

 

 

את ימי הזיכרון ורוב החגים אנו מציינים בטקס  – חגי ישראל וימי זיכרון לאומיים
שתתפות התלמידים. מעבר לכך, מתקיים גם לימוד ודיון כלל בית ספרי מרשים בה

 ערכי חוויתי בנושא מקורות החג, מנהגיו ומשמעויותיו אז והיום.

 

לאורך כל השנה בשיעורי מחנך,  – שיפור אקלים, תקשורת חיובית ומניעת אלימות
בסדנאות עם היועצות ובפעילויות נוספות כמו ימי שיא, נתמקד בנושא מניעת 

 האלימות.

 

יועצות ביה"ס הן שותפות מלאות וחיוניות  – סדנאות בשיתוף יועצות ביה"ס
ערכי, והן מעבירות ביחד עם המחנכות בשכבה ז' סדנאות בנושא -לתהליך החינוכי

 אקלים כתה ודימוי עצמי, שימוש נכון ברשת ותכניות מניעה.

 

ועברו הנושאים התבגרות ובר מצווה י - סדנאות בשיתוף עם המדרשה באורנים
 כסדנא ע"י מנחים מהמדרשה.

 

בשיתוף עם המוזיאון העירוני בית פישר תערוך שכבה ז' סיורים ברחבי  – חקר אתר
 העיר ובעזרת כתבי חידה, שעשועים ומשחק משימות  ילמדו על תולדות העיר.  



בית ספרנו מעודד פעילות התנדבותית למען אגודות שונות  – פעילות התנדבותית
משרד החינוך ובהתנדבות למען הקהילה עפ"י צרכיה ובהתאמה לגיל  המוכרות ע"י

 התלמידים.

 

יום בו כל תלמידי ביה"ס חווים יום שכולו תיאטרון, מוסיקה,  – יום אומנויות
 אמנות ומחול.

 

בסל התרבות נכללים בדרך כלל מופעים מכל גווני הקשת של אומנויות  – סל תרבות
, מוזיקה וקולנוע. בבחירת המופעים ישנה הקפדה הבמה, כמו מופעי תיאטרון, מחול

רבה הן על התכנים והן על הצד האומנותי, כאשר לפני ואחרי הצפייה נערכת הכנה 
 מתאימה.

 

יומיים לגליל ולסיור לימודי  -שכבת ז' תצא לטיול "גיבושון", טיול שנתי –טיולים 
 במחנה המעפילים בעתלית.

 
 -אירועים עם הורים

עם תערוכת עבודות שורשים ומאכלי עדות לכל תלמידי והורי "מסע מעגלים" 
 השכבה.

 סדר ט"ו בשבט לכתת מדעים.

 ערב יצירה סדנאי הורים תלמידים לכיתת אומנות. 

ערב שיא לכתת האמנות בו תוצג תערוכה מעבודות קבוצת האמנות ומופע של 
 קבוצת התיאטרון.

 

י העשרה אליהם יכולים בבית הספר ימשיכו להתקיים גם השנה חוג – חוגים
להתקבל תלמידים מכל השכבות בהתאם לכישוריהם. החוגים שיפעלו הם: להקת 
ביה"ס, סדנת תיאטרון במסגרת תיאטרון קהילתי, אמנות קהילתית, חוג צילום 

 ועריכת וידיאו. 

משתתפי החוגים הנ"ל יהיו שותפים פעילים לאורך כל השנה בפעילויות החברתיות 
פר, כמו: טקסים, תערוכות, מפגשים, ימי שיא, טיולים תחרויות שיערכו בבית הס

 וכו'.

 

 דורית פוקס

 רכזת חינוך חברתי                                                                                                   


