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ולהשפעהלהתחדשות ,לצמיחהבית –אלון 
בחטיבהשהותנוזמןאתולהפוךעצמימיצוילבשערנוהבאיםכללאתלהביאשואפיםאנו
.וערכיתחברתית,רגשית,לימודיתחוויהל

דאגהשליחסיםמערכתמתקיימתבו,חיוביפדגוגי-רגשיאקליםליצורשואפיםאנו
.המשותפיםבמעגליםבדרךאמונהותמיכה,פתיחותמתקיימותכךובתוך,ואכפתיות

:הערכים המובילים לאורם פועל בית החינוך

(ש"אה"מאבסימן )

יגאל אלון" אני מאמין בכוח המניע את רוח האדם ונחישות רצונו"

ש"אה"מא

ייכותשחריותאתחדשותהנושיותאצוינותמ



אלוןשלהסיפור

מושתתזהבית.ביתהיאשעבורנו,החטיבהשלייחודהאתמתאראלוןשלהסיפור

.האדםזהותאתהמרכיביםהחלקיםשלושתשהם-זהותשערישלושהעל

מכלולאתלגבשלומאפשרת,ותכניםדרכיםבמגווןשערלכלהתלמידחשיפת

.החינוכיתבדרכנודרךאבניהמהוויםהערכיםמןערכיו

ומלואועולם–אדם–ראשוןשער

עולם,ייחודי,ערךיקר–ומלואועולםהואהאדםכיהאמונהעלמתבססזהשער

חלקואתלראותועליוהאדםמשפחתשלבקיומהחלקלוישכאדם.ושלםמלא

.התפתחותהלכווניובאחריותוהאנושותשלההיסטוריהבהבנתואחריותו

בדיאלוגעולמותקשר–שנישער

.ביניהםהאנושייםוהקשריםאדםמבני–עולמותמריבויהבנויעולםהואהיקום

ומהותוייחודואתבהגדרתו.בקהילהחיהאדםכי,אמונהעלמתבססזהשער

כחבר.ביטוילידילבואכפרטלוהמאפשרת,בחברהלחיותבוחרהואהעצמית

קהילותעםקשריםלהבנותודרכיםמיומנויותלפתחעליובחברהושותףבקהילה

.עליוומוסיפותעולמואתהמעשירות,ממנושונותוחברות

וארץעםדרך–שלישישער

,ישראלבארץהיהודיהעםשלהמיוחדיםויעדיומאפייניועלמתבססזהשער

חושףכןכמו.לארץהמיוחדיםוקשריואמונות,שפתו,תרבותו,שלוההיסטוריה

דמוקרטית–היהודיתישראלמדינתשלזהותהבשאלתהעיסוקאתהשער

.דמותהלעיצוב,העתידאזרחי,אלוןחטיבתתלמידישלובאחריותםהמתפתחת

שערכיושעראין,עצמובפניעומדחלקאיןאולם.משעריםבנויהלביתהכניסה

הבנייןהגדרתמאפשרתבזהזהתלותם.האחריםהשעריםלערכינושקיםאינם

.בשלמותו

(ורבניצקיביאליק , ספר האגדה)"ושברי אבנים מפוזרות לבניין, לצרף קרעים וטלאים לטלית שלמה"

שורשים, מקום, אדם-אלון
אקדחבידיונתן.בגרותבמבחןאביוהעמידו,מצוותבעול'פייקוביץיגאלהנערמשנכנס

התמקםיגאלהנער.תבורכפרשבאדמותהמרוחקת,שדהלחלקתלילהבאישוןשלחו

הבחיןהלילהבאמצע.גדולסלעמאחורימוסתר,צמרתרחבאלוןעץתחתשמירה

בקולצעק:אביופקודותאתמלאהנער.בשבליםשקיהםהטועניםפרשיםבשלושה

הגניבהבמלאכתהמשיכוהגנביםאך,להבריחםבאווירוירהנשקואתדרך,לגרשם

,הגנביםלעברבקולוהמרעיםאביואתבמפתיעשמעעצותאובדהואבעוד.פחדללא

.ומניסםבאוויריורה

אולם,ואחריותתושייהולגלותבעצמולפעוללוהניח:האומץבמבחןהעמידואביו

מנהיג,אמיץללוחםכשהיה,לימים.סכנהבשעתעליווהגןהתרחקלאלבנובאהבתו

.הלילהאותובהשראתאלוןיגאללשמואתשינה,הארץלאהבתומופתמדיני

בואו לקחת
חלק בסיפור

של אלון



1982:נוסדה

נוידרפרלבנה :    ס"מנהלת ביה

20:       מספר כיתות

55:       מספר מורים

כפר סבא, 6רחוב זאב גלר :                כתובת

09-744109809-7601693:טלפונים

09-7423501:פקס

www.alon-jhks.mashov.info:         ס"אתר ביה

:ס"הנהלת ביה

לבנה נוידרפר:ס"מנהלת ביה

נאוה לסק:המנהלתסגניות

נירית גרוס

'שכבה ז–אוהד שנקר :רכזי שכבות

'שכבה ח–טירנה מנור 

'שכבה ט–ענבל זאבי 

'שכבה ז–תמי ברוש :יועצות

'שכבה ח–רחל ניסן 

' שכבה ט-ורד ארבל 

:פסיכולוגית

:חינוךצוות

אוהד שנקר  1'ז

לאה בן חיים2'ז

לילך כהן3'ז

איתי ברמן4'ז

לסקנאוה 5'ז

ויינשטייןמזל 6'ז

טלי חיים

ענבל זאבי1'טירנה מנור                 ט1'ח

איילת גביש2'תמי שחם                   ט2'ח

לילי מרום3'רותי בן ישי                 ט3'ח

ציפי הורביץ4'גלבוע              טסטלה4'ח

מכינאןאטי שפר 5'טמייזלסשקד 5'ח

עירית רובינשטיין          6'רחל ניסן                    ט6'ח

יעל סולומון                 7'נירית גרוס                  ט7'ח

ליבהמקצועותפדגוגיה

מללרביפדגוגיה

ומדידההערכה

מיוחדחינוך

והשתלבותהכלה

ה"אל

חברתיחינוך

טיולים

תלמידיםמועצת

צים"פש/צים"מש

ס"ביהואתרתקשוב

ופרסוםשיווק

ובטיחותבטחון

ספריםהשאלת

לסקנאוה

גרוסנירית

לסקנאוה

שיינברגרונית

אייזנגרנוריאל

כהןעירית

גרוסנירית

בדולחנעם

ברמןאיתי

בדולחנועם,פאריעל

לויאביעד,כהןלילך

לופואושרת

גורדוןעומר

דודבןעדינה

בעלי תפקידים

מורשת  , היסטוריה, אזרחות

אנגלית

אמנות  

חינוך גופני

מקרא

מתמטיקה

ספרות  

עברית  

ערבית

צרפתית

ח וידיעת הארץ"של

צוות פדגוגי מוביל

רותי בן ישי

מכינאןאטי שפר 

דנה בן שטרית

חינוך גופני

ענבל זאבי

מרב רוכל

נירית גרוס

דלית בר

פירסטנפלדגלית 

לאה בן חיים

יעל פאר

מנהלה

:מנהלנית ראשית

:   מנהלניות

:מנהל משק

:לבורנט מחשבים

:ספרנית

:מדריכת מוגנות

הייטינעמי 

אורטל וייצמן, מגי צוברי

אופיר הלל, יוני סעדי

נתנאל נסרי

עדינה בן דוד 

תמר שרוני

אודות החטיבה



תכנית עבודה בית ספרית

משרדשלהארציתהמדיניותעל,המיוחדיםצרכיועל,החינוכיתמשנתועלבנוייםס"ביהיעדי
ס"בביההלימודיםלתוכניותתשתיתמהוויםאלויעדים.מיוחדותשנתיותתכניותועלהחינוך

.השנתיותולפעילויותיו

:תכנית הלימודים מושתתת על ארבע מטרות מרכזיות

חיזוק החוסן ותחושת השייכות1.

לכן תהליכי  , ס מאמין בהעצמה ובהתבוננות בפרט כבסיס לתהליך הלמידה"ביה
הלמידה והערכה שזורים בתהליכים רגשיים וחותרים למצוינות כהתקדמות אישית 

.וכוללים מעגלי שיח ותהליכים רפלקטיביים

חינוך בחיוך

בו המורה קשוב  , ששמה דגש על אקלים רגשי חיובי, תרבות חינוכית בית ספרית 
המתחשבת  , ומתקיימת מערכת יחסים של דאגה ואכפתיות, לצרכי התלמידים

.תמיכה ואמונה בדרך, ובתוך כך מתקיימות פתיחות, ה/בנקודת המבט של התלמיד

למידה חברתית רגשית  -" SEL"-א
מתן מענה לצרכיו האישיים של  , רגשיות והתנהגותיות, פיתוח מיומנויות קוגניטיביות

ומיומנויות תקשורת חברתית ובין  , לשפר מודעות עצמית, להעצים אותו, התלמיד
הביטחון והשייכות , כל זאת על מנת להשפיע על תחושת המסוגלות. אישית בקבוצה

.של התלמיד

"מוגנות ואחריותיות"תכנית -ב

כליםמתןתוך,ובשיטתיותבנחרצותאלימותלמניעתלפעולישכי,מאמיניםאנו
ברוריםהתנהגותגבולותעלנקפיד.ונאותיםחיובייםפתרונותליצירתוהזדמנויות

כמתואר)ומורהתלמידכלשלהאישיהביטחוןתחושתאתהמפתחים,ומוכרים
המסייעת,מוגנותמדריכתנמצאתס"בביהבנוסף.(מוגנותבטבלת,ס"ביהבתקנון

.ובטוחמיטביאקליםלשמירת

חייםכישורי-ג
ובהשתלבותובפרטהמטפלת,ספריתביתתרבותיצירתעלולשקודלהמשיךמטרתנו
,ומצמיחמטפחאקליםשלמתמידלשיפורעובדיםאנו.המתרחביםהחייםבמעגלי
אינטליגנציהלפתחהתכניתמטרת.האישיתוהמסוגלותהשייכותתחושתאתהמחזק
ולנושאיםלגילבהתאםכישוריםיעובדוגילשכבתבכל.וחברתיתרגשית

עםהתמודדות:כמולנושאיםהתייחסותנואתונעמיקנמשיךאנו.הרלוונטיים
,הורים–מורים–תלמידיםהדברותערוציעלשמירה,אישיתביןתקשורת,קונפליקט

מניעהתכניות,וחברתייםאישייםלחץמצביעםהתמודדות,החלטותקבלת
.ועודחברתית-משפחתית–אישיתזהותבניית,והתמכרויות

"אלוןטובבוקר"-ד
מפגשים.לימודיםיוםכלבתחילתדקותעשרשלהמורהעםכיתתייםשיחמפגשי

מיטביתבאווירההלימודיםיוםאתלפתוח,ואכפתיותקרבהיחסילפתחנועדואלו
.לדיוןוסוגיותנושאיםולהעלותלשתףלתלמידיםולאפשר

"פניםמולאלפנים"-ה
הביןהקשראתלחזקבמטרה,והתלמידיםהמקצועייםהמוריםביןשנערכיםמפגשים

.במפגששעולותהפסיכופדגוגיותבתובנותולהשתמש,לתלמידהמורהביןאישי
"אלון"ובחטיבת,בכללובחייםבחינוך,ובתקשורתבקשרמרכזיכליהואהדיאלוג

ולהסתכל,להחמיא,לראות,להקשיב,לשמועמצליחיםאנואלובמפגשים.בפרט
.בעיניים

"חוויחד"-ו
,חינוךשיעורי,וחושןמיניות,מגדר,חייםכישורי.העינייםבגובהחווייתילמפגשמקום

,קוגניטיביתהתפתחותהמאפשרת,מצמיחהקבוצתיתמסגרת.ועודערכיםשוקלים
.והעצמהשוניםחייםמצביעםההתמודדותיכולתשיפור,וחברתיתרגשיתתמיכה

העצמהצמידי-ז
,  הנהגה,  יעדים, ערכים: צמידי העצמה ניתנים לתלמידים כמשוב מחזק בתחומים

.יוזמה והתמדה, הצלחה

מגדר-ח
,בתכנים,המיניםביןהזדמנויותשוויוןלנושאמיוחדדגששמים"אלון"בחטיבת
חשובלנושאהתייחסותכימאמיניםאנו.מגדריותבסוגיותפתוחיםובדיוניםפעילויות

.שוויוניתחברהעיצובעלבעתידותשפיעמגדריתזהותלגבשלתלמידינותאפשרזה

מתהודה לתעודה-ט
קבלת התעודה בסיום כל מחצית נעשית לאחר תהליך רפלקטיבי ושיח משמעותי בין 

"  קול התלמיד"התעודה שמה דגש על . התלמיד למורה סביב הצבת מטרות ויעדים

.  טרם פירוט ההערכות אודות התפקוד הלימודי וההתנהגותי" דבר המחנכת"ועל 

תלמידים למען תלמידים  –ת"תל-י
בדרך זו מעבר לסיוע  . מערכת תמיכה לימודית לפי מקצועות וחונכות תלמידים

גם המקבל וגם המעניק  . ערבות הדדית וחברויות, מתפתחות אכפתיות, הלימודי

.יוצאים נשכרים



חינוך למצוינות וחדשנות פדגוגית. 2
,חשיבהכלי)וערכיםחשיבהפיתוח,מיומנויות,ידעהקנייתלמטרהלושםס"ביה

במטרהזאתכל.מודרניתבחברההדרושים,(חברתייםערכים,למידהמיומנויות
.יותרגבוהיםלימודייםהישגיםשיניבו,ומסוגלותהצלחהחוויותיחווהשהתלמיד

סביבות למידה  -א
,מיטביתללמידההמותאמותמתוקשבותותכניותלמידהסביבותונפתחנמשיךהשנה

לגבולותומחוץבתוךלמידהמרחביבניצולנתמקד.21-הלמאההלומדאתומכינות
.והיברידייםדיגיטלייםמרחבים,ס"וביההכיתה

עבודות חקר-ב
.פעילהבלמידהחשובנידבךמהווהחקרעבודתכתיבת
,מידעאיתור:כמומרכזיותלמידהמיומנויותתכלולמחייבתחקרעבודתכתיבת
עלדגשושמה,טיעונית-ביקורתיתוחשיבה,אישיקול,ידעארגון,תקניתכתיבה

.ותוצריםתהליכים
בהלימה,שונותחקרברמותעבודותבכתיבתהתלמידיםכלמתנסיםשנים3במהלך
.הגיללשכבת

תחומית  -למידה רב-ג
מושגיםשלמשותפתשפהויצירתשוניםדעתבתחומיזהותמיומנויותלמידת

דרכיכוללתזולמידה.משותףנושאבלמידתהדעתתחומיביןוהשקה,(ת"שלהב)
משימותלצמצוםהמובילדבר,לימודמקצועותלמספרמשותפותחלופיותהערכה
.לחיינוהרלוונטיותוהבנתהדעתתחומיביןההעברהוליישוםהערכה

שיתופיות וגיוון בלמידה, העמקה, בחירה-ד
שאינם בתכניות  , תכני העשרה30%בכל מקצועות החברה והרוח ילמדו התלמידים 

מעבר לתכנית  , ס מעודד לימודי העשרה ומצוינות בתחומי דעת"בנוסף ביה. הלימודים
נבחרות אתלטיקה  , רובוטיקה, כיתת אומן, "אמירים"בין היתר תכנית . הלימודים
.וכדורעף
:ייחודיותהעשרהתכניותמספרבחטיבה

.בחירהי"עפהעשרהתחומיללמידת'זלשכבהסימסטריאליתתכנית–"ממריאים"

ללימודיעלנושאיבחרובעירהחטיבותמכל'חתלמידי–"שיתופימצפן"
.עירוני-שכבתיייחודיבהרכבבשבועיוםוילמדו,וספרותהיסטוריה

,חקרבמיניהתלמידיםיעסקוהשורשיםעבודתבמסגרת–"הנעוריםל"בשבי"
.עצמיתמידהל,צירתיותי,תחומיותיןב,יתופיותש,חירהבהמקדם

לומדלטיפוחמקוונותבמשימותיילמדומדעיםש"ש2–"מרחוקחוקרים"
.דיגיטליתאוריינותולטיפוחעצמאי

ביטוילידיהבאה,קיימא-ברלפיתוחתחומית-ביןתכנית–"אקלימיחינוך"

,הוריםהנהגתבשיתוףשבטבחודשירוקיםובאירועיםובסיוריםבטיוליםגם
שבט)"רלוונטייםושותפיםברשותהסביבתיתהיחידה,תלמידיםהנהגת
."(בטבע

בתחומימפגשיםהכוללת',זלשכבתחווייתיתלימודיםתכנית-"ילקוטללאיום"
.ויצירתיותלמידהדרכיעםהתלמידיםאתומפגישה,מגווניםעניין

(מרכז מאפשר שותפות)ש"ממתכנית -ה
מרכז בו ניתן מענה רגשי ולימודי במסגרת שעות הכלה לתלמידים החווים אתגר  

.  ומתקשים להתפנות ללמידה

לחיזוק ולהעשרה, תמיכה לימודית לתגבור-ו
הכוללת,מיוחדתשעותמערכתמתקיימתהישגיםולשיפורלמצוינותמחתירהכחלק

בשיעוריניתנתהלימודיתהתמיכה.הומוגניותבקבוצותועבודהפרטנייםשיעורים
אנובנוסף.עוליםושעות"אלון-לב"מרכז,ה"אלשיעורי,פרטנייםשיעורים,תגבור

מתנדבים–בקהילההאנושיההוןשלמסיועונהניםפעולהבשיתופימאמינים
.מעשיריםהורים,ש"פומתנדבי,"אמדוקס"מחברת

למידה במיקודי זמן שונים-ז
זאת במטרה לצמצם את כמות  . מספר מקצועות יילמדו כמקצועות סימסטריאליים

.מקצועות הלימוד ואת עומס המטלות בפרק זמן נתון

הכלה ומיצוי הפוטנציאל, קידום שוויון הזדמנויות. 3

לחוותהזדמנויותלולאפשר,יכולותיואתלפתחתלמידלכללאפשרשואףס"ביה
שוקדיםאנו.האישיהפוטנציאללמיצויכליםולרכושאישיותהצלחות

מסוגלותתחושתפיתוח,פעריםצמצוםעל,בייחודיותווהכרההתלמידהעצמתעל
-סובלניחייםאורחמקיימתאלוןב"חט.מיטביחברתיותפקודעצמאות,אישית
,ההדדיותעיקרוןבסיסעלהייחודייםובצרכיםבשונותוהכלההכרה,השונהקבלת

-חינוכיתתמיכהלהםומעניקהבתלמידיםהטיפולדרכישלמערכתיתראייהמעודדת
,"(להצליחיכולאני)"ל.י.אתכניתבאמצעותהיתרביןניתנתהתמיכה.טיפולית

.ותרפיה,חברתיותקבוצות,הוראהמשלבימערך,"ללמידהמלקות"תכנית



העמקת החינוך לערכים ופיתוח מנהיגות ומעורבות   .4

חברתית

:צירים3-ממורכבתספרית-הביתהערכיתהתכנית
"שורשים"וחקרהתבגרות,"מצווהבני"-'ז:שכבהלכלמרכזינושא•

"ומנהיגותמנהיגים",בקהילהחברתיתמעורבות-'ח
והנצחהזיכרון-'ט

.ס"ביהתלמידילכלייחודיותערכיותתכניות:השכבותלכלמשותפותתכניות•
.הלימודבמקצועותהמשתלבות,תחומיותביןערכיותתכניות•

העצמאותמגילתברוחלערכיםחינוך–ערךדרך.א

פיתוחכללהתהליך.מארגתכניתמטעםלושהוענק,המצוינותבאותזכהס"ביה
תכניותכתיבת,אזרחיתציונית,יהודיתזהותלעיצובהולמתספריתביתתרבות

פעילויותוהכנסתהלימודיםבשגרתוהטמעתןישומן,המוריםצוותיי"עמיוחדות
בשגרתייחודיות-ערכיותתכניותהטמעתעלונשקודנמשיךאנו.ערכיותחווייתיות

.למצוינותמהחתירהכחלקוזאתותרבותוס"ביה

"ערכיםשוקלים"
מוקדשהמפגש.מדרשביתבמתכונתחינוךשעתהכתותבכלנערכתחודשכל

לימודמקורותומשלבהעבריהשנהמלוחהלקוח,(דילמהכ"בד)ערכילנושא
.אקטואליודיוןפתוחשיח,מגוונים

ישראלותרבותמורשתלימודי.ב

.ודמוקרטייםציוניים-יהודייםלערכיםמחנכיםאנוהתלמידזהותמעיצובכחלק
ולסוגיותהיסטורייםלאירועים,מופתלדמויות,היהדותלערכינחשפיםתלמידינו

שלעשירמגווןמכיריםהתלמידים.הישראליתובחברההעםבתולדותדמוקרטיות
אזרחיותוסוגיותהיהודיתהתרבותללימודמגווניםוטקסטיםערכיותתכניות

לדוןמרבים,זהותמעצבותבפעילויותמעורביםהתלמידים.ימינובנותאקטואליות
בחברהמעורבות,לאחרסובלנותמפתחים,ישראלית–היהודיתזהותםבסוגיות

.המדינהשללדמותהואחריותהישראלית

בתרבותוערכיההשבתתכנילהכרתתחומיתרבתכנית–"נקבלהשבתפני"
.כתתישבתקבלתטקסנערךבסיומה.היהודית

תכניתנכתבההעבריהשנהשבלוחהחגיםמעגללימודבמסגרת–"עיתוןבואו"

אתלדיוןמעלההתכנית.החשמונאיםותקופתהחנוכהחגמורשתללימודמיוחדת
.לימינוהרלוונטיותבחינתומהווהוהיוםאזהמתייווניםסוגיית

ההיסטוריהשעוריבמסגרת.הבינייםמימייהודיותקהילותלחקרתכנית–"קהילתנו"
באופןמשפחתםשלהקהילהאתהתלמידיםחוקרים"שורשים"לתכניתובזיקה
.וחווייתייצירתי

את'זכתותתלמידיכותבים"שורשים"עבודתעלבנוסף–"שליהעצמאותמגילת"
בתקומתהמשפחהמעורבותעלהמלמדת,שלהםהמשפחתיתהעצמאותמגילת

.המדינה

מקוםאדםקשר.ג

אנואלוןבחטיבת.למקוםהקשרהואאדםשלזהותובעיצובנפרדבלתיחלק
.ולארץלעירזיקהליצירתתכניותמספרבחטיבה.בנושארביםמשאביםמשקיעים

למעורבותומביאההשייכותתחושתאתמפתחתהמקוםעםהיכרותכימאמיניםאנו
.תלמידינובקרבסביבתיתואחריות

החושפת,ישראלארץללימודיתכניתפועלתס"בביה-הארץידיעתולימודיח"של
וסדנאותגיחות,סיורים,טיוליםכוללזהמקצוע.ולנופיהלמורשתההתלמידיםאת

שטחובפעילויותבשיעוריםנלמדהמקצוע.אישיתאחריותופיתוחלארץזיקהלפיתוח
פיתוח,שדהבישולי,כיתתיתהתארגנות,הדרכות,שטחלינתהכוללותמגוונות

.בקהילהומעורבותמנהיגותמיומנויות



נכתבהולקהילהלארץקשרלפיתוחתכניותכתיבתבמסגרת–"אדמקום"
סבאכפרלעירזיקהביצירתהמתמקדת'ט'חלשכבותלימודיםתכנית

ביקורבאמצעותעברהאתחוקרים,בעירלנווטלומדיםהתלמידים.ולמורשתה
.בהתפתחותהמגמותעלולומדיםהיסטורייםבמבנים

והדרכותסיוריםוקיום"ראשוניםשביל"אימוץהיאבענייןנוספתיוזמה
.מורשתהללימודבעירהיסטורייםבאתריםיסודיס"מבילתלמידים

המושגיםביןבקשרהמתמקדתערכיתייחודיתתכנית-"אלוןשלהאלון"
שמועלאלוןיגאלוהמנהיגהאיששלהמבטמנקודתושורשיםאדם,מולדת
,ס"ביהבתרבותומקומםהאמיןבהםהערכיםנבחניםבתכנית.ס"ביהנקרא

כתיבהמשימתהכוללתעיוניתויחידה"לאלוןהמרוץ"חווייתיתפעילותמתקיימת
.עבריתשיעוריבמסגרת

"האחריותומסעהחירותמסע".ד

וערךהחירותערךשלהרביםבהיבטיוהמתמקדתספריתביתכללתכנית
העצמאותיוםלקראת:שיאבאירועמסתיימתהתכנית.ממנוהמתחייבהאחריות

משותףספריביתלמסעוהעובדיםהמוריםצוות,ס"ביהתלמידיכליוצאים
דמוקרטיהחווים,ישראללחירותסמלהמהוויםבאתריםמבקרים,לירושלים

אנוהחירותמסעאת.לאומיתוחירותאישיתלחירותהמאבקעלולומדיםפעילה
ערכיאתהמייצגיםנבחריםומוריםתלמידיםי"עמשואותהדלקתבטקסחותמים

.הנוכחיתלשנהס"ביה

וזיכרוןהנצחה.ה

הקולקטיביתהזהותשלגםכמו,היחידזהותשלהראשהאבןהואהזיכרון
.והעתידההווה,העברביןהרציפותתודעתבנייתאתמאפשרהזיכרון.הלאומית

עליהםהערכיםאתמציביםאנוובהנצחהבזיכרוןשעוסקותהתכניותבמוקד
.ישראלמדינתשלדמותהמושתתת

לחוואקהילתאימוץ
,בפוליןקטנהעיירה,לחווא.ס"בביהשניםארוכתמסורתהינוהקהילהאימוץ

לפניס"ביהי"עאומצההקהילה.הנאציבצוררלמרדמהראשוניםהיושאנשיה
עםמשותףבטקסומצייןהקהילהניצוליעםקשרס"ביהמטפחמאז.רבותשנים

.בעיירההמרדפרוץיוםאתהניצוליםמשפחות

"בסלוןזיכרון"
קהילתכלמוזמנתזהלמפגש.האישיבסיפורוהמשתף,שואהשורדעםמפגש

.ומוריםהורים,תלמידים–ס"ביה

ל"זשנירותםמורשת–"נגיעהשלחיים"

רותם.20בןוהואמבצעיתבפעילותנהרגהחטיבהבוגרל"זרותם
יוםאתמצייניםאנוהשנהבראשית.וההיסטוריההספורטמקצועותאתאהב

עבודה ' במהלך השנה כותבים תלמידי שכבת ט. הולדתו ביום ספורט לזכרו

סיום הפרויקט מצוין בשבוע של יום  הזיכרון . בנושא מורשתה של מדינת ישראל

את.מצטיינותעבודותשכתבולתלמידים,שמועלמלגותחלוקתבטקסל"צהלחללי
משפחתולבני,השכבהלתלמידיהמשותףזיכרוןבערבשנימשפחתתורמתהמלגות

.ולמוקיריו

העתידכאזרחהתלמידהכשרת-ו

התרבותולמאפייניהדמוקרטיהמשטרעקרונותללימודלתכניתיחשפוהתלמידים
חברתיותבשאלותניתוחויכולתידעלתלמידלהקנותהתכניתמטרת.הדמוקרטית

להגןונכונותהדמוקרטילמשטרמחויבותהתלמידאצלליצור,אקטואליות–ופוליטיות
.הישראליתבמציאותולקונפליקטיםלסוגיותביטויניתןכןכמו.עליו

תרבותית-רבבחברהמשותפיםחיים-ז

:מרכזייםציריםבשנימשותפיםלחייםכבסיססובלנותטיפוח

קבוצת–ליםומעברבארץונוצרימוסלמייהודינוערשלוירטואלייםמפגשים
הבדואימכפרנוערעםהאנגליתבשפהבזוםמפגשיםשתקיים'חמשכבהמנהיגות

.בטנזניהמשאטימהכפרונוערהארץשבצפוןטובא

.ספרייםביתוחוץספרייםביתפנים–מיוחדיםצרכיםבעליעםממשקים

אישיתוהעצמהצעירהמנהיגותפיתוח-ח
,ענייןהמגליםתלמידיםעבורצעירהמנהיגותשלשונותקבוצותפועלותס"בביה

מועצת:אישיתלהעצמהופועליםהתלמידיםחברתבקידוםומעורבותאחריות
,"אמירים",(צים"ופשם"משצי)ח"שלמדריכי,עמיתים,שכבהועדת,תלמידים

הרכבים,העצמהקבוצות,התנדבותקבוצות,צילום,עיתוןמערכת,חונכים,ם"מדצי
הספורטבתחוםמובילותנבחרותפועלותבנוסף.בעירבקהילהפעילויות,מוסיקליים

.והכדורעףהאתלטיקהבענף

בקהילהמעורבות-ט
עםיחד.ציבוריתולמעורבותלאחריותהחינוךויישוםביטוימהווהס"בביהההתנדבות

גוניתרבפעילותתכניתנבנתה,סבא-כפרבעיריית"וצעיריםנוערהתנדבותמדור"
בזיקה'ט',זלשכבותגםפעילויותותכלולהתכניתמורחבתהשנה.'חלשכבת
אישיתבהתנדבותהתלמידיםפועליםהשנהבמהלך.השוניםהדעתלתחומי

מסייעים,צרכיםמזהים,ובקהילהס"בביהמסודרותבמסגרותכיתתיתובהתנדבות
.חברתיתאחריותומגלים



החברתיהחינוךתכנית

.ס"בביהמרכזייםערכיםעלומושתתתהלימודיםמתכניתנפרדבלתיחלקמהווהח"החתכנית
חזוןערכיליישוםמגוונותולפעילויותלתכניםהתלמידנחשףלימודיושנותשלושבמהלך

.(ך"אשמ)בודכ,צוינותמ,יכותשי,חריותא:ס"ביה

.  טקסטים מגוונים ליצירת שיח ערכי בקבוצות החינוך–" שוקלים ערכים"האירועים מלווים בדפי 

החברתיהחינוךתכנית



תכנית פיתוח כישורי חיים

.תכניות הייעוץ בבית הספר מקדמות את רווחתם האישית והחברתית של התלמידים

בנוסף לכך מתקיימות פעילויות העשרה  . י המחנכים בשיעורי חברה"הנושאים נלמדים ברובם ע

כל זאת במטרה להעלות  . 'וכוהצגות , סרטים, הרצאות, סדנאות, דיונים כיתתיים, ימי עיון: רבות

.המעורבות החברתית וחיזוק החוסן הנפשי, את המודעות העצמית

אישיתולהעצמההישגיםלשיפורלימודקבוצות

.התלמידיםאוכלוסייתשלהשוניםלצרכיםמענהלתתמחויבתעצמהרואה"אלון"ב"חט
ותכניותלימודיותתמיכה,הלמידהלשיפורמיוחדותמסגרותהכוללות,רבותתכניותבחטיבה
מנהיגותלפיתוחחברתיותפעולהמסגרותכוללתס"בביההחברתיתהפעילות.מגוונותהעשרה

.והנאהלהעצמהשוניםוחוגיםצעירה

לימודייםהישגיםלשיפורלימודקבוצות.1

ה"אלתכנית 

מענההנותנת,ה"אלתכנית'זבשכבתפועלתהפדגוגייםההדגשיםבמסגרת
בשפהמיומנויותולשיפורמותאמיםהוראהתהליכילהבנייתהזקוקיםלתלמידים

וישכללוקטנותבקבוצותהמאותריםהתלמידיםילמדוהשנהבמהלך.העברית
מוריםשלאישיובטיפוחוהערכה-בקרהדרכיהפעלתתוךלמידהאסטרטגיות

.לכךשהוכשרו

פרטניותשעות
שיעוריםניתנים,"חדשאופק"רפורמתעקרונותי"עפהלמידהשיפורבמסגרת
הפרטנייםהשיעורים.תלמידיםשלקטנותלקבוצותס"ביהמוריי"עפרטניים

נבחריםהתלמידים.הלימודיםיוםבתוםאו07:40בשעההיוםבתחילתניתנים
.ומחייבתמסודרתלימודיםבתכניתועובדיםמקצועידעתשיקולי"עפ

"אלוןלב"
מסודרתעזרהלקבלזכאים,שילובוועדתאבחוןשעברולמידהלקוייתלמידים

ובמערכתס"בביההלמידהבמרכזניתניםהשעורים.בתחוםמקצועימוריםמצוות
.אישית

(שותפותמאפשרמרכז)ש"ממ

החוויםלתלמידיםהכלהשעותבמסגרתולימודירגשימענהניתןבומרכז
.ללמידהלהתפנותומתקשיםאתגר

אנגליתדוברי
בתכניתמתקדמתברמהלומדים,האנגליתבשפההמצטייניםתלמידיםקבוצת
.ייחודית

תגבורשעות
השיעורים.החומרעלוחזרהלתגבורהזקוקיםתלמידיםלקדםיעדלושםס"ביה

הנושאיםלחיזוקועבריתאנגלית,צרפתית,מדעים,מתמטיקהבמקצועותניתנים
.הלימודיםיוםבקצהומתקיימיםבכיתההנלמדים

לשנתהתגבורשיעורימערכתלגביעדכוןיתפרסםהשנהבראשית
.הנוכחיתהלימודים



ה"קדימקבוצת
לקראתלימודילתגבור'טכיתותבשכבתההישגיםלשיפורוחיזוקתמיכהקבוצת

,לשון,מדעים,מתמטיקהבמקצועותמתוגבריםהשיעורים.לתיכוניםהמעבר
יוםבהמשךמיוחדתבמערכת,מומחיםמוריםי"עוניתניםוהומניסטיקהאנגלית

.הרשותי"עבמימונהמותנתופתיחתהס"כפעיריתמטעםהתכנית.הלימודים

וסטודנטיםש"פומתנדבי
סטודנטיםי"ע,וחיזוקלימודיתלתמיכהאישייםעזרשיעוריניתניםהשנהבמהלך

הזדמנויותמתןלמעןלפעוליעדלהשמההעמותה.ש"פועמותתומתנדבי
להשקיעהמעונייניםתלמידיםוקידוםלטיפוחמאמץמשקיעיםופעיליה,בחינוך

.ולהתקדם

אישיתחונכות
נבחריםתלמידיםעםנוערלקידוםמהמחלקהסטודנטיםשלפרטנייםמפגשים
.לימודיוסיועטיפוליתדמותעםמשמעותידיאלוגיצירת,לתמיכה

העשרהפעילויות.2

לשילובמיוחדותפעילויותבוניםאנוס"בביההמתנהליםהעצמהמתהליכיכחלק
ענייןבקבוצותרואיםאנו.פורמאליותבלתיפעילויותעםהפורמאלייםלימודים

בתנאיםמותניתהפעילויותפתיחת.ס"בביהמנהיגותלטיפוחקבוצותאלו
.השנהבראשיתהמתפרסמיםמיוחדים

רובוטיקה
FIRSTטכנולוגית-מדעיתחשיבהלפתחנוערבניהמעודדבינלאומיארגוןהינו.
הספרמבתיייחודיותקבוצותמלווה,הטכניוןעםפעולהבשיתוף,הארגון

עםשיחד,סבאכפררוטריארגוןויתמוךיובילהפרויקטאת.לתכניתהמתחייבים
.התחרותדרישותי"עפהרובוטאתיפתחו,מתנדביםוהוריםספרי-ביתרכז

אמןכתת

.כשפההאומנותולימודיוצרתסביבהלפיתוחקבוצהמדריכהלאומנותהמורה
סגנונות,ציורטכניקותלימוד,מפעילהבסביבהעבודה,אישיביטוימאפשרהחוג
מקימיםהמפגשיםבמסגרת.ספריות–ביתחוץהעשרהופעילויותיצירה

.דרכםבהמשךאותםשישמש,עבודותתיקובוניםתערוכההתלמידים

צרפתית

והעשרהתגבורלימודי.לצרפתיתהמורהי"ענפתחתלמצטייניםצרפתיתקבוצת
.בתיכוןהצרפתיתלמגמתהתלמידיםלהכנתנועדואלו

מוזיקאליוהרכבמקהלה

הפועלמוזיקאליוהרכבס"ביהבאירועיהשנהבמהלךהמופיעהמקהלהס"בביה
.מהתחוםמורהי"עמנוהלהמוסיקליהניהול."ממריאים"שיעוריבמסגרת

מחולקבוצת
.מהתחוםמורהבהובלתמחולקבוצתמתגבשת"ממריאים"שיעוריבמסגרת
.ס"ביהבאירועיהשנהבמהלךמופיעההקבוצה

ותקשורתעיתונאות
ומתנסיםהעיתונאיתהכתיבהיסודותאתהתלמידיםלומדיםהשנהבמהלך
לחוויותביטויומהווהומקצועימקיףהעיתון.ושווקוהפקתו,עיתוןבעריכת

,ס"ביהאירועימתיעודנפרדבלתיחלק.ס"ביהבתרבותולמעורבותםהתלמידים
.מצגותוהכנתהצילוםתחוםמהווה

שנוייםיתכנו*

חברתיתומעורבותצעירהמנהיגותפיתוח.3

תלמידיםמועצת

משלושנבחרים30–25.התלמידיםחברתלקידוםהתלמידיםשלייצוגיגוף
אתמעשירה,ס"בביההתלמידיםרווחתלמעןפועלתהתלמידיםמועצת.השכבות

שלושהבתום.התלמידיםחברתאתומפעילה,ערכיות–החברתיותהפעילויות
,ית/סגן,המועצהר"ליובחירותנערכות,הלימודיםשנתשלראשוניםחודשים

.המועצההנהגתאתיחדהמהווים,וועדותוראשיה/מזכיר

'חצים"פש
להדרכותהנרתמתמנהיגותבקבוצתבוחרהמחנכותבשיתוףהארץידיעתצוות
לאחר,בשבועפעםנפגשתהקבוצה.לוומחוצהס"בביהח"שלפעילויותבכל

כבר.הארץידיעתמקצועבפעילויותלהדרכההכשרהועוברתהלימודיםשעות
,בשכבהוסיוריםטיוליםללוויצעיריםח"שלפרחייוצאיםהראשונהבשנתם

.לוומחוצהס"בביה,ערכיותחברתיותפעילויותוביצועבתכנוןומשתתפים
קורסהכוללתשנתיתהכשרההעוברים',חמשכבתנבחרים30מונההקבוצה

.קיץ

' טצים"מש

שפעלו,צעיריםח"שלפרחיעוברים,הבוגרת'טלשכבתעלייתםלקראת
.ח"שלמדריךדרגתלקבלתמחוזיהכשרהקורס',חבשכבתבקביעות

בתכניתבקהילהפועלים,ס"בביהפעילויותמתכנניםהבוגרתהשכבהמדריכי
מורישללצידםהדרכותונותניםהשכבותבכלוסיוריםטיוליםמלווים,"אדמקום"

.ים"משצקורסבוגרי',טתלמידי35מונההקבוצה.ס"בביהח"של



עמיתיםמנחים

:התמכרויותמניעתנושאאתומובילהות/המחנכיםי"עהנבחרתתלמידיםקבוצת
מיוחדהכשרהקורסעוברתהקבוצה.ובסמיםבאלכוהול,בעישוןמלחמה
ושותפיםבנושאשיעוריםמעביריםהעמיתים.ס"בביההנושאאתומובילה

תלמידים20נבחרים.החינוךמשרד–י"שפבהדרכתספריים-ביתבאירועים
.'טבשכבתגםהפעילותאתהממשיכים'חמשכבת

והגברהרכוש,מחשבנאמני

,אורקוליוציודמחשוב,הגברהבציודהמבינים,טכניתיכולתבעליתלמידים
בתחזוקהעוזרתהקבוצה:השעהצרכיי"עפס"ביהבאירועיבתחוםמסייעים
.'וכדמוסיקהמפעילה,הגברהמקימה,המחשביםבחדרימחשביםשלראשונית

הנועראות

גלוי–התכניתמטרת."הנועראות"בתכניתחלקלקחתמוזמנים'זשכבתתלמידי

ולתרוםלפעולמלמדתהתכנית.ולאומיתסביבתית,חברתית,אישיתאחריות
בשכבותגםבתכניתלהמשיךמוזמניםהמשתתפים.והקהילההפרטלמען

.הגבוהות

צים"מד

הדרכהקורסלעבורהמעונייניםהתלמידיםאתמזמינההנוערמחלקת
המתנסההתלמידיםמספרעולהזהבאופן.פעולותבהעברתולהתנסות

.ובמנהיגותאישיפיתוח,קבוצותבהובלת

א"נאס

לאחרפועלתהקבוצה.ברציפותהשנייההשנהזושבועכלהנפגשתקבוצה
טיולי,קבוצתיתדינאמיקה,עצמיתהגנהכמובפעילותועוסקתהלימודיםשעות

.לימודיתתמיכהמקבליםוחבריהאתגריספורטאו,אופניים

התרמות

המחלקהדרישתי"עפ,התרמהבאירועשכבהכלמשתתפתבשנהפעם
בשיתוףמתבצעתההתרמה.בההמתנדביםומערךבעירחברתייםלשירותים

למעןומשאביםכספיםבגיוסרואיםאנו.ובהדרכתםהמתנדביםארגוניעםפעולה
ביוםלענייןלהתפנותהתלמידיםמכלומצפיםחשובהערכיתפעילותנזקקים

.ההתרמה

ספריותביתחוץעירוניותהתנדבותבמסגרותפעילויות

.פעילהואזרחותחברתיתמעורבותלפיתוחפעולהקבוצותנפתחותשנהבכל

,"הנועראות":כמומיוחדותבמסגרותולתרוםלפעולמוזמניםהתלמידים
צרכיםבעלילילדיםסיוע,ילדיםבגניסיוע,הסביבהאיכות,מזוןאיסוף,סים"מתנ

.ועודובמועדוניותסים"במתנשילוב,מיוחדים

נבחרות כדור עףצים"מש

מועצת תלמידים



לוח צלצולים

שעת אפס07:40–08:25

הפסקה08:25–08:30

"בוקר טוב אלון"08:30–08:40

שיעור ראשון08:40–09:25

שיעור שני09:25–10:10

הפסקה10:10–10:30

שיעור שלישי10:30–11:15

שיעור רביעי11:15–12:00

הפסקה12:00–12:15

שיעור חמישי12:15–13:00

הפסקה13:00–13:05

שיעור שישי13:05–13:50

הפסקה13:50–13:55

שיעור שביעי13:55–14:40

הפסקה14:40–14:45

שיעור שמיני14:45–15:30

'ה–' ימים א

שעת אפס07:40–08:25

הפסקה08:25–08:30

"בוקר טוב אלון"08:30–08:40

שיעור ראשון08:40–09:20

שיעור שני09:20–10:05

הפסקה10:05–10:20

שיעור שלישי10:20–11:05

שיעור רביעי11:05–11:50

'יום ו

ג"תשפהלימודיםשנת

ב"תשפ,באלול'ה,חמישייום,1.9.2022–ל"שנהפתיחת
ג"תשפ,בתמוז'אשלישייום,20.06.23–ל"שנהסיום

הוריםאספות

'זשכבה

'ט-'חשכבה

6.9.22

7.9.22

22:00–19:30שעות

22:00–19:30שעות

תעודותחלוקת

'אמחציתסיום

'במחציתסיום

03.02.23

20.06.23

שנתייםטיולים

'זשכבה

'חשכבה

'חגיחה

"כוכבמסע"-'טשכבה

מסע החירות ומשא "

מסע בית ספרי  –" האחריות

לירושלים

29-30.01.23

15-16.02.23

02-03.11.22

30.04-01.05.23

07.05.23

מערביגליל

מערביגליל

חנהפרדס

עליוןגליל

ירושלים

מיוחדיםאירועים

'ז"שורשים"מסיבת

'טשכבהסיוםמסיבת

16.05.23

13.6.23

ס"ביהחצר

ס"ביהחצר

בתאריכיםשינוייםיתכנו*

כתובת הבית ומספרי הטלפון שלכם     , אנא ודאו כי פרטי המייל
.כנדרשב"והמשווהנכם מצוידים בסיסמאות של הזדהות משרד החינוך , מעודכנים



שנת לימודים מהנה ופורייה

alon-jhks.mashov.info

https://alon-jhks.mashov.info/

