תוכנית חברתית תשע"ה
תוכן -ארועים ותאריכים
חשובים לציון
ארועים בית ספריים

נושאים שנתיים
בית ספריים<

שכבה י'
רכזות :גלי ואירית
יועצת :דפנה

נושא שנתי  :קבלת השונה )בתוכי
 ,בסביבה הקרובה המשפחה,
הקהילה הקרובה(.

תתי נושא:
מחוייבות אישית וחברתית.
תעודות זהות.
נושאים באחריות
הייעוץ הבית
ספרי<

תיאום ציפיות ומעברים
יצירת קבוצה
גיבוש
התמודדות עם לחץ ומשבר
אלכוהול וסמים
אינטרנט בטוח

שכבה יא'
רכזות :יפעת וטליה
יועצות :ללי ואביבה

נושא שנתי:
זרמים בחברה הישראלית "-ישראלי
שאינו יהודי"

תתי נושא:
הכנה לצו ראשון,
שירות משמעותי,
נהיגה בטוחה
הכנה למסע לפולין
איסוף מחדש )לקבוצה ,לשכבה,
לשגרה(
מיניות וזוגיות )יום שיא :מין מוגן
גופנית ונפשית(
צו ראשון
לחץ לפני בחינות – חרדת בחינות
תזונה נכונה
אנטרנט ותקשורת )כולל פעילות
מתאימה(
אלכוהול )כולל הרצאה של יאיר אפטר(
מנהיגות וחברות)?(

שכבה יב'
רכזות :זיוה ורויטל
יועצת :דינה דיוויס

נושא שנתי .1 :מנהיגות אחרת
)סוגי מנהיגות ,מנהיגות קרובה,
מנהיגות שקטה  ,ההבדל בין
פרוייקטור למנהיג ,ובין סטאר –
למנהיג .מה הופך מנהיג למנהיג
וכו.
 .2הכנה לצהל
תת נושא :
המסע לפולין
הכנה לצה"ל
אלכוהול ונהיגה
פרידה ומוכנות לחיים

שיעורי חינוך ,פעילויות חוץ ,ימי שיא ,חגים ותאריכים חשובים -פריסה לפי חודשים  /שכבות

שכבה '

שיעורי חינוך:

שכבה י"א

שכבה י"ב

שיעורי החינוך של חודש זה יכללו עיסוק נרחב במבצע צוק איתן ורצועת עזה :מידע על רצועת עזה ,זרמים
באיסלאם ,אש"ף ,אבו מאזן ,הבחירות בעזה
 + ,הבטים רגשיים סביב המבצע +וונטילציה .שיעור המקנה ידע כללי והסטוריה של עזה – באחריות המורים
להסטוריה

ספטמבר

 – 24-27.9ראש השנה

שיעורי חינוך :מבצע צוק איתן
שיעורי חינוך :
שיעור חינוך )לפחות  :(1ידע+וונטילציה
סביב עזה  +מבצע צוק איתן.

עיסוק בתכני צוק איתן
– ידע +איוורור רגשי
טקס פתיחת שנה
חגי תשרי
תכנים של יום כיפור
מלחמת יום כיפור

הכנה לצה"ל – שיעור חינוך שעתיים
שיעור חינוך בנושא ראש השנה

הכרות ובניית הכיתה כקבוצה
ראש השנה
פעילות שכבתית:

הרצאה בנושא מחוייבות אישית

פתיחת נושא מעגלי זהות – לקראת מסע
ישראלי -סרט ושיעור חינוך אחרי ראש השנה
בגרות חברתית – ליאת עוברת בכיתות ובישיבת
צוות

חצר התנדבות :פעילויות והכנה למחוייבות
אישית

יועצות עוברות בכיתות להכרות.

תלמידים מדברים על החוויות ממחוייבות
אישית

אסיפת הורים -לקראת מסע ישראלי
חלוקת רביעיות למסע – באופן שכבתי

אסיפת הורים והרצאה של רינה על
הרפורמה בחינוך

שיעורי חינוך :מבצע צוק איתן
שיעורי חינוך :פעילות סביב המסע לפולין +
התייחסות למלחמה בקיץ.
 19/9יום ורוד – שיחה בכיתות סביב היום
הוורוד ,וסביב הנושא של להיות בוגר,
פרידה ,סיום.
החל מה 21/9-עיסוק במלחמת יום כיפור.
מסע לפולין 2/9

אסיפת הורים +הרצאה לקראת גיוס

פעילות בית ספרית:
טקס פתיחת שנה
יום שיא בנושא צוק איתן.
הפסקה פעילה בנושא חגי תשרי
יום הניקיון 16/9
הזכירו לתלמידים : ...פרוץ מלע"ה ה , 1/9/1939 :2יום הניקיון הבינ"ל 13/9

הולדת רחל המשוררת 20/9/1920

י'

אוקטובר

 – 3-18.10יום כיפור
וסוכות

שיעורי חינוך

שיעור חינוך :בנושא מלחמת יום
הכיפורים

יא'
הכנה לצו ראשון -צעד קדימה
שיעור חינוך בנושא יום כיפור וסוכות

שבוע של ה –19/11-הכנה להצגה בנושא
אוטיזם ואספרגר.

שיעור חנוך :יום רבין
פעילות שכבתית

טקס רבין באחריות השכבה

יב'

הכנה למסע ישראלי :מדריכים וצוות מחנכים
מדריכים עם הקבוצות –  2מפגשים של  3שעות.

התרמה לאלו"ט ?

 –1/28ההצגה "המקרה המוזר של הכלב"
 30/11ניידת צה"ל – באותו שבוע תהיה
הכנה.

"31.10מסטר שף" יום גיבוש שכבתי
תחילת המחוייבות האישית
פעילות בית ספרית
הזכירו לתלמידים -...יום הקשיש הבינ"ל 1/10
ירדן לישראל 26/10/94

יום המורה הבינ"ל 5/10

 ,פרוץ מלחמת יום כיפור , 6/10/73

נפילתו של רון ערד בשבי 16/101/86

חתימת הסכם השלום בין

נובמבר

 – 5.11יום רבין

י'

יא'

יב

שיעורי חינוך בנושא סובלנות ודמוקרטיה
לקראת יום השנה לרצח רבין ,כ"ט
בנובמבר

– שיעור חינוך :לקראת  /סיכום המסע הישראלי
שיעורי חינוך מיניות וזוגיות ) 2שיעורים(

אלכוהול – אלכוהול ונהיגה ,אלכוהול בכלל.
נהיגה בטוחה – הרצאה של קונפורטי.
בחודש הזה נעסוק בנושא נכונות לשירות,
מניעים ,מוטיבציה ,אידיאלים ,ערכים.

סדנת התמודדות המצבי לחץ ומשבר 10-
11/11

מסע ישראלי
ועדות התאמות

 12-13/11סדנת הכנה לצה"ל

שיעורי חינוך

פעילות שכבתית

טקס רבין

פעילות בית ספרית

הזכירו לתלמידים - ...הצהרת בלפור " , 2/11/1917מרבד הקסמים "  , 8/11/49החלטת האו"ם על חלוקת א"י  29/11/47חג הסיגד של העדה האתיופית כ"ט בחשוון

י'

דצמבר

 – 19-23.12חנוכה
שיעורי חינוך
.1 12יום האיידס
הבינלאומי
פעילות שכבתית

סיכום סדנת התמודדות
סדנאות כיתתיות בנושא חנוכה –צוות
מחשבת ישראל
הרצאות על מניעת איידס -יעביר צוות
ביולוגיה
פעילות בנושא מניעת איידס ? -חינוך מיני?

יא'

שיעור חינוך לחנוכה
שיעור חינוך מיניות וזוגיות ) 2שיעורים(

יום שיא  -יום פעילות מרוכז בנושא מיניות –
לבדוק תיאטרון אימפרוביזציה
סוף דצמבר – הרצאה לבנות המאה )גליה(
חינוך תעבורתי :חינוך תעבורתי? +מגוון
פעילויות שכבתיות בנושא זהירות בדרכים.

יב'

שיעורים בנושא אלכוהול ונהיגה – אלכוהול
בכלל

הרצאה +שוק מכינות
ערב שכבה
נהיגה בטוחה – הרצאה של קונפטי

הרצאה על איידס – יהודית שילה

פעילות בית ספרית

הזכירו לתלמידים : ...הכרזת זכויות האדם בא"ום) 10/12/1948 :הפך ליום זכויות האדם בעולם(  ,יום ללא קניות!  ,25/12היווסדות הקק"ל  ,29/12/1901שבוע בריאות הנפש 13/12

י'

ינואר

שיעורי חינוך
 - 30/-29/ 1 /15חופשת
חורף

יא'

שיעורי חינוך בנושא שונות בחברה
הישראלית

שיעור חינוך – אלכוהול

שיעור  /פגישת סיום מחצית

שיעורים בנושא מיניות וחברות

יב'

יועצות נכנסות לכיתות בנושא חרדת בחינות

שיעורי חינוך :מי אני? עם איזה אנשים אני
מתחבר? מה חשוב לי?
מהו קשר בריא ,קשר טוב ,קשר מכבד?
אהבה רעה וכו'.

פתיחת נושא רב תרבותיות בחברה הישראלית )2
שיעורים(
פעילות בנושא סכנות ברשת ,אינטרנט ותקשורת

סדר ט"ו בשבט

סיום מחצית-תעודות
ט"ו בשבט
מניעת תאונות דרכים
פעילות שכבתית

חידון ושירה בנושא טו בשבט
יום עיון בנושא שונות בחברה הישראלית

סיור לכנסת וסדנאות
הצגה
ערב בנושא אלכוהול – הורים ותלמידים?
פעילות בית ספרית

הזכירו לתלמידים  :פרוץ מלחמת המפרץ  , 18/1/91יום המשפחה  :ל' בשבט ,יום השואה הבינ"ל ) 27/1שחרור אושויץ(

י'

פברואר

 – 4.2טו בשבט

יא'
שיעורי חינוך בנושא רב תרבותיות בחברה
הישראלית ) 4שיעורים(

שיעורי חינוך

שיעורי חינוך בנושא:
גלישה בטוחה
ט"ו בשבט
תחילת "פרויקט המושגים"

פעילות שכבתית

סדנת גלישה בטוחה
סדר טו בשבט
הכנת משלוחי מנות לחיילים בוגרי
ביה"ס 15/2

היום הלאומי לאינטרנט
בטוח 22/2

יב'

חינוך :יציאה לחיים ובחירות נכונות
תחילת עיסוק בפרידה.

שיעורי חינוך :חברות -חבורות -מנהיגות-
מעמדות חברתיים
הכנה לטקס יום הזכרון
הכנה לסיור עמק הקהילות +השביל המחבר
ערב שכבה?
הרצאה על תזונה נכונה

פעילות בית ספרית

הזכירו לתלמידים :...יום הזכרון לחללי ישראל שמקום קבורתם לא נודע – ז' באדר ,אסון המסוקים  ,4/2/97היום הלאומי לאינטרנט בטוח 22/2

י'

מרץ

 – 4-7.3פורים

שיעורי חינוך

אמצע מרץ – פסיבל
אומנויות
 – 29.3פסח

יא'

שיעור חינוך בנושא פורים ומסכות
הצעה שלי :שיעורי חינוך בנושא חשיבה
יצירתית ,חיים יצירתיים בהקשר
לפסטיבל האומנויות
שיעורי חינוך  -להיות אזרח

פעילות שכבתית
סדר פסח שכבתי

שיעורי חינוך :פורים
הצעה שלי :שיעורי חינוך בנושא חשיבה
יצירתית ,חיים יצירתיים בהקשר לפסטיבל
האומנויות
\
 2ימי שיא בנושא רב תרבותיות בחברה
הישראלית – כולל מסע רגלי לירושלים .
הכנה לפולין

יב'
שיעורי חינוך בנושא פורים
שיעור בנושא פרידה

משלוחי מנות לניצולי שואה

פסטיבל אומנויות :סדנאות אומנות ,הופעות של תלמידי י"ב מגמות אומנות

פעילות בית ספרית

חלוקת תעודות  ,הפנינג סיום מחצית
פעילות ליום האישה,

קרנבל פורים
פסטיבל האומנויות +שוק אביב

הזכירו לתלמידים :יום האישה הבינ"ל  ,8/3הסכם שלום בין ישראל ומצריים ,26/3

י''

יב'

יא'

אפריל

 – 29.3-12.4פסח
 – 16.4יום השואה
 – 22.4יום הזיכרון
 -23.4יום העצמאות

שיעורי חינוך
לגייס מורה מסכבת י' עם מורה
להסטוריה ,שיכינו תערוכה בנושא
של "משואה לתקופה"

שיעורי חינוך בנושא יום הזכרון ויום
השואה

שיעורי חינוך בנושא יום הזיכרון ויום השואה

אין שיעורי חינוך

שבוע זיכרון
יום השואה -יום הזכרון-
יום העצמאות
פעילויות בנושא עדות
וזכרון ,מפגשים עם
קציני צהל,
הרצאות וסיפורי גבורה

פעילות שכבתית

טיול שנתי

סיור לעמק הקהילות והשביל המחבר – מיד
אחרי פסח
אנשי עדות – עליזה לנדאו ואשר אוד
עמוס לביטוב – הרצאה לפני יום הזכרון
פעילות בנושא יום העצמאות – מגילת העצמאות
וכו
טקס יום הזכרון באחריות השכבה

סרטי עדות ודיון מודרך
טקס יום השואה באחריות השכבה

מפגשים עם אנשי עדות
מפגשים עם קציני צהל
פעילות בית ספרית

טקס יום הזיכרון  +טקס יום השואה
הזכירו לתלמידים :...יום הבריאות העולמי  ,7/4יום כדור הארץ )יום ירוק( 22/4

י'

מאי

 – 7.5ל"ג בעומר
 – 17.5יום ירושלים
 – 24-25.5שבועות

שיעורי חינוך

שיעור חינוך בנושא עישון

יא'

שיעורי חינוך :הכנה למסע לפולין

יב'

אין שיעורי חינוך

תחילת מערך שיעורי חינוך :להיות אזרח –
לקראת תעודת זהות

יום ללא עישון 31/5
פעילות שכבתית

תיקון שבועות

הבית הפתוח?
עבודה על טקס סיום י"ב

יום חילות?

סיור למוזאון הפלמח?
הרצאה בנושא עישון?
תיקון שבועות

פעילות בית ספרית

יום שחרור ירושלים כ"ח באייר תשכ"ז ,יום ללא עישון 31/5

י'

יוני

 –20.6סוף שנה!

שיעורי חינוך

בחינות בגרות
פעילות שכבתית
פעילות בית ספרית

הזכירו לתלמידים :...פרוץ מלחמת ששת הימים 5/6/1967

סיכום שנה – שיעורי חינוך בנושא סיכום
שנה והפוגה – ויציאה לחופשה בטוחה
שיעורי חינוך מיני  ,זוגיות וחברות.
קבלת ת.ז בטקס חגיגי
הרצאה  -אמצעי מניעה
קורס מד"א

יא'
סיכום שנה
שיעורי חינוך בנושא סיום וסיכום השנה.
הכנה לפולין

יב'
אין שיעורי חינוך
התרמות דם ,עבודה על טקס סיום י"ב

הפנינג סיום שנה וקבלת תעודות

