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 "שפת הנעורים" 

 בחטיבת הנעורים ליאו באק   חינוכיתהשפה ה
 

 ייעוד וחזון מרכז חינוך ליאו באק

הדורות ובין    מרכז חינוך ליאו באק רואה שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין

 לאור ערכיה המתחדשים של היהדות ומורשת הציונות. ולםקהילות בארץ ובע

וקהילה חינוך  מרכזי  של  מארג  ישראל  במדינת  לבנות  שואפים  יהיו   ,אנו  אשר 

מחויבות  עם  היהדות  וערכי  כללית  תרבות  לימוד,  דמוקרטיה,  על  מושתתים 

צדק חברתי, עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות. אנו שואפים להוות   -לתיקון עולם  

הרגישה    בית ויהודי,  חברתי  דגל  נושאת  מודרנית  ישראלית  למנהיגות  יוצר 

 לצרכי הפרט והחברה. 

 

 חטיבת הנעורים ליאו באק 

כיתות לימוד.    29  -הלומדים ב תלמידים    750-חטיבת הנעורים ליאו באק מונה כ

וכולל הטרוגני  התלמידים  המגור  הרכב  משכונות  לבית  תלמידים  הסמוכות  ים 

מחהספר,   חדשתלמידים  עולים  תקשורתיות,  כיתות  תלמידי  עולים וננים,   ים, 

 ויהודים.   ותיקים, ערבים
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 "שפת הנעורים"

פסיפס רב חלקים של   המתאר,  "שפת הנעורים"בחוברת זו תמצאו את סיפור  

חברתיות לשעון"המתבצעות    ,ופדגוגיות  קהילתיות,  פעילויות  בבית    "מסביב 

 הספר.

o  של כוללת ערכים  ""שפת הנעורים

ינה, אהבת האדם, מנהיגות, נת

 .אהבת הארץו אחריות

o  "נוכחת בכל "שפת הנעורים

בחדרי הלימוד, בית ספרית פעילות 

בהפסקות, בסיורים, במסעות,  

עילויות הספורט, בהתנדבות בפ

 פורמלית.  -ובכל פעילות לא בקהילה

o "מחזקת ומטפחת בקרב הלומד "שפת הנעורים                                     

 . ומטפחת אותם מעורבות בלמידהוסקרנות  ערכים של אחריות,

 חינוך אישי 

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד 

          הרב קרליבך() שיאמין בו"

באק   ליאו  הנעורים  אנו  בחטיבת 

במודל   אישי " פועלים  כל    ".חינוך 

, שתי קבוצות חינוךמורכבת מ  כיתה

קבוצה לכל  מחנך/ת  ישנו  .  כאשר 

בין דל  המו עמוקה  היכרות  מאפשר 

לתלמי ובטוחהמחנך/ת  מוגן  חברתי  מרחב  יוצר  לפרטים    יותרומאפשר    דים, 

כן כמו  ביטוי.  לידי  עצמם  להביא את  פדגוגית תומכת  נוצרת  ,בקבוצה   ,סביבה 

                                                                                                                                           בתחום החברתי והלימודי.  הפוטנציאל של כל תלמיד מימוש פשרתהמא
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 דקות ה 80 מודל
 

 "הבה נחלק זמננו כראוי,  

 "  ועוד יישאר לנו זמן פנוי 

 )מישל דה מונטן( 

לימוד   יחידת  כל  אורך 

הינו   הנעורים   80בחטיבת 

מודל  " הדקות  80"  דקות. 

הורא וגמישה   המזמן  מגוונת 

משמעותית.  למידה  ומאפשר 

ז פחות  במודל  נלמדים  ביוםמקצועות  ה  ארוכות    לימוד  הפסקות  ונוצרות 

סגנונות הוראה מספר  ומשלבים  תר. השיעורים עצמם נינוחים יותר  ומרווחות יו

 אשר מותאמים לשונות הקיימת בכל כיתה.   ,ולמידה
 

 ישראל תרבות 

מתוך תפיסה שמקצוע כיתות  אל הינם מחנכי  רוב המורים למקצוע תרבות ישר

עמוק חינוכי  דיאלוג  מזמן  ו  ,זה  הדעת  את   ,כך  משום  הרגש.את  המעשיר 

 " שלום הרטמן"המחנכים מקבלים הנחייה ועוברים השתלמויות בשיתוף מכון  

חטיבת  בירושלים.  ש תלמידי  כל 

זה  מקצוע  לומדים  הנעורים 

כיתתית,   כן במסגרת  וכמו 

 :כגון   ,פותמקבלים העשרות נוס

סיורים,  חודש,  ראש  מעמדי 

 ציון לוח השנה היהודי ועוד. 

יהודית ברוח  נעשה  זאת  -כל 

למגוון   ,ליברלית המאפשרת 

והאמונו הזרמים  לבוא הדעות,  ת 

לידי ביטוי. בשיעורים אלה אנו מעודדים העמקה, לימוד בחברותא, הטלת ספק  

  יהודי.-ושאילת שאלות בעלות משמעות לקיום האנושי
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 כולות למידה אש

   (23)במדבר יג וישאוהו במוט בשניים״  ״ויבואו עד נחל אשכול... 

רות, היסטוריה, המקצועות ספ

נלמדים בחטיבת   ותנ"ך גיאוגרפיה

הנעורים בצורת "אשכולות למידה", 

כאשר מבנה האשכול משתנה בין 

לות" השכבות. הלמידה  ב"אשכו

הוא נחקר  ו נעה סביב נושא מרכזי

מקצועות השונים. ונלמד דרך ה

מטרת ה"אשכול" היא יצירת למידה 

רוחבית רב תחומית, אשר מעוררת  

סקרנות ומעורבות בשלב  

המבואות ומאפשרת למידה  

 אישית ועצמאית בשלב החקר. 

מבנה הלימודים ב"אשכולות 

הראשונה במחצית הלמידה": 

  ם נלמדיםשל שנת הלימודי

שלב ב אםההמקצועות בכיתות 

 השנייה במחצית המבואות.

מקצוע מציג  כל, שבו לשלב החקר התלמידים עוברים

בוחר את השאלה המעניינת אותו  תלמידכל  מזווית ראייה אחרת.שאלת חקר 

בהן התלמידים מעמיקים את  , למידה קטנות ואינטימיות ונוצרות קבוצות

שאלת החקר והופכים אותה לשאלה בנושא הקרוב לליבם. בשלב זה המורה 

האחריות ללמידה כאשר , ים בכתיבת עבודת חקר אישיתמנחה את התלמיד

ת של כתיבת עבודה על פי  יונרכשות מיומנובמהלך החקר עוברת לתלמיד. 

התוצרים המתקבלים  פרזנטציה.של עבודת צוות ושל כללים מוגדרים מראש 

 .יםיצירתי יםותוצר יםכתוב יםנם תוצריה בקרב כל התלמידים
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 "גשאשכול "זהויות במפ - שכבת ז'

מאגד  "זהויות במפגש"אשכול רוח 

 -שלושה מקצועות 

  ספרות וגאוגרפיה. סטוריה,יה

  התלמידיםוריה סטיבשיעורי ה

  לומדים על תחילתן של הדתות

יאיסטיות והשפעתן זו על  תהמונו

בשיעורי גאוגרפיה נחשפים   זו.

התלמידים לאוכלוסיות שונות 

במדינות עם רמות פיתוח , בעולם

ספרות נפגשים בשיעורי . שונות

בעלות זהויות התלמידים עם דמויות 

מאפייני הסיפור  יחד עם מגוונות

                     בוחר  בסיומה, כאשר הלמידה מתפרסת על פני המחצית הראשונה. עממיה

 .היכל תלמיד נושא מבין שלושת המקצועות ומעמיק בו במחצית השני

 "חברה בהתהוותאשכול " - שכבת ח'

                                                . וספרות תנ"ך    -לימוד  מקצועותמאגד סביבו שני    "חברה בהתהוות"אשכול רוח  

חקר לנושאי  נחשפים  ודילמות    ,התלמידים  חברתיות  נורמות  ערכים,  המציגים 

הטקסטים   מתוך  נשאבים  הנושאים  השונים.  השייכות  במעגלי  חברתיות 

וחודרים והמקראיים  היומיומ  הספרותיים  השיח  לב  עם  אל  התלמיד  של  י 

ח הוא  בה  בטקסהמציאות  משתקפים  החברה  פני  לעיתים  ולעיתים טי.  ים 

בדיאלוג המתמיד הזה מוצאים התלמידים   -הטקסטים משנים את פני החברה

לומדים לחשוב בצורה  את קולם הפנימי, משכללים מיומנויות של חיפוש מידע,  

כתב. תוצרי האשכול מציגים תהליך חקר בעל פה וב  ביקורתית ומביעים עצמם

 עיוני ותהליך חשיבה יצירתית. 
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 " מסע בין ישראל והעמיםאשכול " - שכבת ט'

התלמימוביל  האשכול   והעמיםדים  את  ישראל  בין  תהליכים   למסע  סביב 

והיסטור ההוויה  גיאוגרפיים.  יים  בין  הקיים  לקשר  מתייחס  הלמידה  תהליך 

מדינוהגיאוגרפית  סטורית  יהה ישראל  של  כלל לת  היסטוריים  תהליכים  -בין 

ורבת יכולת חשיבה מורכבת  לפתח בתלמיד  ונועד  בשלב החקר    פנים.-עולמיים 

בשנשמים   ישראל  מדינת  של  הישגיה  על  הודגש  ההתיישבות   70-ת  בתחום 

והגליל, כאשר החקר    -ופיתוחם של חבלי הארץ   הן בנקודת המבט  עוסק  הנגב 

המבט בנקודת  והן  התלמידיםהג  ההיסטורית  נושאים חוקרים    יאוגרפית. 

החק לשאלת  במדינתר:  הקשורים  כפרית  יהודית  באזורי    התיישבות  ישראל 

  שובים קהילתיים.יהנגב והגליל בקיבוצים, במושבים ובי -הפיתוח 
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 לפיתוח   עתודהמסלול     
 

 דעית טכנולוגית מ מנהיגות
 
 נבעה   כל התקדמות גדולה בשטח המדע"

 (ג'ון דיואי) "מהעזה חדשה של הדמיון 
 

הנעורים    תבאק    ליאובחטיבת  כנית פועלת 

דרך   ופורצת  יוקרתית  בתחומי  מצוינות 

והטכנולוגיה.   תכנית   התכניתהמדע  הינה 

, אשר שנתית של משרד החינוך-לאומית שש

מדינת  של  האנושי  ההון  את  לפתח  מטרתה 

המדעישראל   לימודי  הרחבת   באמצעות 

 תלמידים מצטיינים.   בקרב כנולוגיהוהט

מתמקדת זו  מתמטיקה  תכנית  פיזיקה,  מדעים,  ידע:  תחומי  ומדעי    בארבעה 

מצטיינים  ,המחשב בקבוצות  הלימודים מעבר    איכותיות.  הנלמדים  לתכנית 

תלמידי רחבה  לוקחיםהתכנית    הרשמית,  ספרית  בית  חוץ  בהעשרה    :חלק 

גבוה להשכלה  במוסדות  עיון  וימי  בתחומיביקורים  מומחים  הרצאות  ידע    ה, 

וטב  שונים, מחקר  במוסדות  להתקבל   עונייניםמשתלמידים    ועוד.  עביקורים 

ז ייעודי  ו  לתכנית  במבחן  להיבחן  ז'שמתקיינדרשים  כיתה  בתחילת                                          .ם 
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 עתודה במדעי הרוח  -"ברוח אחרת"

נית מצוינות לתלמידים המבקשים להעמיק את תכנית "ברוח אחרת" הינה תכ

בתהליך   חלק  ולקחת  ייחודי  למידה  מסגנון  ליהנות  הרוח,  במדעי  ידיעתם 

וחוו משמעותי  כיתי.  יקבוצתי  בתכנית  הלמידה  של  ותהליך  סדנאית  למידה  לל 

תנ" ספרות,  ממקצועות  מופת  כן יצירות  כמו  ופילוסופיה.  תיאטרון  ,  ך, 

ל רוח  ומדיםהתלמידים   , בייםנושאים 

מילה,    :כגון של  כוחה  זהות,  אהבה, 

   גורל, משמעות הזמן ועוד.

כתיבה, הבעה, מתרגלים התלמידים 

דיון, חשיבה ביקורתית, חשיבה 

רפלקטיבית, צילום, כתיבת תסריטים 

 ומושגים מעולם הביבליותרפיה.

 

 מצוינות באמנויות -"קולות"

 (  ין)ג'ון ראסק "באמנות פוסעים יחד היד, הראש והלב"

המשלבת  ,תחומית-מסגרת העשרה בין

מוזיקה, אמנות פלסטית  לימודי 

למידה הינה תכנית  התכנית  .ותיאטרון 

תלת שנתית, הכוללת התנסויות  

והשתתפות  ותוחווייתימעשיות 

 : בתהליכי יצירה אישיים וקבוצתיים

  שנת מבואות  -שנה א' )כיתה ז'(

 שנת התמקצעות -שנה ב' )כיתה ח'(

  פרויקטיםשנת יצירת  -ט'( השנה ג' )כית
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 כיתת ספורט

 נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי, "

  "וזו בדיוק הסיבה להצלחתי

 ( מייקל ג'ורדן)

ומטרתה לפתח   כיתת הספורט מהווה חממה חברתית לספורטאים מצטיינים

כאשר עיקר הדגש הוא על ענף הכדורסל.  אישיות ספורטיבית, בקרב התלמידים 

פשר גם לתלמידים מענפי ספורט אחרים להתקבל מתאיחד עם זאת, לעיתים 

 הכיתה מיועדת לבנים ולבנות.  לכיתה זו. 

אליה מתווספים כאשר תכנית הלימודים הרגילה, תלמידי כיתה זו לומדים את  

  התכנים הבאים:

o זריזות,  ארדינציה לשיפוראימוני קו

 וסיבולת לב ריאה.  מהירות 

o  כדורסל מקצועי. אימוני 

o קי כדור שונים. רובי ומשחאימוני אי 

o  .פעילות העשרה בנושא אומנויות לחימה 

o  ספורט ימי בחוף השקט בחיפה. לבית הספר בפעילות קבועה 

o   מתקיימת שנה  העשרהבכל  עיון  הכוללת    ,תכנית  וימי  ,  בנושאיםהרצאות 

 עי הגוף, בניית כישורים מנטליים לספורטאים ועוד.: תזונה, מדכגון

 לעבור מבחן וראיון אישי.  נדרשים ,לכיתה זו ם להתקבלמעונייניש ,תלמידים

ניתן לשלב לימודים בכיתת הספורט יחד עם *  

 טכנולוגית.  מסלול עתודה מדעית
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 ת מחוננים וכית

בעצמאות" המצטיינים  אנשים  להיות:  צריכה  החינוך  בה  במחש,  מטרת 

"  ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית  -ובמעשה  

                       (אלברט אינשטיין)

 

המחוננים   באק  כיתת  ליאו  הנעורים  אליה בחטיבת  אזורית,  על  כיתה  הינה 

משרד  מתקבלים   של  המיון  מבחני  את  בהצלחה  שעברו  ותלמידות  תלמידים 

ו'.מח  החינוך לאיתור תלמידים   וננים במהלך כיתה 

ל נועדה  לצהכיתה  מענה  של תת  הייחודיים  רכים 

  ים לטפח את תחומי העניין האישילמיד המחונן,  הת

מאתגרת.  שלו   בסביבה  עצמי  מימוש  ולאפשר 

ו באופן הלימודים בכיתה זו מתנהלים ברמה גבוהה 

תוך מתן העשרה לימודית, אישית וחברתית    מעמיק

בתחומי תכניות    .ייחודייםבתחומים   הלימודים 

הדעת השונים מתוכננות על פי גישה זו תוך הדגשת  

 יתן של מיומנויות למידה וחשיבה.  הקני
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 , כגון: לימודים ייחודיות תכניותבנוסף, מתקיימות בכיתה 

o לימודי הנושאים בפיזיקה בגישת-פיזיקה חלו"ם 

  .החקר

o מדעי המחשב                                             

o שילוב פרקים מתוך תכנית   -במתמטיקה שרההע

 .חשיבה המתמטית"קולומביה" להעמקת ההבנה וה

o  השיעורים   -העשרה בתחומי דעת מגווניםשיעורי

בתחומי המדעים, האומנויות, מדעי החברה ומדעי 

 הרוח נלמדים במתכונת סימסטריאלית. 

o רי  כישו,  אקדמיתחומים:    שלושהתכנית העשרה מחוץ לתכנית הלימודים ב

  .אומנות ותרבותו חיים ומיומנויות תקשורת

 

 ( DAS)תקשורתיות כיתות 

 (א. ד. גורדון) "הוא המטרה -החינוך הוא הדרך. האדם "

כיתות תקשורתיות המיועדות לתלמידים   7בחטיבת הנעורים ליאו באק פועלות  

לומדים  על   כיתה  בכל  האוטיסטי.  שילוב    8  עדהספקטרום  מודל  תלמידים. 

התלמהתלמידים   בהיקף  הן  ייחודי  מודל  הינו  בשילובם  האוטיסטים  הן  ידים, 

הלימוד    הגדולות  בכיתות ווהן בתכניות  תלמידים  העשרה.    תכניותבהמיוחדות 

תוך ליווי וסיוע   לבים בכיתות הגדולות בשכבת הגילמשו  ותבעלי יכולות אקדמי

יות  השילוב מאפשר לתלמידי החינוך המיוחד את ההזדמנות לח  .של איש צוות

ומקדמת מכילה  מקבלת,  הט  בחברה  הפוטנציאל  את  מימוש  לידי  מון ולהביא 

 .מהם תואח דבכל אח
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 תכניות לימוד ייחודיות: 

הכיתות  -גלישה משתתפים    תלמידי  התקשורתיות 

ערך  הימית  לפעילות  שלי".  "הגל  עמותת  בפעילות 

חינוכי רב, בה התלמיד מתמודד עם אתגרי הים, לומד 

ורוכש מיומנויות חשובות, על שמירת הסביבה ה ימית 

  יו.אשר יסייעו לו בתחומים נוספים בחי

 

החווה מעניקה לתלמידים השוהים    -חווה ללימודי חקלאות וסביבה  -גן כרמית

שמזמ  בה ידיים  רחב  טבע  של  קסום  אותם יעולם  ן 

החווה פועלת במודל בית ספר בו   . לגעת... וללמוד..לבוא.

התכנים   את  לומדים  עשהתלמידים  משמעותית ידרך  יה 

ואוצרותייוחוו הטבע  את  חווים  התלמידים  ו  יתית. 

ואקטיב אמצעי  בלתי  ישיר,  באופן  סופגים  החיים  י, 

  ערכים, שותפים לתהליכים יצרניים, מצמיחים וצומחים.

 

אחת לשבוע    -מוצקין   "חי פארק"גן החיות  

ולומדים  החיות  לגן  מגיעים  התלמידים 

בב הקשורים  מגוונים  כחלק .  ע"חנושאים 

חווי  מתנסיםהתלמידים    ,תיתימלמידה 

ך  דרכה וליווי של מדריבטיפול בבע"ח תוך ה

   מטעם גן החיות.
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אתגרים   ושייט  -תוכנית  בחבל   טיפ  -טיפוס  באמצעות  תהליכית  וס פעילות 

הפעילות מסייעת   ותלבפארק חבלים.  העצמי  הביטחון  חושת המסוגלות חיזוק 

תוך התלמיד  ביכ  של  במפרשיות ה  .ולותיוהתמקדות  והשייט  לים  יציאה 

אחרת.לתלמיד    יםמאפשר  חוויה 

לים, לענף   היציאה  החשיפה 

בהשטת   וההתנסות  הספורט 

לתלמיד    ותמספק  מפרשית

העצמה   את  תחושת  ונותנות 

 תחומים נוספים בחייו. ב תרומתן

 

וסייסות טיפולית  הנרקמים    -רכיבה  המיוחדים  להיחסים  התלמיד  סוס בין 

ל את  מספקים  לשפר  הזדמנות  שלותלמיד  העצמית  את ,  המודעות  לחזק 

הרכיבה הטיפולית ידועה ביתרונותיה   תחושת מסוגלות.  שפרמי ולהביטחון העצ

התלמידים   ,מלבד רכישת מיומנות הרכיבה  פיזי.ה רגשי והבתחום הפסיכולוגי,  

נושא   לומדים בכל  ומתנסים 

הסוס  ימנ  -  הסייסות ועד קיון 

 ה.  התקנת אביזרי הרכיבל

 

  

 

 

 

חיים כישורי  כ"מיני    -קליניקת   המאובזר  הטיפולים,  מגורים", חדר  דירת 

בסיסיותה מיומנויות  ורכישת  לימוד  ברמה   ,מאפשר  והן  התוכנית  ברמה  הן 

התלמיד.   צרכי  ע"פ  פרטנית  או  קבוצתית  במסגרת  נעשים  הטיפולים  המעשית. 

בשיתוף פעולה עם  הטיפולים מועברים ע"י צוות פרא רפואי מנוסה, אשר עובד  

 הצוות החינוכי. 



15 
 

ואילוף טיפולית  הכלבים הייחו  החוויה  -כלבנות  עם  דית 

טיפולית   סביבה  המטופל מיוחדתיוצרת  נדרש  בה   ,

צפויים ובלתי  מאתגרים  מצבים  עם  ומפתח    להתמודד 

 כישורי חיים, כגון: תקשורת בין אישית וביטחון עצמי.

 

 

הילד ייחוד  -גן  חברתי  העשרה  מרכז  נוער זהו  לבני  לילדים,  י 

ח את  המעשיר  מיוחדים,  צרכים  בעלי  כל ולמתבגרים  של  ייהם 

תפקודית ועצמאות  חיים  כישורי  להם  ומקנה  בשעריו  . הבאים 

המבנה מוקף בחורש טבעי ובפינות נוי ירוקות. המרכז כולל אזור  

 שיםמשמ פעילויות וטיפולים, גינה טיפולית, בריכת נוי ופינת חי, ה

 טיפול. לאה ואת הילדים להנ

 

תלמידינו    -speciai fencing  -סייף  

במ חלק  העירוני.  לוקחים  הסיוף  ועדון  

משתתפים  ב התלמידים  המועדון  מסגרת 

ספורטיבית אימוני   ,בפעילות  כוללת  אשר 

קואורדינציה תרגול  גופני,  וחשיפה    כושר 

התוכנית   מטרת  הסיוף.  לענף  מותאמת 

עצמאות,   מיומנויות,  לתלמידים  להקנות 

הקבוצתי ב במרחב  השתלבות  עצמי,  יטחון 

 ולקיחת אחריות.
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לימ מוקמת  מהחממה    -תודיחממה 

ו מדעי, בביה"ס  לימוד  מאפשרת 

חוויה.   באמצעות  ומעשי  עיוני 

החממה הלימודית משמשת כמעבדה 

ולקחת  בגידולים  לצפות  ניתן  דרכה 

וסביבתם.  גדילתם  על  אחריות 

אחריות,  אודות  לומדים  התלמידים 

טיפול שוטף בצומח, עבודת    סבלנות,

 צוות, תזונה ובריאות.

 

גינון  הכיתות    -קבוצת  תלמידי 

נוי  גינות  הקימו  התקשורתיות 

התלמידים  הספר.  בית  ברחבי 

בהשקי בשתילה,  יה עוסקים 

תורמים  ובכך  שוטפת,  ובתחזוקה 

והסביבה  הספר  בית  חזות  לעיצוב 

 הלימודית בו.

 

 

 , תלמידינוניידותכחלק מתוכנית      -םרכיבה על אופניי

מיומנות   את  אופנייםהלומדים  על  שתוכל    ,רכיבה 

להםל על    סייע  הרכיבה  וזמין.  נוח  תחבורה  ככלי 

וחווי נוספת  דרך  הינה  לפעילות יאופניים  תית 

 לתלמידינו.  חשובה וחיונית ,ספורטיבית
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 מסלול תל"ם  

מצאים  תלמידי שכבת ט', אשר נ  25-ל המיועד    ,מסלול תל"ם הינו מסלול ייחודי

שר לבוגריו אפמ  זהמסלול    .בשנת המעבר בין חטיבת הנעורים לחטיבה העליונה

רגשיים  חברתיים,  אתגרים  עם  להתמודדות  כלים  מעניק  לימודית,  תמיכה 

 ולימודיים, ומהווה קבוצת שייכות חברתית ורגשית.  

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות המסלול: 

תלמיד" • לכל  אישית  "חליפה  תגבור    -בניית  מקבל  לפי התלמיד  לימודי 

לכיתה, מתן מענה שיעורים פרטניים ושיעורי תגבור מחוץ    :הצורך. לדוגמה 

לכל תלמיד יש מערכת   ,ום פערים נקודתי. כלומרלקראת מבחנים או לצמצ

 . ומענה אישי לצרכיו הלימודיים אישית

חיים  • קבוצתי   -כישורי  למפגש  בשבוע  פעם  נפגשים  תל"ם  מסלול  תלמידי 

על שיעורי הח ומתרגלים כישורים ינוך בכיתת האם(  )נוסף  לומדים  בו הם 

: התמודדות עם מצבי לחץ, חשיבה חיובית, פיתוח אמונה ן, כגוומיומנויות

 עצמית, חוסן, תקשורת בין אישית ועוד. 
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תל"ם • מסלול  התלמיד   -רכזת 

הת רכזת  של  ליווי  כנית ומקבל 

העצמה   מתן לצורך  אישית, 

וליווי  רגשית  תמיכה  מעטפת, 

שוטףבאו בנוסף,  פן  התלמיד . 

מחנך  באחריות  נמצא  עדיין 

 הכיתה. 

משיצירת   • קידום    ותפתשפה  למען  הספר  בית  וצוות  הוריו  התלמיד,  בין 

 התלמיד והישגיו. 

יחידה • גאוות  גיבוש   -יצירת  ימי  באמצעות  שייכות  של  מקום  יצירת 

 ופעילויות משותפות. 

 

 הטמעת מיומנויות במקצועות הדעת השונים 

  ף" ן לגלות אוקיינוסים חדשים לפני שאוזרים אומץ לאבד את מראה החולא נית"

 )אנדרה ז'יד(

ייחודית הנעורים  ,תכנית  בחטיבת  פותחה  מיומנויות ,  אשר  ביישום  מתמקדת 

)מיומנויות   חברתיות  למידה    (selרגשיות  הלימודומיומנויות  מקצועות   בתוך 

מוכרת  .השונים החינוך  התכנית  משרד  ידי  ע  על  ידוונתמכת  והמורים  ל   ,

 להכשרה ייעודית.  זו זוכיםהמלמדים בתכנית 

הגיל.  במיומנויות    מתמקדתת  ניהתכ שכבת  לפי  נחשפת השונות  גיל  שכבת  כל 

בכ  selלמיומנות   בכל מחצית.  מיומנויות אישיות  יאחרת  הן  ז' המיומנויות  תה 

רפלקט וכתיבה  יעדים  הצבת  זמן,  ביבכ;  בית(י)ניהול  הן  המיומנויות  ח'  ין תה 

צוות(אישי ועבודת  הקשבה  על  )בדגש  ט'  ;  ות  הן  בכתה  מיומנויות  המיומנויות 

  סביבה.בהקשורות בקהילה ו

מידע  איסוף  למשל,  ספציפיים.  דעת  בתחומי  נלמדות  נוספות  מיומנויות 

 טליות במהלך עבודות החקר.יומיומנויות דיג
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 מרכז המשאבים של חטיבת הנעורים ליאו באק  -מרחב הלמידה 

הלמידה החדש תוכנן מרחב 

בהלימה למחקרים אחרונים  

  בתחום הארכיטקטורה של

ספריות. של מוסדות חינוך ו

פשר למידה המרחב מא

  ותת וגמישווהוראה מגוונ

במספר חללים, כאשר לכל 

  ,חלל לימוד אופי מסוים

המכתיב את אופן ההוראה 

והלמידה. מרחב הלמידה  

 מוד של מרכז חינוך ליאו באק.  אשר מתכתב עם ערכי הלי ,למידה מזמין סוג של

קטן, פינות   דה בקבוצות בגודל בינוני אוהמרחב מאפשר התכנסות כיתתית, עבו

  קריאה ולמידה אישיות

ושפע של אמצעים 

מחשבים   -דיגיטליים 

שולחניים, מחשבים 

 ניידים וטאבלטים. 

נבנתה   הלמידה  במרחב 

בשיתוף   עתיד"  "כיתת 

לחינוך.    "גורדון"מכללת  

כית מזמןמרחב  העתיד    ת 

לאקדמיה השטח  בין  מרתק  לסטודנטים  מחד    -מפגש  ליהנות מאפשר  להוראה 

חדשנית ממ מקצועית  והתפתחות  למידה  ומאידך  השטח,  עם  אמצעי  בלתי  גע 

מיוחד עיצוב  זו  לכיתה  ולתלמידים.  שקופים,  ,למורים  קירות  ריהוט   הכולל 

 ציאות מדומה(.  )מ vr מדפסות תלת מימד ומחשבציוד מחשוב מתקדם,  ייחודי,
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הרלוונטיים ללמידה   ,םעקרונות מרכזיימספר  יישום אפשר מהמרחב הלימודי 

                                                                                                                                           :21 -במאה ה

יכולותיו  למת אישית בהתאם למאפייני האישיות ולמידה מותא :פרסונאליות. 1

וזמן הלמידה בהתאם למצב  דה, סגנון הלמידהי הלמישל הפרט. בחירת תנא

                                                              הקוגניטיבי והרגשי.

במגוון   ובזמנים לא שגרתיים ולא מסורתיים למידה במקומות    :פורמליות-א  .2

לתלמיד.משא מורה  בין  אישיים  ומפגשים  חברתיות  רשתות  מקוונים,  ידע   בי 

      הזדמנויות ללמידה בסביבת למידה דינמית ומגוונת. זיהוי 

ורב תחומיים בין  גילים  אפשר שיתופי פעולה רב  ממרחב הלמידה :  שיתופיות  .3 

שונים תלמידים,    -גורמים  הלמידה    סטודנטיםמורים,  נוספים.  ושותפים 

סביבנו,    מחברתופית  השית לעולם  הלימוד  חומר  התבוננות   מאפשרתבין 

והבנ  מפתחתות,  ית מזוויות חדשחברת  פותחתו  תהליכים חברתיים  תאמפתיה 

 ים ואקטואליים של התלמיד.צוהר לעולמות תוכן חדש
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 בחטיבת הנעורים ליאו באק ערכיה-החינוך החברתי

 פיתוח מנהיגות ומעורבות חברתית

 )אריסטו( שלומדים, לומדים תוך כדי עשייה" "כל מה 

 פיתוח מנהיגות  

למנהיגות,  ירים מעודדת תלמידהנעו  חטיבת ולה  מעורבות בקהילה. להתנדבות 

ופיתוח אישי". במסגרת    תכנית הדגל בנושא זה הינה התכנית ל"פיתוח מנהיגות

זו בקהילה  החטיבה    תלמידי  ,תכנית  מתכניות  מעורבים  באחת  ופעילים 

  500  -למעלה מ בכל שנה  אשר פועלות בחטיבה.    , גות, האומנות והספורטהמנהי

דוגמאות   תחומים.  במגוון  קהילתיים  בפרויקטים  ופעילים  מתנדבים  תלמידים 

קבוצת מנהיגות   זיכרון שואה,עמיתים ומשפיעים, נאמני    -  לפרויקטים בולטים

תלמידי    -"חברים" ומגדר,   עם  משותף  יפרויקט  התקשורתיות,  זמים  הכיתות 

מועדוניתצעירים ילדים,  גני   , 

 ועוד.  

 

 

 

 
 

 גמ"ח

ח יום  אחת  מדי  לפעילות  מישי  יוצאת  הספר  בית  מזון   אריזת  מכיתות  מוצרי 

נזקקות הרווחה.   ,למשפחות  משרד  ידי  על  המוכרות 

חינוכי  הכיתה   תהליך  ועל עוברת  המעשה  חשיבות  על 

   הושטת יד לחלש.
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   מועצת התלמידים

מועצת התלמידים גוף מנהיגות תלמידים אותנטי, משפיע ולומד.    המועצה הינה

דוגמתמפעי רבות  ועדות  ספורט,  אמנה,    ועדת  לה  ועדת  ועדת  מכירות,  ועדת 

ביקורת  אקטיביזם ועדת  בהובלת  ועוד.  ,  פעיל  חלק  לוקחים  המועצה  חברי 

ש במסגרת  תכנים  ובהוראת  ביצירה  ערכיים,  מיוחדים תהליכים  וימים  בועות 

 השנה. לאורך 

 

 

 נוערתנועות 

תלמידיה לקחת חלק בפעילות בתנועת חטיבת הנעורים ליאו באק מעודדת את  

צופים, הנוער העובד והלומד,   -ם בשיתוף עם מגוון תנועות נוערוער. אנו פועלינ

 וחוגי סיור.  צופי ים, כנפיים של קרמבו

תרומה ישנה תנועות הנוער ל

פיתוח ערכי משמעותית ל

בני   ת ואחריות בקרבמנהיגו

הנוער בישראל ולעיצוב תרבותה 

אנו   .ליתשל החברה הישרא

יבת הנעורים רואים בחט

קשרי גומלין   שליחות בקיום

 ארוכי טווח עם תנועות אלה. 
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 " "הכרמליםלהקת 

הספר   בית  שללהקת  הנעורים  הוותיקה  שכבת  ה  ,חטיבת  מתלמידי  מורכבת 

ים אחת לשבוע, כאשר במהלך המפגשים נפגש  ט'. חברי הלהקה  -ו  'כיתות ז', ח

וש  לומדים,  הם רוקדים  סגנונויוצרים,  במגוון  כן,  ת.  רים  ם במפגשיכמו 

 התלמידים עובדים על פיתוח קול ונחשפים לשירים ממגוון הז'אנרים הקיימים. 

 

 

 

 

 

ב מופיעה  הספראירועיהלהקה  בבית  שונים  סיום(   ם  ערבי  מעמדים,    )כגון: 

לו חזר  ומחוצה  מקצועייםות  ומבצעת  הקלטות  באולפני  הנערים    .והקלטות 

עובר בלהקה  רוכשים  ים  והנערות  הם  בו  משמעותי  תהליך  שנים  שלוש  במשך 

יכולתם   ואת  העצמי  ביטחונם  את  ומפתחים  הדדיות,  מחויבות,  כגון:  ערכים, 

 לעמוד מול קהל.  

 מגדר

מנהיגות ו  ,קבוצת  מבנים  הנעוריםמהמורכבת  בחטיבת  עוסקת  ,בנות   אשר 

האדם זכויות  זכויות,  שוויון  מגדר,  בנושאי  חברתיים  תכנים  וקידום   בהובלת 

ב החיים  מרחב  בעיצוב  פעיל  חלק  לוקחת  הקבוצה  האישה.  חטיבת מעמד 

 הנעורים.  
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  שבועות מיוחדים, תרבות ואמנות 

  התקדמות"ה "הפריחה ולא הפרי, ההליכה ולא

 )מאיר שלו( 

 שבועות וימים מיוחדים 

וימים  לאורך השנה   אנו מציינים מספר שבועות 

בועות הללו מיוחדים ברוח לימודית מיוחדת. בש

חווים   הנושא  התלמידים  הערכים את  ואת 

בשיר   –מעלות"  360המובילים באמצעות "מודל 

בפעילויות   בסדנאות,  הדעת,  בתחומי  יום,  של 

פעילות בהפסקות  הנוער   העשרה,  תנועות  של 

התלמידים,   חינוךבומועצת  סיורים,  ב,  שיעורי 

   ועוד. , במעגלי שיחתערוכותב

 

 : המיוחדים השבועות 

לקראת יום הזיכרון לראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל,    -דמוקרטיה  ועשב

והיהדות,   הדמוקרטיה  ערכי  ברוח  שונות  פעילויות  מקיימים  המאפשרות אנו 

הדילמות על  משותפת  ונובעות   התבוננות  הישראלית  החברה  את  שמעסיקות 

  צח ומהשלכותיו.מהר

 

 -בטיחות בדרכים ביטחון שבוע 

בות  בית הספר רואה חשי

ביטחון  לת ובחינוך לבטיחו

אישי, ובשבוע זה התלמידים  

ים לנושא בהרצאות, פנחש

 שיעורים.  בפעילויות וב
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במהלך השבוע התלמידים    -זכויות האדםשבוע  

מקצועות  במגוון  האדם  זכויות  על  לומדים 

החווים  לימוד,   הילד סדנאות  בזכויות  עוסקות 

וצו הנוער  תלמידי  ובני  של  מרגש  במעמד  פים 

    התקשורתיות.יתות הכ

 

בשבוע זה נחשפים    -שבוע אומנויות

התלמידים למגוון פעילויות אומנות  

שונים תיאטרון,   : כגון  ,בתחומים 

שירה זה   מחול,  בשבוע  וכו'. 

תלמ פעיל  חלק  תכנית ידי  לוקחים 

 ים. קולות" בהובלת התכנים השונ"

 

 

ל תחומי החיים שבוע שבו אנו מרימים על נס את השיח המגדרי בכ  -שבוע מגדר

-ההבנה בנושאים מגדריים הרלוונטיים לחיי היוםאת  ומעמיקים את הלימוד ו

 יום של התלמידים.  

ימי הודיה ולגבורה,    -עשרת  לשואה  הזיכרון  יום  דרך  פסח,  של  שני  חג  מצאת 

ולנפגע צה"ל  לחללי  הזיכרון  העצמאותיום  יום  ועד  האיבה  פעולות  אנו   -  י 

המאתגרי הימים  את  הישראליתמציינים  החברה  עבור  ביותר  ערכי ,  ם  כאשר 

 במהלך "עשרת ימי הודיה" התודה וההוקרה מובילים בהם את השיח החינוכי.  

מקיימים  עם  טקסים,  מפגשים,    אנו  עדות  ומפגשי  מעמדים  שיעורים,  סיורים, 

  .השואהשל שורדי  דור שני ושלישי
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ילד, יום , יום זכויות ה: יום הסובלנותכמו  ,ן לאומייםיימים ב  -ימים מיוחדים 

לדיון  המאבק   יום"  של  "שיר  מוקדש  אלה  בימים  ועוד.  נשים  נגד  באלימות 

מוצבים  לנושא  הקשורים  חזותיים  וייצוגים  פעילות  הפסקות  מופעלות  בנושא, 

  בכניסה לבית הספר.

 

 

 

 

 

אנו מקדישים זמן לציון    -העברי  ולוח השנהמעמדים  

ב השנה  בלוח  אותם    מעמדיםאמצעות  מועדים 

ומורים.   תלמידים  פתיחת    מעמד  לדוגמה:מובילים 

ו מעמד  שנה  תשרי,  האדם,  חגי  זכויות  בסימן  כסלו 

ישראלית,   שירה  פסח  מעמד  סדר  בשבט,  ט"ו  סדר 

 ועוד. 

 ערב שורשים  

יכול הבא"אין  לדור  חשוב  משהו  למסור  לדור  מהדור  א  ת  כראוי  קיבל  לא  ם 

 ( זלמן שז"ר)שהיה" 

תלמידי שכבת ז' במסע השורשים. מטרת המסע היא  ה את  מלוו  הצוות החינוכי 

יוכל הצעיר לספר את סיפור משפחתו בדרך ל יצור מפגש משפחתי בין דורי, בו 

ופעילויות   מפגשים  מתקיימים  התהליך  לאורך  ואישית.  משותפים  יצירתית 

  .להורים ולתלמידים 
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 תיקון ליל שבועות  

ליל שבועות" ח  ,כחלק ממסורת "תיקון  יום  "אנו מקיימים  ות  ג השבועלקראת 

הפוך"  ערב    -לימודים  בשעת  ומסתיימים  הצהריים  אחר  מתחילים  הלימודים 

החינוך בקבוצות  פעילויות  מתבצעות  שבועות  ליל  בתיקון  סדנאות  מאוחרת.   ,

 די החטיבה.והופעה לכל תלמי תלימוד בחברותא, ארוחת ערב חגיגימגוונות, 

 

 זיכרון בסלון

רים מארחת מפגשים של תלמידים, הורים ומורים  יבת הנעוקהילת חטמדי שנה  

ניצולי שואה במסגרת פרויקט "זיכרון בסלון". אנו רואים שליחות ביצירת  עם 

        ובליווי אנשי העדות לאורך השנה.שר בין דורי, בנשיאת נס הזיכרון ק
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 ועי אומנות ותרבות  איר

מפגשים  חווים םבמהלך שנת הלימודים התלמידי

סדנאות אומנות,   -סוגי אומנויות שונים םע

 סיורים במוזיאונים, הצגות, מופעים ועוד. 

מו יהמפגש עם תחומי האומנות השונים מביא ע

ומעורר   שיח יצירתי, מפתח חשיבה ביקורתית

  השראה בקרב התלמידים.

 

 

 " שיר של יום"

פעילות "שיר של יום"  

את יחידת  פותחת 

מדי הלימוד הראשונה 

דק'.  15 -כרכה ואו יום

מטרתה היא ליצור 

פתיחת יום ייחודית 

במגוון נושאים מעולמות 

תוכן שונים. בימים שני 

שיר של "וחמישי מוקדש 

 .לקריאת ספר "יום
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 סיורים לימודיים ופעילויות העשרה

שכבת  גיל.  שכבת  לכל  מותאמת  בצורה  בנויה  ספרית  הבית  הסיורים  תכנית 

ן חוויתי מושגים , שם נלמדים באופ"היהדות מרכז להעמקת "כיתות ז' מבקרת ב

בר/ לשנת  במכון  הקשורים  מבקרת  ח'  כיתות  שכבת  המצווה.    " אייבשיץ "בת 

חד . בכל א"לוחמי הגטאות"לחקר השואה ושכבת כיתות ט' מבקרת במוזיאון  

  .מהסיורים מוקדש יום שלם לחוויית למידה משמעותית וערכית

 מסעות וסיורים 

 )הלל הזקן( שם רגליי לוקחות אותי" שאני אוהב, "למקום 

 ק ל"ח בחטיבת הנעורים ליאו באש

תחום השל"ח מזמן ולמידה חווייתית.    הטבעאהבת    ,הכרת הארץ  -ערכי היסוד

חווייתיות התלמידיםלהעצשטח  בובכיתה    התנסויות  עצמי   ,מת  למימוש 

של  ולקידום   ספרית  בית  על  תרבות  נוסף  הארץ.  מתקיימים  ה  לימודיםאהבת 

התלמידים    ,יתהבכ שונים,  יוצאים  באתרים  שדה  שטחללימי  מסע  לו  גיחת 

ימים,   שלושה  בן  שטח  שם חינוכי  מיומנויות  ניו  :כגון  ,רוכשים  וט בישול, 

על פי תכנית רב שנתית של משרד    והינמסע חינוכי  הופעילות אתגרית קבוצתית.  

 )תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת(.  החינוך
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נלק המסות  מסעבחרת  ראת  ו  לוקחת אשר    , מועצת  בהכנה  התארגנות בחלק 

בשטח אתגרי בהתאם ליכולת התלמידים. מתקיימים  לקראת המסע. המסעות  

בהובל  לוקחיםאשר    ,צים"מש  מצטרפיםולגיחה    ותלמסע הכיתחלק  ות  ת 

 .ובהדרכתן

 אזור מסע חינוכי  ימי שדה  שכבה

     סטלה מאריס, מערת  -נוף ואדם • ז
 ה ו עד שיקמונאליה

 סיור עירוני בחיפה -הכר את עירי •
 למושבה הגרמנית 

רכס   -סדנת מיומנויות של"ח  •
   אצבע

ימים באזור   3מסע שטח בן 
הגליל  והגליל המערבי 

 העליון 

ות יום שדה אתר העתיק -ארכיאולוגיה  • ח
 בקיסריה

 רמת הנדיב  -סדנת ניווט •

 גיחת שטח  •

ימים בהרי   3מסע שטח בן 
 ירושלים 

 חוף הבונים -תות והתיישבוציונ • ט

 מוחרקה וסביבתה  -ההר והאומה •

זיכרון יעקב  -פעילות אנושית בכרמל •
 וסביבתה  

ימים במדבר   3מסע שטח בן 
 יהודה 

 

 מדריך של"ח צעיר -ש"ציםמ

, מהווים  ציםהמש" מדריכי של"ח צעירים,  

הארץ  הכרת  של  התווך  מעמודי  אחד  את 

המולדת. מספקת   ואהבת  למולדת  אהבה 

את  לבנ הנוער  וי  לעשייה  הגשמה.  להכוח 

שכבה  לגבש  נועדה  המש"צים  מסגרת 

הנוער.  בקרב  ומובילה  משפיעה  איכותית, 

מחטיבת   )תלמידים    הנעורים המש"צים 
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ות חברתיות שונות ובשדה  החטיבה העליונה( פעילים בתוך בית הספר בפעילוימו

 . במסגרת פעילויות השל"ח

מהווה מנוף לקידום מטרת  רב שנתית ה המש"צים הינה תוכנית מנהיגות צעירה,

ציא לפועל המש"צ מתכנן, מארגן, מדריך ומו העל בתכנית השל"ח וידיעת הארץ.

ו גיחות  שדה,  חינוכייםימי  כן,מסעות  כמו  ומרכזי   לוקח  המש"צ  .  פעיל  חלק 

 תכנית שנתית להכשרת מש"צים.   -הכשרתםבפרחי המש"צים ו בהדרכת

 

 

 

 

 

 

 

 יעוץ חינוכי י

לא   רת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולםישכחו מה אמאנשים "

 )מאיה אנג'לו( " ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש

טיפולית  המהווה כתובת    ,כל שכבה מלווה על ידי יועצת  -תכנית הייעוץ הרגשי

בקשר הדוק עם מחנכי    נמצאותת  והיועצ.  מוריםלוהורים  ל  תלמידים,לוחינוכית  

כן,  ובקהילה.    בבית הספר  ם הטיפולייםהכיתות ועם יתר הגורמי היועצות כמו 

ה  אחראיות של  והחברתי  הרגשי  ההתפתחות  תהליך  פיתוח  על  על  תלמידים, 

  ועל הרצאות וסדנאות בתחומים שונים.כישורי החיים 
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ב לפעילויות  הייעוץ דוגמאות  במהלך   :תחום  והכיתה  הקבוצה  והיכרות  גיבוש 

למידה   תהליכי  שיפור  הלימודים,  עשנת  תחושת  והתמודדות  יצירת  לחץ,  ם 

שייכות והעלאת תחושת המסוגלות האישית, התלמיד כשומר סף של חבריו ושל 

 סביבתו, התמודדות ומניעת "שיימינג" ועוד. 

ניעה בנושא התמכרויות, סכנות  הסברה ומ  :דוגמאות להרצאות בתחום הייעוץ 

-הורים טרנט, ערבי  בעישון, אלכוהול וסמים, מיניות בריאה, סכנות ברשת האינ

 ילדים העוסקים בסוגיות גיל ההתבגרות ועוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 ספורט 

את   גם  תעורר  הגוף  שיגיעת  עד  שיתעמל  הוא  ההתעמלות  שבמיני  "המשובח 

הגו  תבריא  והתעוררותה  הנפש  שמחת  כי  סרהנפש...  ורבים  מחלותיהם  ף  ו 

 )הרמב"ם( בסיבת שמחת הנפש בלבד"

תלמי את  מעודדת  הנעורים  אוחטיבת  לסגל  הן  דיה  וספורטיבי  בריא  חיים  רח 

מחוץ   והן  הספר  בית  לתלמידים  לו.במסגרת  הערכה  תעודות  נותן  הספר   , בית 

הלימודים   בין  לשלב  להם  ומאפשר  שונים,  ספורט  בענפי  חלק  לוקחים  אשר 
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הס פועלות לפעילות  הספר  בבית  הגופני,  החינוך  שיעורי  על  נוסף  פורטיבית. 

 , טניס שולחן, ניווט והתעמלות קרקע. רגל-רסל, קטכדו -נבחרות בענפיםמספר 

כ משתתפים  הנעורים  חטיבת  תלמידי  במרוץ  כל  שנה  באקל  ונהנים   ,ליאו 

  מחוויה ספורטיבית וקהילתית.
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 תכניות קשר   

דות בגולה תלוי מעכשיו בקיום ישראל, כך תלוי עתיד  "וכשם שעתיד היה

עודה ר שאת, מילוי יושלומה וביתבטחונה  מדינת המדינה, עצם קיומה, 

 )דוד בן גוריון(   ההיסטורי ביהדות העולמית"

העולם.   מרחבי  יהודיות  קהילות  עם  קשר  תכניות  פועלות  הנעורים  בחטיבת 

וי יהודית  זהות  פיתוח  שראלית, היכרות עם צעירים מטרת תכניות הקשר היא 

העו  כאזרחי  התלמידים  ועיצוב  אופקים  הרחבת  שונות,  בעלי מתרבויות  לם 

 חות מחשבתית.      פתי

כוללות   הקשר  שיחותכניות  היעד,  קהילת  ארץ  על  לימוד  הכנה,  ת  מפגשי 

היעד   קהילת  עם  ברשת  היהודית  ופעילויות  הזהות  ובירור  והתבוננות 

התלמיד.   של  בברלין תכנוהישראלית  יהודיות  קהילות  עם  פועלות  הקשר  יות 

  בוסטון.בו

בתקופת הקורונה המשכנו  

אופן  קשרים אלה בלקיים 

מקוון באמצעות מפגשי 

זום, החלפת מכתבים 

וקיום טקסי וידאו 

 משותפים. 
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 ג פ"תשחטיבת נעורים –לוח צלצולים 

 
 

 

 

 )+"שיר של יום"(  1יחידה  9:30-8:00

 הפסקה 9:50-9:30

 2יחידה  9:50-:1011

 הפסקה 11:25-11:10

 3יחידה  12:45-11:25

 הפסקה 13:00-12:45

 4יחידה  13:00-:2014

 הפסקה 14:30-14:20

 5יחידה  15:50-14:30


