
ברוכים הבאים הביתה!

מפגש הכרות עם הורי כיתות ו'

בית החינוך המשותף חוף השרון

י"א בשבט תש"ף 
6/2/20



טעימות מהעשייה בבית החינוך

http://www.youtube.com/watch?v=SWVKbHy5Fag


מה בתכנית?

19:00 הצגת תכנית התקשוב- עינת פלד●
19:30 עירית על-דור שפירא, מנהלת שש שנתי●
19:45 צילי בן-עמי, מנהלת חט"ב ●
20:10 עמרי הדר, רכז "אדם וחברה"●

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה

ברוכים הבאים לבית החינוך המשותף חוף השרון



עינת פלד, סגנית מנהלת חט"ב

הצגת תכנית התקשוב

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה 



מסע בעקבות אי-נחת מההוראה
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השתלמויות, 
ועדת פדגוגיה חדשנית, 

צוותים מתוקשבים 
והרחבת התקשוב
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כרומבוקים, 
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ימים מקוונים, 

מבחנים ובגרויות 
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בקבוצות הלמידה,

ימים מקוונים,
ליווי פדגוגי

 תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה 

ש"ף
ת

ספרים מקוונים 
 ,(classoos)

שיעורים מקוונים 
לקראת בגרות, 
רכזת תקשוב, 
חידוש מעבדות 

מחשבים



ספרים דיגיטליים
השנה שימוש בספרים הדיגיטליים, באמצעות classoos- פלטפורמה לספרים •

דיגיטליים
ניתן להמיר להשאלת ספרים בספרייה•

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה 



מטמיעה פדגוגית לתקשוב ●

וחדשנות

טכנאי במשרה מלאה●

תשתיות תומכות הוראה:●

ציוד הקרנה בכל כיתה○

4 מעבדות מחשבים○

לפטופים למורים○

מעטפת ושותפים

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 



דוגמאות
 בכל שנה מתקיימים שני ימים מקוונים

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 

https://www.hfs.school/home-learning-11-2018


אנחנו ו-
  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה 



Forms

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvUreZlm_TtE5wNSonJV_AXOgVSwvna1x6Dq5_Cv8GapyRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvUreZlm_TtE5wNSonJV_AXOgVSwvna1x6Dq5_Cv8GapyRg/viewform


Slides

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 



  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 

http://www.youtube.com/watch?v=axaCB2y7OVM


Chromebook 
חסרונות

מבוסס ענן וכלי גוגל•
לא ניתן להתקין אופיס •
לא ניתן להתקין משחקים - לא •

מיועד לגיימרים
לא ניתן להתקין כלום...•

יתרונות

פשוט לתפעול•
מבוסס ענן וכלי גוגל •
קל משקל•
חיי סוללה ארוכים•
כמעט ואין וירוסים•

עדכונים שוטפים•
זול יחסית למחשב נייד.•

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 



ה- Chromebook הנבחר לתשע"ט
מפרט, עלות ואחריות

•UMA Celeron N3450 מעבד
•4Gb זיכרון עבודה
•32Gb eMMC SSD זיכרון אחסון
מסך 11.6'', משקל כ- 1.24 ק"ג•
אחריות כוללת סוללה, מטען ושברים (שבר מסך •

אחת לשנה, במשך שלוש שנים)
מחיר כולל ביטוח 1,550 ש"ח •
מחיר למסך מגע 1,710 ש"ח•
כל הפרטים דרך אתר ביה"ס•

HP Chromebook 11 EE G6

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 

מרוצה מאוד

לא מרוצה בכלל

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה 



היסטוריית מכשירים

שכבת ז' שכבת ח' שכבת ט' שכבת י' שכבת י"
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11 G2
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Pavilion 
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 2,900
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2,300
ש"ח

עלות + 
אחריות



שאלות ותשובות - כרומבוק המכרז

למה המעבד "חלש"?

מערכת ההפעלה Chrome OS צורכת משאבים 
מועטים יחסית למחשבים של מק או ווינדוס. אין 

צורך במעבד יותר חזק.

כמה פעמים מותר לשבור מסך?

פעם אחת בכל שנה, למשך שלוש שנים. הפעם 
השנייה באותה השנה תעלה כסף. מניסיוננו, מעטים 

התלמידים ששברו מסך פעמיים באותה שנה.

האם אפשר להביא מכשיר מהבית?

כן! רק צריך דפדפן כרום. מומלץ לקנות מכשיר מבית 
הספר כי הוא כולל אחריות. 

מה כוללת האחריות של מכרז ביה"ס?

אחריות על המכשיר, כולל החלפת סוללה, החלפת מטען, 
תיקון פלסטיקה ותיקון מסך.

?Chromebook למה דווקא

עונה על דרישות פדגוגיות של ביה"ס, עומד 
בקריטריונים של משרד החינוך, עומד בדרישות 

האחריות והטיפול של ביה"ס, פידבק חיובי.

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 



שאלות ותשובות - מחשב/כרומבוק מהבית

האם טכנאי ביה"ס מטפל במחשבים 
פרטיים?

לטכנאי אסור לתקן מחשבים פרטיים, אבל 
הוא מספק תמיכה בסיסית והכוונה. 

והמלצה קטנה לסיום...

קחו בחשבון שהמחשב יתנייד הרבה, ואולי 
לא כדאי לקנות את הכי יקר והכי חזק, כי זה 

יהיה הכי כואב אם יקרה לו משהו...

האם אפשר מקבוקים?

כן, אבל ביה"ס לא יודע לספק להם תמיכה.

האם יש אחריות על מכשירים פרטיים?

לא. עליכם לבטח מכשיר פרטי באופן פרטי.

האם צריך תוכנות מיוחדות?

רק דפדפן כרום.
כל הפרטים יהיו באתר ביה"ס 

לקראת חודש אפריל

לשאלות: לי 
admin@hfs.school-

  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה   תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה 



היכרות עם בית החינוך המשותף חוף השרון

עירית על-דור שפירא מנהלת בית הספר

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה  תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה
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רגע לפני שנתחיל בואו נברר מי אתם התלמידים שלנו - הילדים שלכם? 

?Z-באיזה עידן כולנו חיים? מה מאפיין את הלומדים בני דור ה

מה באמת אתם צריכים ללמוד?

כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שמאמין בו (ש. קרליבך)

הדרך הנכונה לחנך אנשים היא להיות להם לדוגמא (א. איינשטיין)

ידע יש, בלי סוף (קוראים יותר מאי פעם)
כותבים הרבה – מדברים פחות
חיים בסביבת גירויים אדירה
אפשר היום ללמוד הכל ולבד

אז לְמה ולָמה צריך בית ספר?
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כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שמאמין בו (ש. קרליבך)

הדרך הנכונה לחנך אנשים היא להיות להם לדוגמא (א. איינשטיין)

והשיבו לשאלה במילה:
מה הילד/ה שלי צריך/ה בבית הספר?

היכנסו לאתר: 
menti.com

כתבו את הקוד: 218536
תוצאות

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה

 או סרקו את הקוד:

https://www.mentimeter.com/s/9735216a2095e43d0423d976ec9c8ab6/90f3b58b254c


קצב השונה●

לפעמים למשוך ולעיתים לדחוף●

הרבה פעמים להתבונן וללוות●

להצביע על מגמת ירידה או עליה●

יש מצבים שחשוב לשים מעצורים ולהציג כיוונים●



מסלול יכול להיות דרך ידועה מראש, והוא גם יכול להיות השביל שאנו יוצרים בעצמנו, כל פעם מחדש.



אהבה - מחפש איזון נכון בין הכלה 
לגבולות

אהבה - לידע, לחדש, למפתיע, 
לאחר

אהבה - צוות מורים שבא 
מאהבה



בית החינוך המשותף חוף השרון גאה להציג

מהמובילים בארץ בחינוך חברתי-ערכי

מהמובילים בארץ במוגנות התלמידים

מהמובילים בארץ בשירות צבאי משמעותי

זוכה פרס שילוב ערכים בחינוך

96.5% זכאות לבגרות בשנה"ל תשע"ח

זכייה בפרס מצטיין תקשוב

זכייה בפרס קליטה מיטבית של מורים

מועמד לפרס החינוך הארצי תשע"ו

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה



הכרות עם חטיבת הביניים
צילי בן עמי מנהלת החטיבה

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברה



בית ספר על 
יסודי שש שנתי

עם רצף חינוכי, 
לימודי וחברתי

בפיקוח 

המנהל לחינוך 
התיישבותי 

במשרד החינוך

בבית הספר מתחנכים

למעלה מ- 1,300 
תלמידות ותלמידים

כ- 150 אנשי צוות

1300

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה



התלמידים והתלמידות מגיעים מ:

הקיבוצים והמושבים במועצה האזורית חוף ◄
השרון

מועצה מקומית כפר שמריהו◄

האקדמיה למצוינות בספורט בוינגייט◄

ומעט מהסביבה הגיאוגרפית (בעיקר בוגרי בית הספר היסודי ◄
אדם וסביבה)



מערכת השעות בכיתה ז'

2 שיעורי חינוך בשבוע | 12  שיעורים משולבי תקשוב | 

מתמטיקה ואנגלית נלמדים בהקבצות | אדם וחברה, מדעים, חנ"ג ומסלולים נלמדים בכיתה קטנה



במתחם בית החינוך תמצאו

ספרייה עשירה 
(משאילה ספרי 

לימוד)

מעבדות מדעים: 
פיסיקה ביולוגיה, 

כימיה ומחשבים

פינות עבודה מרכז למידה
להוראה פרטנית

מתקני ספורטקפיטריהחדרי קולנוע, תיאטרון, אמנות ומוזיקה

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה



מתקיים שבוע סמינר שורשים בדגש על חקר 
אישי של שורשי המשפחה ומתן ביטוי בדרכים 

יצירתיות.

תוצרים: 

גלויה מטיול שורשים•
משחק קופסה או עיצוב בקופסה של חיי •

דמות מהמשפחה 
סרטון דוקומנטרי או כתיבת יומן המתמקד •

באחת מדמויות המשפחה

בסיום יוצגו התוצרים בפני ההורים בתערוכה 
חגיגית 

עבודת השורשים
תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה



תכנית החונכות
"מישהו לרוץ איתו"

קשר אישי עם מורה מצוות בית הספר

כל תלמיד ותלמידה בשכבת ז' נפגש/ת במהלך 
מחצית, לפגישה שבועית קצרה עם חבר מצוות 

המורים.

המפגש אישי, לא שיפוטי ולא אקדמי.

מטרותיו: הכרות, הצמחה, חיזוק הביטחון ותחושת 
השייכות בבית הספר.

תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה
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מענה לתלמידים מצטיינים בחטיבת הביניים

מצוינות 
מתמטיקה

מצוינות 
אנגלית

 SpaceLab
מטעם קרן 

רמון

מצוינות 
מוזיקה

שימוש בלוגיקה והבנה של ●
מתמטיקה מדעית

רמות חשיבה גבוהות●
האצה בחומר●

יתקבלו לכיתה תלמידים 
שעברו מבחן חיצוני של מכון 

"קרני" (כרוך בתשלום). 

מועד הבחינה יפורסם באתר

תלמידים בעלי מוטיבציה 
גבוהה, הרגלי למידה 

מפותחים, משמעת עצמית 
וסקרנות.

נדרש ידע באנגלית מעל 
הרמה הנקבעת ע"י משרד 

החינוך לשכבת הגיל.

התכנית מיועדת לתלמידים 
מחוננים, מצטיינים ובעלי 

עניין ומוטיבציה גבוהה 
שידרשו לעבור מיון. 

התכנית מאפשרת לתלמידים 
הזדמנות לשלוח ניסוי לתחנת 

החלל הבינלאומית. התכנית 
עושה שימוש בעולם המרתק 

של החלל כדי לעורר בתלמידים 
השראה ומוטיבציה לחלום הכי 

רחוק שניתן, תוך מיצוי 
הפוטנציאל האישי והחברתי 

הטמון בכל תלמיד

תכנית דו שנתית
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 מצוינות 
אלפא מדעים

התלמידים המצטיינים במדעים 
זוכים ללמידה מעמיקה 

בקבוצות קטנות תוך דגש על 
הרחבה מעבר לתכנית 
הלימודים ובאמצעות 

מיומנויות החקר המדעי
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הנדסייה

כדורשתמנהיגותמגדר

אמנותמוזיקה תיאטרוןכדורסל

כדורגל תכנות קדם רפואה

ניווט

מסלולי העשרה



הערכה בבית החינוך

עבודות אישיותבחנים מודפסים ומקווניםמבחנים

פרויקטים יצירתייםעבודות קבוצתיות
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מיידיות, שקיפות 
ובקרה



המערך המסייע בבית החינוך
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עמרי הדר
רכז "אדם וחברה" שכבה ז'
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אדם וחברה הוא מקצוע 
יחודי לבית הספר שלנו

הוא משלב מספר מקצועות ובכך ●
מצמצם את כמות המורים 
המקצועיים ומשאיר משהו 

מתחושת בית הספר היסודי
הוא גורם לחיבורים בין תחומים ●

שונים ובכך מפתח את המוח (על 
פי מחקרים בתחום!)
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אדם וחברה הוא מקצוע 
יחודי - המשך

הוא מקצוע שמבקש להיפטר ●
מדרכי ההוראה הישנות ולהפוך 
תלמידים פסיביים לתלמידים 

סקרנים ואקטיבים
בניגוד לשיעורים אחרים כאן ●

התלמידים יקבלו בחירה (לא ישר 
בהתחלה) לעבוד על מה שמעניין 

אותם
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אדם וחברה הוא מקצוע 
יחודי - המשך

השנה תחולק למחזורי לימוד, כל ●
מחזור על נושא שונה

כל מחזור יפתח בשיעורי מבוא ●
ויעבור לשיעורים של עבודה על 

התוצר
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"אדם וחברה"
תכנית ייחודית לבית החינוך בחטיבת ביניים, שפותחה ע"י צוות מורות ומשלבת 

אשכול מקצועות.

ז'- מסע אל העצמי
ספרות היסטוריה ותרבות ישראל

ט'- המדינה, האזרח ומה שביניהם
אזרחות, היסטוריה וגיאוגרפיה

ח'- אני, אתה והמוסר שבינינו
ספרות, תנ"ך ותרבות ישראל
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http://www.youtube.com/watch?v=tVGt6xhMnmU


אדם וחברה
תכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        אדם וחברהתכנית התקשוב         הצגת ביה"ס          חטיבת הביניים        הומניסטיקה



דרכים ליצירת קשר

www.hfs.school

gilish@hfs.school 

09-959-6553

לעדכונים חפשו אותנו בפייסבוק- 
"בית החינוך המשותף חוף השרון"


