
 טלו"ז חינוך חברתי שכבת י' תשע"

 

 מקום משתתפים מרצה/אחראי פעילות שעות יום תאריך

 ה' 6.9.18
 

09:50-10:10 
 
 

 הפסקה פעילה +
 תפוח בדבש

 
 תלמידי י"ב

 
 כל תלמידי בית הספר

 
 חצר הגימנסיה

 ד' 12.9.18
 
 
 

ערב הורים בנושא  19:00-21:00
גבולות וסמכות 

 הורית

 גן +ד"ר אלון  אההרצ
הורים  - שיח מחנכים

 בכיתות

הורי תלמידי י"ב + 
 מחנכים

 + ברתנא
 כיתות הלימוד

  תלמידי שכבה י' ארז נטף מופע פיוטים 12:00-14:00 ג' 13.9.18
 ברתנא

 
4.10.18  

 ה'
 

הצגה "שנת חיי היפה  10:10-12:00
 ביותר"

 + שיחה ודיון

 אולם ברתנא תלמידי שכבת י' רפי מילוא

חשיפה למקומות  10:00-12:00 ב' 8.10.18
 התנדבות

 

 דודי שרמן +דקלה
 

 ברתנא תלמידי שכבה י'

  ב' 15.10.18
09:00-13:00 

 

" חיים ומוות יום עיון 
 ביד הלשון "

 תלמידי שכבת י' מדרשת להב
 

 10:00- 09:00 אולם ברתנא
 10:00-13:00חדרי הכתות

 
  ד'-ג' 16-17.10.18

 
יאיר יצחקי ועמית  והבוניםגיחה חוף דור 

 קושנרוף
 חוף דור וחוף הבונים תלמידי שכבה י'

 
 

  א 21.10.18
 
 

טקס יום הזיכרון 
 לציון רצח רבין

 תלמידי שכבה י' +
 מועצת תלמידים

 חצר בית הספר כל תלמידי בית הספר
 
 

סדנת הכנה לצו   ב' 22.10.18
שיפור  –ראשון 

 מיומנויות

  תלמידי שכבה י"א צעד קדימה סיגל/ יעל
 חדרי הכיתות



 09:00-11:00 ב' 29.10.18
11:00-13:00 

הרצאה "דור 
 המסכים"

 '6, י5,י'4י' ד"ר תמיר ליאון
 3,י'2,י'1י'

 אולם ברתנא
 
 

סיור במוזיאון בנושא  12:00-14:00 ב' 12.11.18
 מגדר וזהות מינית

 מוזיאון ישראל
 נאווה / פלביה

  כיתות י' 3
 ישראלמוזיאון 
 
 

 ה' 15.11.18
 
 

סיור במוזיאון בנושא  12:00-14:00
 מגדר וזהות מינית

 מוזיאון ישראל
 נאווה / פלביה

  כיתות י' 3
 מוזיאון ישראל

 
 

 מרוץ עמית יאורי  ו' 30.11.18
 

הגימנסיה  –הר הרצל  תלמידים, מורים ובוגרים הגימנסיה העברית
 העברית

 
  א 16.12.18

14:50 
 

למחנכים הכנה 
לקראת שיעורי תזונה 

 נכונה

 שרון פיקר
 
 

 חדר ישיבות צוות י' צוות מחנכי י'
 
 

 הכשרת חילוץ שעות 5 ד'+ה' 19-20.12.18
 "מחלץ קל"

משרד החינוך ופיקוד 
 העורף

 תלמידי שכבה י'
 כיתות 3

 
 חדרי הכיתות

 
 הכשרת חילוץ שעות 5 א'+ב' 23-24.12.18

 "מחלץ קל"
ופיקוד משרד החינוך 
 העורף

 תלמידי שכבה י'
 כיתות 3

 
 חדרי הכיתות

 
 2י  8-10 ג' 25.12.18

 4י  10-12
חושבים ואוכלים 

 אחרת
 חדרי הכיתות 4, י 2י שרון פיקר

 1י  8-10 ה' 27.12.18
 6י  10-12

חושבים ואוכלים 
 אחרת

 חדרי הכיתות 6, י1י שרון פיקר

 5י  8-10 ג 8.1.19
 3י 10-12

ואוכלים חושבים 
 אחרת

 חדרי הכיתות 5, י 3י שרון פיקר



הצגה "עדים של  12:00-13:00 ג' 8.1.19
 אלכוהול" + שיחה

 אולם ברתנא תלמידי שכבת י' גי הפקותיואל אב
 

20.1.19 
 08:30-12:45 א'

 חדרי הכיתות תלמידי שכבת י' המרכז לרפואת חרום קורס עזרה ראשונה

 חדרי הכיתות תלמידי שכבת י' המרכז לרפואת חרום קורס עזרה ראשונה 8:30 -12:45 ב' 21.1.19

 ד' 23.1.19
12:00-15:30 

הרצאה וסרט "נער 
 החידות ממומביי"

 סינמטק ירושלים
 אילה

 סינמטק ירושלים תלמידי שכבת י'

 

 מקום משתתפים מרצה/אחראי פעילות שעות יום תאריך

  ה' 14.3.19
10:00-13:00 

 תיאטרון פסיק קומדיה דה לארטה
 חן
 

 כתות תלמידי שכבה י'

 ה' 2.5.19
 
 
 

10:30 – 10:00 
 
 

12:00-14:00 

טקס יום הזיכרון 
 + לשואה ולגבורה

 
 / הצגה צפייה בסרט

 צוות שכבת יב'
 
 

 תיאטרון  ירושלים

 כל תלמידי בית הספר
 

תלמידי החטיבה 
 העליונה

 חצר בית הספר
 
 
 ירושליםתיאטרון 

טקס יום הזיכרון  11:00- 12:00 ד' 8.5.19
לחללי צה"ל ונפגעי 

 פעולות האיבה

 חצר בית הספר כל תלמידי בית הספר 

  תלמידי שכבת י' צוות של"ח טיול שנתי  ה'-א' 13-16.5.19
 רמת הגולן

 בית הספר הורים תלמידים ומורים  תיקון ליל שבועות  ה' 6.6.19
 

 



 לו"ז חינוך חברתי שכבת יא' תשע"ט

 מקום משתתפים מרצה/אחראי פעילות שעות יום תאריך
 

שבר  –מלחמת יום הכיפורים  11:00-13:00 ה' 6.9.18
 בחברה הישראלית.

 צפייה בסרט

 אולם ברתנא תלמידי שכבה י"א עופר טס

6.9.18 
 
 
 

 לשכת גיוס + ערב הורים 19:00-21:30 ה'
תאונות והרצאה למניעת 

 דרכים

 מפקד לשכת הגיוס +
 משה קונפורטי
 צוות המחנכים

אולם ברתנא וחדרי  הורי שכבת י"א
 הכיתות

 הפסקה פעילה + 09:50-10:10 ה' 6.9.18
 תפוח בדבש

  כל תלמידי הגימנסיה תלמידי י"ב
 חצר הגימנסיה

 אולם ברתנא תלמידי שכבת י"א עמוס לויטוב השבי המצרי –עמוס לויטוב  11:00-13:00 ד' 12.9.18

צפייה בסרט " גחליליות" +  10:10 – 12:00 ו' 14.9.18
 שיחה

 אולם ברתנא תלמידי שכבת יא' גילי מייזלר

  'א 14.10.18
09:00-12:00 

 

הישראלית  החברהסדנה "
 לאור רצח יצחק רבין"

 חדרי הכיתות תלמידי שכבת יא' " גשר "

  א' 21.10.18
 
 

הזיכרון לציון רצח טקס יום 
 רבין

 חצר בית הספר כל תלמידי בית הספר 

 
22.10.18 

 

 -סדנת הכנה לצו ראשון  09:00-12:00 ג'
 שיפור מיומנויות

 צעד קדימה
 סיגל

 חדרי הכיתות תלמידי שכבת יא'
 

  משרד הביטחון סדנה לקראת שירות  ב' 5.11.18
 תלמידי שכבה י"א

 
 חדרי הכיתות

 
 נגב תלמידי שכבת יא' צוות של"ח מסע נודד  ה'-ב' 19-22.11.18

   ו' 30.11.18
 רוץ עמית יאורימ

 הגימנסיה העברית
 

תלמידים, מורים 
 ובוגרים

הגימנסיה  –הר הרצל 
 העברית



   צוות של"ח י"ב-טיול אתגר י"א  ב'-א' 2-3.12.18
 

 מחצית שכבת י"א לשכת גיוס צו ראשון פיק ראשון 8:00 – 16:00 ד' 12.12.18
 

 לשכת גיוס

 תיאטרון ירושלים שכבת י"א תיאטרון אורנה פורת משחקים בחצר האחורית 20:00 ג' 18.12.18

 אולם ברתנא בנות שכבת יא' צעד קדימה הכנה ליום המא"ה 13:00-14:30 ד' 2.1.19

 מוזיאון יד ושם תלמידי שכבת יא' מחלקת ההדרכה ביד ושם יום עיון ביד ושם 8:00-15:00 א' 13.1.19

 

 ד' 23.1.19
 
 

 סיום מחצית 12:00-15:30
 הרצאה וסרט

 סינמטק תלמידי שכבת יא' סינמטק ירושלים
 

 תיאטרון ירושלים תלמידי שכבת יא' תיאטרון " גשר " "הצגה "במנהרה 19:30 ב 4.3.19
 

  תלמידי שכבה י"א  מסע ישראלי י"א  ה'-ב' 11-14.3.19
 

הרצאה " שנייה אחת של  10:10-12:00 ה' 4.4.19
 "אגו

 אולם ברתנא תלמידי שכבת יא' משה קונפורטי

שיחה עם איש העדות  09:00-10:00 ג' 30.4.19
 מרדכי צ'כנובר

 מרדכי צ'כנובר
 

 אולם ברתנא תלמידי שכבת יא'
 

2.5.19  10:30 – 10:00 
 

13:30 – 12:00 

טקס יום הזיכרון לשואה 
 ולגבורה

 
 

 צוות שכבת יב'
 

תיאטרון  ירושלים סרט / 
 הצגה

 כל תלמידי בית הספר
 

תלמידי החטיבה 
 העליונה

 חצר בית הספר
 
 

 תיאטרון ירושלים
טקס יום הזיכרון לחללי  11:00- 12:00  8.5.19

 צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
 חצר בית הספר כל תלמידי בית הספר 

 בית הספר הורים תלמידים ומורים  שבועותתיקון ליל   ה' 6.6.19

 חינוך חברתי שכבת יב' תשע"ח ו"זל



 

 מקום משתתפים מרצה/אחראי פעילות שעות יום תאריך
 י"בערב הורים  19:00 – 21:30 ג' 4.9.18

 
 

 מחנכי יב'
 

 ברתנא הורי שכבת יב'

 +הפסקה פעילה  9:50 – 10:10 ה' 6.9.18
 תפוח בדבש

 תלמידי שכבת יב'
 
 

כל תלמידי בית 
 הספר

 חצר בית הספר

17.9.18  
 'ב

הקרב בחווה  10:00-12:00
 הסינית

 תלמידי שכבה י"ב שמשון פאר
 

 אולם ברתנא

10.10.18  
 ד'

סרט  –בדרכו שלו  10:10-12:00
+שיחה אליסף 

 פרץ

 
 אליסף פרץ

 
 תלמידי י"ב

 
 

 
 אולם ברתנא

 
15.10.18 

 
 ב'

 
10:10-13:00 

 

 
יום חשיפה 

 למכינות

 
 שיר שלו + מעיין מור

 
 תלמידי י"ב

 
 אולם ברתנא

 
17.10.18  

 ד'
08:15-12:00  

סדנת "דיאלוג 
 ישראלי"

 
 גשר

 
 תלמידי שכבה י"ב

 
 חדרי הכתות

טקס יום הזיכרון  10:30 – 10:00 א' 21.10.18
 לציון רצח רבין

 

כל תלמידי בית  
 הספר

 חצר בית הספר

יום בעקבות  06:30-20:00 'ד 24.10.18
 לוחמים

 

 רמת הגולן תלמידי שכבת י"ב משרד הביטחון

 יום עיון כל היום ב' 5.11.18
צעירים נוהגים 

 אחרת

דסה עין בית חולים ה
 כרם

בית חולים הדסה  תלמידי שכבת י"ב
 עין כרם

 
 תלמידים, מורים  מנסיה העבריתיהג רוץ עמית יאורימ 8:00-12:00 ו' 30.11.18

 ובוגרים
 

הגמנסיה  –הר הרצל 
 העברית



  ב' 19.11.18
8:15-13:00 

כושר רגשי סדנת 
 בנהיגה

 

 
 יהודית רונן

 
 תלמידי שכבת י"ב

 

 
 חדרי הכיתות

 
הצגה "רומיאו  21:00 ה' 1.11.18

 ואמא"
 

 תיאטרון הקאמרי
 

 תלמידי שכבה י"ב
 

 תיאטרון ירושלים

כנה יום שיא ה 8:00 – 16:00 ג' 22.1.19
 לצה"ל

 

 תוכנית "אתגר"
 צוות מחנכי יב'

 בית הספר תלמידי שכבת יב'

 אילת מסע נודד  ה'-א' 3-7.3.18
 
 

 הרי אילת תלמידי שכבת יב' צוות של"ח
 

סרט ושיחה עם  09:00-11:00 ג' 17.3.19
 יוצר הסרט

 אבודים לרגע""

 אולם ברתנא תלמידי שכבת יב' יאיר קויפמן

 10:00 – 10:30 ה' 2.5.19
 
 

13:30 – 12:00 

טקס יום הזיכרון 
 לשואה ולגבורה

 
צפייה בסרט / 

 הצגה

 צוות שכבת יב'
 
 

 תיאטרון  ירושלים

כל תלמידי בית 
 הספר

 
תלמידי החטיבה 

 העליונה

 חצר בית הספר
 
 

 תיאטרון ירושלים

טקס יום הזיכרון  11:00- 12:00 ד' 8.5.19
לחללי צה"ל 

ונפגעי פעולות 
 האיבה

כל תלמידי בית  
 הספר

 חצר בית הספר

תלמידי והורי שכבת  צוות מחנכי יב' טקס סיום 19:00 – 22:00 א' 23.6.19
 יב'

 תיאטרון ירושלים
 
 

תיקון ליל   ה' 6.6.19
 שבועות

תלמידים,  מורים  
 והורים

 
 בית הספר

 


