למידה חווייתית ורבגונית-
מבוססת על תיאורית האינטליגנציות המרובות של גארדנר.
שנת הטמעה רביעית,
בדגש על ארבעה רבדים:

פדגוגי ,אנושי ,ארגוני וקהילתי

למידה חווייתית ורבגונית:
שגרות למידה :למידה דיגיטלית ,אשכול האינטליגנציות ,משחק ,בישול,
מוסיקה ,אמנות ,דרמה ,סימולציות ,P.B.L ,למידת עמיתים.
תכניות למידה ייחודיות :סיירות האינטליגנציה למצוינות אישית ,תכנית
"מעלים בקודש" ,תכנית עתי"ד ,מדעי המחשב ורובוטיקה ,חיפה וירטואלית ,אני
"חי-פה" ,לימודי אנגלית מכיתה א'-ו' ועוד.
תקופות למידה ייחודיות :חמ"ד של יום ,חברותות חודשיות ,חידונים ותערוכות,
מבצעים חודשיים ,שבוע השפה העברית ,שבוע החמ"ד ,שבוע תורה ועוד.

מעלים בקודש:
פעילויות תורניות במסגרת תכנית חינוך חברתי-ערכי  /שבוע תורה.
לימוד מקצועות הקודש בבחינת "תורת חיים".
לימוד גמרא בכיתות ה'-ו' בפיצול כיתות.
בתי מדרש לכל השכבות " /עונג שבת".
תכנית טיולים בעקבות התנ"ך.
תכנית משנני עתי"ד.
סיירת תורת חיים.
לוח גדולי ישראל /מבצעים חודשיים  /חידונים ותערוכות  /חברותות.
בתכנון -קבלת שבת קהילתית ,תפיל במניין ושיעור להורים ועוד...

פיתוח מרחבי למידה אחרים:
בהקמה במהלך התשע"ט-
 מל"ח -מרחב למידה חדשני.
 מרכזי למידה.
במהלך קיץ התשע"ח -חדר מחשבים חדש לשכבה הצעירה.
התשע"ח -משתלה וגינה אקולוגית.
התשע"ז -חדר אנגלית ומרחב האינטליגנציות.

תכנית עתי"ד :יומן עתי"ד ,עונג שבת ,סופר-ערך ,מטמוניות המצוינות.
מידי יום ביומו :הנפת דגל הלאום ,שירת "אני מאמין" ו"התקווה".
ימי ראשון :יום טיפול בפרט  +חמ"ל  /מורים מובילים.
ימי שלישי :ישיבות צוות בחכמ"ה.
נושא בית ספרי שנתי" -היינו כחולמים".
מסגרות ייחודיות למתן מענים מגוונים:
מרחב גוונים :מענה לימודי ורגשי לתלמידים משכבת ה'.
תכנית "קידום דרך הרגליים" :מענה לימודי וספורטיבי.

העצמת ופיתוח מנהיגות הביניים
השתלמות מוסדית -קמ"לים של מורים מובילים.
הדרכות והשתלמויות -מקצועות הקודש ומקצועות הליבה.
הערכת מורים
הליכה לימודית" -צא ולמד".
למידת עמיתים
חדר מורים לובש חג /ערבי צוות  /חגיגת ימי הולדת

תכנית לקידום אח"מ -אקלים חינוכי מיטבי:
 יעדי אקלים שנתיים:
 מיגור אלימות בכלל ,ואלימות מילולית בפרט -אפס סובלנות!
 חיזוק התנהגויות חיוביות ותגובה חריפה להתנהגויות שליליות.
 הקפדה על עמידה בזמנים ונוכחות בזמן השיעור.
 שגרה יומית" -שיח משולש":
 שיח "בוקר טוב" -שעה ראשונה.
 שיח "פסק זמן" -לאחר הפסקת חצר.
 שיח "בצאתכם לשלום" -שעה אחרונה.

תכנית לקידום אח"מ -אקלים חינוכי מיטבי:
 חידוד תקנון ואכיפתו בהלימה לחוזר מנכ"ל.
 קיום תכנית ליבה -כישורי חיים ומפתח הל"ב מתוך אמונה.
 ימי טיפול בפרט -צוות בין-מקצועי.
 תכנית עיצוב התנהגות בית ספרית -תעודות "הכרת הטוב"" ,מטמוניות המידות",
"משכיני שלום".
 תלבושת :כיפה ,ציצית ,חולצת ביה"ס ,תספורת.
 הפסקות נפרדות -הפסקת  12הוארכה לרבע שעה.
 מסדרונות ריקים בהפסקות.
 פלאפונים -איסור מוחלט!
 איסור הבאת קלפי סופרגול.

קהילת ההורים :ברית מורים-הורים",נשק וסע" ,סוכה מארחת ,יום המורה,
לימוד הורים וילדים ,ימי שמ"ש ,ערב קהילתי ,וועדות מגוונות.
קהילת בית החינוך :חוג תלמוד תורה  /צהרון -תכנית "ניצנים".
קהילת תנועות הנוער :עוז ,עזרא ובני-עקיבא.
קהילת הגנים  /הישיבה :תכנית "והעמידו תלמידים הרבה".
קהילה לחיזוק אקדמי :מכללת שאנן -התנסות בהוראה  /סדנאות קריאה
וכתיבה ,פרויקט מט"ע ופר"ח .עיריית חיפה .משרד החינוך.
קהילת גיל הזהב :תכנית הקשר הרב-דורי  /מתנדבים מהדיור המוגן.
קהילת "עולם חסד יבנה"" :חמ"ד וחסד" -איסוף מצרכים עבור משפחות
נזקקות ,איסוף תרומות כספיות וחלוקת משלוחי מנות בביה"ח.

שנת האחדות והייחודיות במערכת החינוך-
"יחד שבטי ישראל"
ייחודיות בית החינוך ללמידה חווייתית ורב-גונית:
תכנית למימוש החזון וערכי היסוד -לפי שכבות.
תכנית שנתית" -אני והאינטליגנציות בדרך לקידום תפקודי לומד".
ערב קהילתי" -היינו כחולמים"

