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בבית ספר שרת ניתנת חשיבות מהמעלה הראשונה לפיתוח העולם 
הרגשי של כל ילד וילדה, להעצמה, לביסוס תחושת מסוגלות, שייכות 
וחברתיים. מטרות אלו מקבלות משנה  לימודיים  כישורים  ולפיתוח 
תוקף לאור מגפת הקורונה והריחוק החברתי שנכפה עלינו בשנתיים 

האחרונות.
לגבי  מעמיקה  חשיבה  לבקרים  חדשות  עורך  הספר  בית  צוות 
הצרכים  על  שיענו  והחברתיות  הלימודיות  הרגשיות  התכניות 
המשתנים בכל שכבת גיל, יגרו את הסקרנות של התלמידים ויגבירו 
בחיים  ואינטגרלי  פעיל  חלק  לקחת  שלהם  המוטיבציה  את 

החברתיים של קהילת שרת.
ומהוות חלק בלתי  יום הלימודים  כלל התכניות שזורות לאורך כל 
נפרד משגרת הלמידה בבית ספר שרת, משיעורים ייעודיים ברמה 
הכיתתית, תכניות קמפוס ברמה השכבתית, תכניות שמשלבות את 
או  כיתות  לחצאי  שניתנות  תכניות  ועד  בהפסקה  החברה  חיי 

לקבוצות נבחרות של תלמידים על פי צורך.
של  והחברתי  הרגשי  שהעולם  מאמינים  שרת  ספר  בבית  אנו 
התלמידים הוא הבסיס והתשתית לכל תהליכי הלמידה באשר הם. 
עלינו לדאוג שתשתית זו תהא מבוססת על מנת שתהווה כר פורה 
ללמידה של עובדות, ידע ותכני לימוד. ביסוס תשתית זו היא עבודתו 
של כל איש חינוך באשר הוא. על כן, כלל אנשי הצוות בבית ספר 
ישומן.  ועל  חברתיות  הרגשיות  התכניות  פיתוח  על  אמונים  שרת 
כפועל יוצא מכך התלמידים רואים בכל אנשי ונשות הצוות כתובת 
משמעותי  קשר  עימם  ומפתחים  ולחיזוק  לתמיכה  רגשי,  לשיח 

ומעצים. 

מאחלים/ות לכולנו,
מחצית שנייה מוצלחת ומהנה,

מחצית של ביחד ומקרוב,
מחצית של למידה משמעותית ושל צמיחה. 

אלינור בן חמו, מנהלת בית הספר,
והצוות החינוכי.



תחנות בוקר
לבחירה 

שכבות א׳-ו׳

כניסה הדרגתית ונעימה לשבוע החדש.
למידה בהנאה מתוך בחירה.

פיתוח קשרים ומיומנויות חברתיות .
העלאת המוטיבציה ללמידה.

משחקי
חשיבה

יצירה

טנגרם

סריגה

מחשבים

יצירת
תכשיטים

ריקוד
משחקי
חברה

משחקי
חברה



מועדון קריאה 
שכבות א׳-ג׳ 

התכנית מעודדת קריאה לשם ההנאה ואהבת הקריאה. 

הוא  לקריאה  התלמידים  הזמן שמקדישים  כי  מראים  מחקרים     

משתנה המנבא את הישגיהם בלימודים יותר ממשתני רקע אחרים. 

השנה נקדיש זמן ותשומת לב במטרה לגרום לילדים לאהוב לקרוא.  

בין  וציפייה  מתח  היוצרים  עלילתיים,  ספרים  מקריאה  המורה     

המפגשים.  

הלב  ותשומת  הקריאה  בטכניקת  עסוקים  אינם  התלמידים     

מופנית להקשבה, לחוויה ולהנאה שבסיפור. מופנית להקשבה, לחוויה ולהנאה שבסיפור. 

כיתות א׳

כיתות ב׳

כיתות ג׳



גינה לימודית
שכבה ג'

וכיתות התקשורת

הגינה מציעה לתלמידים למידה משמעותית וחווייתית.

דרך העבודה בגינה התלמידים מקבלים הזדמנות לחקור ולהכיר 

את הטבע מקרוב, לעקוב אחר תהליכים מפתיעים המתפתחים 

לאורך השנה. 

החקר  מיומנויות  את  הסקרנות,  את  מפתחת  בגינה  הלמידה 

ותורמת  השפה  ואת  הידע  את  מעשירה  היצירתית,  והחשיבה 

מתגלים  העבודה  חדוות  דרך  חברתיות.  מיומנויות  לפיתוח 

לתלמידים יכולות, חוזקות ומקור להתמדה. 

"הביטו קרוב לתוך הטבע ואז תוכלו להבין את הכל טוב יותר"
אלברט איינשטיין



English
with the
beat
שכבות ה'-ו'

התלמידים,  של  המילים  אוצר  את  להעשיר  התכנית  מטרת 

באנגלית כשפה  ללמידה, להשתמש  והנעה  מוטיבציה  לעודד 

דבורה ולתרגל את השימוש בה.

הזמרים  מיטב  של  באנגלית  שירים  לומדים  התלמידים     

ג'קסון, שירי  והלהקות מתקופות שונות. החל מהביטלס, מייקל 

אירוויזיון, קווין, רובי וויליאמס ועד לשירים מסרטים. 

   בכל שבוע התלמידים חוזרים ושרים את השירים שנלמדו לפני 

לימוד שיר חדש. 

   בנוסף, ניתן רקע באנגלית על מבצע השיר או היוצר והתלמידים 

מעשירים את הידע הכללי שלהם בנושאים מוזיקליים שונים. 



אקרודאנס
שכבות ה'-ו'

בשיעורי אקרו דאנס התלמידים יתמקדו בגמישות, כוח ויציבות 
בשילוב עם ריקוד. 

    נעבוד על שיווי משקל תוך כדי שילוב של גמישות וכוח בגוף 
ונלמד איך לחזק אותו ולשמור עליו בחיי היום יום.

אמות,  עמידת  ידיים,  עמידות  כמו  הפוכות  עמידות  נשלב    
גלגלונים ועוד...

     נבחן את קצה טווח התנועה והיכולת של הגוף שלנו ונשלב 
את כל המרכיבים הללו עם מוזיקה ותנועה. 

    השילוב של תנועה זורמת ומוזיקה, הוא שילוב מנצח שיביא 
את הילדים להתנסויות חדשות והיכרות חדשה עם הכלי החשוב 

ביותר שלהם – הגוף. 



תכנית
"מפגש כלבבי"

שכבה ד, כיתות התקשורת

תכנית המעניקה מענה רגשי באמצעות מפגשים המשלבים 
הפעלות ומתודות חווייתיות עם כלבים. 

    נלמד על: שפת הגוף של הכלב, תקשורת כלבית, אילוף 
בסיסי, וטרינריה, כלבים בשירות האדם.

    מיומנויות נרכשות: היכרות של התלמידים עם מנעד 
הרגשות שלהם, עידוד ההבעה הרגשית תוך מתן לגיטימציה 

למגוון הרגשות שהתלמידים חווים בבית הספר, וכן אימון 
והתנסות בוויסות רגשות. 

    בפן החברתי: העבודה בזוגות ובקבוצות, תתרגל דרכים 
ליצירת אינטגרציה בין הילדים.

חיזוק תחושת הערך העצמי, לקיחת אחריות אישית והשתייכות 
לקבוצה. 

    בפן ההתנהגותי: פיתוח וטיפוח ההיבטים הרגשיים 
והחברתיים של התלמידים. 

מדריכים מוסמכים, בעלי ניסיון 
בעבודה עם ילדים.



ODT

תכנית המתמקדת בהקניית הרגלים לאורח חיים בריא, ספורט 
אתגרי ותנועה. 

עיקר הפעילות הוא מתחום הספורט ותורת האימון הגופני, תוך 
שילוב פעילויות ותכנים בתחומי הגיבוש החברתי, חיזוק תחושת 

מסוגלות, חיזוק בטחון עצמי ומודעות לאורח חיים בריא.
יעדי התוכנית:

    תחום רגשי– אישי: הגברת מוטיבציה, בטחון ודימוי עצמי • שיפור 
חשיבה ויוזמה אישית 

     תחום התנהגותי: העלאת המודעות לפ"ג ושינוי אורח החיים.
• מיתון וויסות התפרצויות והתנהגויות שליליות. • שיפור שיתוף 

פעולה ועבודה בקבוצה. • הצבה ושמירה על גבולות וחוקים
     תחום פדגוגי - חברתי: גיבוש ודינאמיקה קבוצתית. • חיזוק קשר 

מורה תלמיד • חיזוק ויצירת קשרים חברתיים • שיפור מוטיבציה  

שכבה ה' 



מקהלת שרת

מקהלת צעירים: כיתות ג'-ד'
מקהלת בוגרים: כיתות ה'-ו'

השירה במקהלה נותנת ביטוי לכשרון, הרחבת הדעת וחוויה 
לנשמה. השירה מהווה מקור לפיתוח הקשבה, רגישות, הבנה 

וסובלנות, משפרת קשרים בין אנשים ויוצרת גשר בין תרבויות . 
השירה במקהלה היא מנוף לאימוץ הקשר, למציאת הקול 

האישי באמצעות עבודה בקבוצה ויצירת גאוות יחידה. 

"מוזיקה מייצרת סוג של עונג שטבע האדם אינו יכול בלעדיו" 
קונפציוס  

מטרות:
* הטמעת והעשרת תרבות השירה.

* פיתוח השירה האמנותית והעממית.
* טיפוח היכולות הקוליות.

* טיפוח עבודת צוות מוזיקלית.
* העלאת כושר הריכוז והקשבה לזולת.
* הכרות חווייתית עם מושגים מוזיקליים.



חווה חקלאית
שכבה ה'

במסגרת הלמידה בחווה החקלאית מתנסים התלמידים בגידול 

של יבולים מגוונים, בזריעה, בשתילה, בגיזום, בניכוש ובקטיף 

וזאת כדי לאפשר להם לחוות את כל שלבי החיים של הצמח.

 

צוות ההוראה של החווה החקלאית משלב בהוראה יישום של ערכים 

רבים ובהם: עבודת צוות, שיתוף פעולה, חקר, יזמות, דיאלוג מכבד 

ומקדם, אחריות אישית/ סביבתית/ חברתית ועוד. 

כגון:  מגוונים  דעת  מתחומי  תכנים  משלבים  החקלאות  לימודי 

התלמידים  ועוד.  גיאוגרפיה  הסביבה,  מדעי  זואולוגיה,  בוטניקה, 

ובהלימה  המדעי  החקר  שלבי  פי  על  חקר  עבודת  גם  מבצעים 

לשכבת הגיל. 



חשיבה
מחשובית
ורובוטיקה

שכבות ד'-ה' 

חשיבה  ומיומנויות  דיגיטלית  אוריינות  יפתחו  התלמידים 
הפיתוח  בסביבת  מעשית  התנסות  באמצעות  אלגוריתמית 

סקראץ' ובתכנות רובוט בסביבה פיזית (לא וירטואלית). 
בשכבת ד' לומדים חשיבה מיחשובית מחצית אחת ובשכבת ה' 

רובוטיקה במחצית אחת. 
התכנית מופעלת בביה"ס כבר מספר שנים, וכמידי שנה, ביה"ס 
יפים  להישגים  ומגיע  בתחום  הארציות  בתחרויות  גם  משתתף 
וראויים. משימות התחרות מפתחות בקרב התלמידים מיומנויות 
עצמית,  הבעה  תכנון,  בעיות:  ופתרון  מחשובית  חשיבה  של 

חשיבה אלגוריתמית, יצירתיות ועבודת צוות. 

הנושא השנה: עיר חכמה- עיר ירוקה שבה לתושבים מודעות גבוהה לשמירה 
בחנויות  קניות  חשמל.  ליצירת  והרוח  השמש  באנרגיית  שימוש  הסביבה.  על 
ד׳-ו׳  תלמידי  ויעילה.  חכמה,  תחבורה  מגע,  ללא  ותשלום  תורים  ללא  חכמות, 
המשתתפים, הגישו משימות יפות בשפת קוד. ההתנסות מהנה, חווייתית, מאתגרת 

ומקדמת. הכניסה לסביבה דרך מגרש המשחקים- חשיבה מיחשובית ורובוטיקה.



יוגה
שכבות א', ב', ד' 

וכיתות התקשורת

בשיעורי יוגה, הילדים יפגשו עם תנוחות מעולם החי, תרגילי 

למוסיקה  והקשבה  משחקים  כדי  תוך  והרפייה  נשימה  דמיון, 

ולצלילים.

    נעבוד על פיתוח מודעות לגוף, יציבה נכונה ושיפור שיווי משקל 
ויציבה.

    נחווה למידה של רגעי שקט, שלווה ונועם, נחזק את הבטחון 
העצמי, נלמד מהי הרפיית מתח גופני.

     נשפר יכולות של קשב וריכוז החוצה ופנימה, כל זה במפגש 
חברתי מהנה וחוויתי לילדים ויצירת שיתוף פעולה ביניהם.



מסע אישי
שכבות א׳-ו׳  

המסע האישי בבית ספר "שרת" הינו מסע מרתק, חוויתי ומהנה, 

אותו עוברים כל תלמיד ותלמידה בביה"ס מרגע קליטתם.

בכיתות א׳-ג׳- בשיעורי כישורי חיים, אי"ל, חינוך חברתי ובתהליכי 

תחומיים  רב  וקוגניטיביים  חברתיים  רגשיים,  למידה  הוראה 

עם  להתמודדות  כלים  ידע,  לרכישת  בנוסף  אומנויות,  בשילוב 

והתלמידות  התלמידים  מגלים  היצירתיות,  וטיפוח  אתגרים 

למצוינות  ממצים  הם  אותם  וכישורים  יכולות  כוחות,  חוזקות, 

אישית.

את  המסכם  תהליך  עוברים  והתלמידות  התלמידים  ו'-  בכיתה 

מסעם האישי, תוך התבוננות עצמית, שיח רגשי חברתי, ריכוז הכלים 

והמיומנויות שנרכשו ומעצבים "דיוקן אישי" בשיעורי אומנות.



מדריך חברתי
סיירת שרת 

שכבות א׳-ו׳  

בבית ספר ״שרת״ לא משאירים אף ילד/ה מאחור
המנחה  של  פעולה  בשיתוף  חברתית,  תכנית  פועלת  הספר  בבית 
החברתי ויועצות בית הספר, לאורך כל יום הלימודים. במהלך השיעורים 
היועצות והמנחה החברתי נפגשים באופן פרטני עם תלמידים, מאתרים 

צרכים חברתיים ורגשיים ומפעילים קבוצות חברתיות במידת הצורך.
במהלך ההפסקות פועלת בבית הספר ה"סיירת החברתית של שרת": 
או  בכיתות  לבד  שנותרו  תלמידים  שמאתרים  ה׳+ו׳  מכיתות  תלמידים 
להם  ומסייעים  לחצר  לצאת  אותם  מעודדים  בחצר,  לבדם  שנמצאים 

להשתלב במשחקים חברתיים עם בני כיתתם.
נוכחת  דמות  מהווה  החברתי  המנחה  היום  כל  לאורך  לכך,  בנוסף 
ומשמעותית במסדרונות ובחצרות בית הספר, מאתר אירועי קונפליקט 
חברתי ותלמידים שזקוקים לתיווך במשחק ומסייע לגשר ולהגיע לפתרון.


