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הורים ותלמידים יקרים!

תמו החגים, ואנו נכנסים לשגרת לימודים. ברצוני לאחל לכולכם שנה מוצלחת, מעשירה ומהנה. 
אנו מקדמים  בברכה את תלמידינו החדשים, צוות הוראה חדש שהצטרף למשפחת חצב, מורים ששבו 

משנת שבתון, מורים ותיקים הממשיכים בעשייה החינוכית ועובדי החטיבה.
במהלך חופשת הקיץ ביה”ס עבר שיפוצים והתחדש במראה מרענן ואסתטי.

תודה מקרב לב לרשות המקומית אלפי מנשה על ההשקעה והמשאבים שהעמידה לטובת החטיבה.
חשוב לנו כי תשמרו על הקיים ותעזרו לנו ליצור עבורכם סביבת למידה אסתטית, מכובדת ומעשירה.

להנהגת ההורים תודה על השותפות והתמיכה בפעילותנו.
וחתירה  לימודיים  הישגים  הקוגניטיבי-לימודי:שיפור  במישור  תלמידיה  את  לקדם  תמשיך  חצב  חטיבת 

למצוינות מחד  ומתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מאידך.
תוך  צעירה  מנהיגות  נטפח  האדם,  ואהבת  הדמוקרטיה  ערכי  על  לחנך  נמשיך  -ערכי  החברתי  במישור 

בברכת שנה טובה ומוצלחתלקיחת אחריות אישית ומעורבות קהילתית ולתרומה חברתית.  
מלאת עשייה ושיתוף פעולה

רבקה מנדל
מנהלת חטיבת חצב
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חטיבת “חצב” מאמינה, כי תפקידו של בית הספר ליצור אקלים חיובי לתלמיד, למורים ולעובדים כאחד, לתרום לטיפול ולפיתוח 

התלמיד כאדם וכלומד בעל מכוונות עצמית.

התלמיד כפרט עומד במרכז החשיבה והעשייה החינוכית, תוך התייחסות להיבטיו הערכיים, החברתיים, הרגשיים והלימודיים של 

התלמיד.

מטרות ביה”ס:
אקלים חינוכי- יצירת אקלים חינוכי, המבוסס על  כבוד ואמון הדדי בין כל באי בית הספר . 

פיתוח צוות - פיתוחו של צוות המורים , העמקת תפקיד המורה כמנהיג חינוכי אוטונומי והתמקצעותו בתחומי הדעת ובתחומים 
הבינאישיים. 

כשרים ומיומנויות- פיתוח כשרים ומיומנויות להתמודדות עם מציאות 
משתנה והקניית כלים ללמידה משמעותית.

התפתחות אישית- ביה”ס מכיר בשונות הפרט, ופועל לממש 

זכותו של כל לומד להתפתח בהתאם ליכולותיו וכישוריו, תוך שאיפה 

לצמצום פערים לימודיים ולטיפוח מצוינות.

אהבת הארץ- ביה”ס מחנך לאהבת העם והארץ ולהעמקת הזהות 

היהודית, תוך מתן לגיטימציה לפלורליזם ולסובלנות.

ספר 
ת ה

חזון בי
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צמצום פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים תוך יצירת הזדמנויות ותנאים להצלחה. 1 .

פיתוח מצוינות ויצירת מוטיבציה להישגיות. 2 .

פיתוח תקשורת מכבדת בין באי ביה”ס והעמקת הדיאלוג בין מורה- תלמיד. 3 .

העמקת הקשר, תחושת השייכות והמחויבות של התלמיד כלפי הקהילה, העם והארץ. 4 .

שימור אורח חיים הרא”ל המיישם את עקרונות “עיר ללא אלימות” בקרב באי ביה”ס. 5 .

חטיבת הביניים חצב הוקמה בשנת 1987 , ונקראה חטיבת חצב על שם החצבים הפורחים עם 
בוא הסתיו בתחילת כל שנת לימודים על הגבעות של אלפי מנשה.

בחטיבה מתחנכים כ-400 תלמידים  בשלוש שכבות גיל: ז’- ט’ . החטיבה מכילה שלוש עשרה  
כיתות מהן שתי כיתות של חינוך מיוחד בשתי שכבות גיל שונות ) ח’ ט’(.

העשייה הפדגוגית, החברתית,הערכית  והטיפולית בביה”ס  מתבצעת בהתאם למדיניות  משרד 
החינוך , למדיניות החינוכית היישובית ובהלימה לחזון הבית ספרי ולקדימויות שהציב. העבודה 
בדרך זו מקדמת הישגים והישגיות, מטפחת יכולות, מצמצמת פערים ומאפשרת התפתחות 

אישית-חברתית –ערכית. 

צוות ההוראה בחטיבה אקדמי, מקצועי, מנוסה ומחויב לקידומו ולהתפתחותו של כל תלמיד 

בביה”ס.

קדימויות החטיבה 
שע”א

שנת ת
ל

שלנו
החטיבה 
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פדגוגיה-ארגון הלמידה
מרכיבי הערכה
מרכז משאבים

מעבדת מחשבים
מעבדת מדעים
אולפן תקשורת

סטודיו למחול
אתר אינטרנט

מקצועות הלימוד

חצבים לומדים
ארגון ההוראה-
הלמידה- הערכה
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הוא  המיקוד  ורלוונטית.  משמעותית  למידה  ליצור  מבקשות  בחטיבה  המפותחות  הלימודים  תוכניות 

בבניית תוכנית לימודים אינטגרטיבית, משמעותית ואותנטית לתלמידים, המבוססת על בניית קשר ורצף 

בין המקצועות השונים.

)כ-16-17  מקבצים  לשני  מחולקות  וח’   ז’  בשכבות  האם  כיתות  האישי”  ה”חינוך  תוכנית  במסגרת 

תלמידים במקבץ( . לכל מקבץ  מחנכת כיתה אחראית. המסגרת הקבוצתית בתוכנית זו  פועלת כקבוצת 

תמיכה רגשית,חברתית וקוגניטיבית,המאפשרת העצמת החברים בה, הקלה בהתמודדותם עם מצבי 

חיים שונים,בניית כוחות פנימיים ורכישת מיומנויות חברתיות.המודל מציב יעדים מרכזיים:שיפור הישגים 

לימודיים,בניית תחושת שייכות,בניית אקלים מיטבי  ומודעות לניהול עצמי.

מקצועות הלימוד נלמדים במליאה, בכיתות האם או בהקבצות על פי צורך המותאם לשכבה. 

ההקבצות מתקיימות באנגלית, במתמטיקה ובערבית. לימודי פני המזרח בערבית מיועדים לתלמידים 

בהתאם  להקבצה  מהקבצה  מעבר  אפשרות  ניתנת  לכך.  מפורשת  המלצה  ניתנה  שלהם  שבאבחון 

המורה  דעת  ושיקול  בכיתה  מעבר,תפקוד  מבחן  הצוות:  בדרישות  ועמידה  התלמיד  להתקדמות 

המלמד. 

שעות פרטניות ניתנות כחלק ממערך השעות במסגרת רפורמת “אופק חדש”. השעות ניתנות ע”י 
המורות המקצועיות בתחום התמחותן במהלך יום הלימודים ובסיומו. בחירת התלמידים נעשית ע”י צוות 

המורים המלמד עפ”י הצורך .

פדגוגיה-
ארגון למידה
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בשכבות ז’ ח’ שנת הלימודים מחולקת לשתי מחציות. בסיום כל מחצית ניתנת תעודה לתלמיד ובה: 

ניתנת הערכת מחנך  כן  והערכת התנהגות בכל אחד ממקצועות הלימוד. כמו  ציון, הערכה מילולית 

הכיתה וציון התנהגות המשקלל בתוכו את ציוני ההתנהגות בכל המקצועות ואת עמידתו של התלמיד 

בנוהלי ביה”ס. 

בשכבה ט’ התלמידים מקבלים תעודות אחת לשליש. עם התעודות של שליש א’ ושליש ב’ נרשמים 

התלמידים לתיכונים. כמו כן עליהם להציג בעת הרישום תעודות סיום ח’.

בסיום השנה מעניק ביה”ס תעודות הערכה לתלמידים שמסיימים את לימודיהם בממוצע 94-90

ותעודות הצטיינות לתלמידים שמסיימים את לימודיהם  בממוצע של 95  ומעלה.

לתלמידי כיתה ט’ התעודות מוענקות בטקס סיום הבוגרים.

חלוקת תעודות לשכבות ז’,ח’                          חלוקת תעודות לשכבה ט’
מחצית א’: יום שישי 21/01/2011                          שליש א’: יום שישי 24/12/2010

מחצית ב’:  יום שני 20/06/2011                            שליש ב’: יום שישי 08/04/2011

                                                                                שליש ג’: יום שני 20/06/2011

עודת
תהערכה

מועצה מקמית

אלפי מנשה

אנשים שהופכים מקום לבית

! ד  ו ב כ ה ל   כ

פברואר 2010
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מועצה מקמית

אלפי מנשה

אנשים שהופכים מקום לבית
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מרכז הנהגת חינוך וקהילה

וילירפורט עומרי
ז’ 1

מרכיבי הערכה
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מרכז המשאבים של החטיבה מכיל מגוון רחב ומעודכן של ספרי עיון, לימוד וקריאה, ספריית סרטים 

בנושאים לימודיים וכן עמדת מחשב המשמשת את צורכי התלמידים.

בתחילת שנת הלימודים עוברים התלמידים הדרכה לשימוש מושכל במקורות מידע מגוונים.

במסגרת שיעורי ספרות נדרשים התלמידים לדווח על ספרי קריאה שהם בוחרים מתוך רשימה 

מומלצת. הספרניות עומדות לרשות התלמידים בסיוע, הכוונה וייעוץ.

החלפת הספרים נעשית בזמן ההפסקה או בסוף יום הלימודים.

שעות פעילות: ימים א’- ה’: 08:00- 13:30

הוראה באמצעות טכנולוגיות  צוות המורים משלב  בביה”ס שתי מעבדות מחשבים. 

מתקדמות  ומקנה באמצעותן מיומנויות הנדרשות בעולם טכנולוגי-דיגיטלי מתקדם 

ומפתח לומד עצמאי בעולם עתיר ידע.

הכניסה למעבדות המחשבים הוא בליווי צוות ההוראה. כללי ההתנהגות הבית ספריים 

חלים ביתר הקפדה במעבדות.

ועובדים  לומדים  התלמידים  לניסויים.  הכנה  וחדר  מדעים  מעבדות  שתי  בביה”ס 

זו מאפשרת התנסות והמחשה בלימוד  במעבדה בקבוצות קטנות. עבודה חווייתית 

תופעות ביולוגיות, כימיות ופיסיקליות.

שאבים
מרכז מ

שבים
מעבדת מח

מעבדות מדעים
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                                                                בשיתוף עם המרכז הקהילתי מופעל אולפן תקשורת הכולל ציוד צילום, הקלטה ועריכה. 

                                                                התלמידים בכיתות ח’, ט’ לומדים את יסודות עולם התקשורת תוך התנסות פעילה.

                                                                 בסטודיו שבמרכז הקהילתי מתקיימים שיעורי המחול  

                                                                 והדרמה, המאפשרים ביטוי אישי ויצירתי ופותחים צוהר לאומנויות ולמגמות בתיכוניים.

אתר האינטרנט הבית ספרי מספק מידע אודות ביה”ס ומשמש 

כאמצעי תקשורת בין כל באי ביה”ס: תלמידים, 

מורים והורים. ניתן למצוא באתר עדכונים על פעילויות 

ואירועים בית ספריים, פורומים כיתתיים, לוח מבחנים, 

אגרות מידע להורים, תמונות מחיי ביה”ס ועוד. 

דרך אתר ביה”ס ניתן להיכנס לכרטיס התלמיד באמצעות סיסמה אישית הניתנת לכל הורה

ולהתעדכן במידע שוטף אחר הישגי התלמידים, הערות המורים ומידע ביחס לאחריות אישית

 והתנהגות . 

המידע מתעדכן באופן שוטף. ההורים מתבקשים לקחת חלק באחריות ולהתעדכן.

www.schooly. co.il  / hazav   :כתובת האתר

אולפן תקשורת

אתר אינטרנט 

סטודיו למחול 
ולשיעורי דרמה
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מקצועות הלימוד

ד ג ב א
A B C D

9 X 12
כל מקצועות הלימוד בחטיבה הינם בהתאם לתוכניות הלימוד החדשות של משרה”ח. 2

התוכניות מלוות בהדרכת המשרד ובהשתלמויות לצוותים בהתאם לתחומי הדעת השונים.

במקצועות ההומניסטיקה נלמדים המקצועות: היסטוריה, ספרות, גיאוגרפיה, תנ”ך,
ערכית-מוסרית  ובהתייחסות  מגוונות  הוראה  בדרכי  שימוש  תוך  הכיתתית  במסגרת  ומורשת  אזרחות 

לנושאים הנלמדים .

במקצועות המדעיים: מחשבים,מתמטיקה, פיסיקה וביולוגיה מועלות בפני התלמידים  סוגיות מדעיות 
והכרות עם החשיבה המדעית . 

במקצועות השפה: אנגלית וערבית המטרה היא הקניית  שליטה ומיומנויות בשפות השונות ,פיתוח אוצר 
המילים ויכולת קריאה והבעה בעל פה.

בלשון-עברית: התוכנית מבוססת במטרה לשפר את הכשירות האוריינית בלשון האם הכתובה והדבורה, 
תוך שימת דגש על שילוב הבעה והבנה בתחומי הדעת השונים.
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מצוינות
מורשת וערכים

מעגלי שיח
מערך תמיכה בתלמידים

מעברים ורצפים

פריחת החצבים

שלנו
המיוחדים 
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מיצוי ומצוינות במתמטיקה- מתוך מגמה לאפשר לכל תלמיד את מיצוי מלוא הפוטנציאל פועלות בביה”ס קבוצות מיצוי וקבוצות 
מצוינות במתמטיקה. תכניות הלימוד בקבוצות אלו ניבנו ע”י האוניברסיטה העברית ו”מצוינות 2000” ומאפשרות לכל תלמיד לחוות 

הצלחה , להתקדם ולהתפתח. התוכנית מועברת ע”י מורות למתמטיקה שהוכשרו לכך.

תוכנית המצוינות במדעים מיועדת לתלמידים שמעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום המדעים   – מצוינות במדעים 
ולעסוק בפעילויות מאתגרות בתחום דעת זה.

קבוצת המצוינות מיועדת לתלמידי כיתות ז’ ח’  , שהישגיהם הלימודיים מאפשרים הצטרפותם לקבוצה. התוכנית מועברת ע”י מורות 

למדעים שהוכשרו בתוכנית המצוינות.

רובוטיקה – קבוצת מצוינות בכיתות ט’ בתחום הרובוטיקה נלמדת בקבוצות המחולקות לצוותים של כ-4 תלמידים. תוכנית הלימוד 
מכניים,  מנגנונים  נושאים  רובוטים.*לימוד  בניית  כדי  תוך  הטכנולוגיה  מעולם  מושגים  וחקירה:*הכרת  ביטוי  חוויה,למידה  משלבת 

מערכות בקרה ממוחשבות וחיישנים מסוגים שונים.*בניית רובוטים אישיים וקבוצתיים, תכנותם והפעלתם.    התוכנית מועברת ע”י 

המכללה האקדמית “הרמלין” של רשת אורט.                                                                       

אנגלית- תוכנית המצוינות באנגלית מיועדת לתלמידים שידיעותיהם בשפה גבוהות . התוכנית מיועדת לתלמידי שכבות ז-ח, אשר 
רמת ידיעותיהם בשפה גבוהה מזו הנדרשת בשכבת גילם. 

מצויינות
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לכיתות  החינוך  ובפיקוח של משרד  הלימודים  תוכנית  לפי  פועלת  מגמת המחול 
ז-ט. רמת הריקוד במגמה גבוהה מאוד ונחשבת מהטובות בארץ בחטיבות הביניים. 

תלמידותינו מתקבלות בקלות למגמות מחול בתיכונים:תלמה ילין, הרצוג כפ”ס ועוד. 

מכינה  המגמה  כן  כמו  לתיכון.  מהחטיבה  רציף  ומעבר  להמשכיות  ביטוי  ניתן  בכך 

ללהקת המחול הייצוגית “פנים וגוף”.

שיעורי המגמה כוללים מגוון סגנונות ריקוד:בלט קלאסי,מודרני ועכשווי, קומפוזיציה 

קטעים  שחזור  אישי,  וסגנון  טכני  ביצוע  על  דגש  מושם  המצוינות  במסלול  ועוד. 

מכוריאוגרפיות מקוריות של הבלט והמחול המודרני בתקופות שונות.

מחול  לימי  יוצאות  לו,  ומחוצה  ביישוב  רבים  באירועים  מופיעות  המגמה  תלמידות 

ארציים, צופות במופעים רבים ומשתתפות בפרויקטים גדולים וארציים.

יובל בר ושיתוף בנות המגמה   בשנה החולפת התקבלה עבודתה של התלמידה 

בשכבות ח’ ט’ למופע הדגל “ביכורי מחול” 

מחול
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תשרי 
חשון 
כסלו 
טבת 

שבט אדר 
ניסן אייר 
סיון תמוז 

אב אלול
תשרי חשון 
כסלו טבת 
שבט אדר 

ניסן אייר סיון 
תמוז אב אלול

תשרי חשון 
כסלו טבת 

שבט אדר ניסן 
אייר סיון תמוז 

אב אלול תשרי 
חשון כסלו טבת 

שבט אדר ניסן 
אייר סיון תמוז 

אב אלול תשרי 
חשון כסלו טבת 

שבט אדר ניסן אייר 
סיון תמוז אב אלול 

תשרי חשון כסלו 
טבת שבט אדר ניסן 

אייר סיון תמוז אב 

כדורעף
שת וערכים

מור
לימודי דרמה

המגמה  תלמידי  הלימודים.  יום  בסוף  מתקיימים  האימונים  ז’-ט’.  שכבות  לתלמידי  מיועדת  בכדורעף  המצוינות  מגמת 
מתחרים באליפויות בתי הספר של משרד החינוך.

מצטייני המגמה , בוגרי שכבה ט’, מתקבלים למגמת כדורעף בתיכון גלילי בכפ”ס.
מאמן המגמה הוא משה כהן, מורה לספורט בחטיבה, שחקן עבר של נבחרת ישראל בכדורעף ומאמנה בעבר.

תוכנית הלימודים בדרמה מיועדת לתלמידי כיתות ט’ ומאפשרת חשיפתם לעולם התיאטרון תוך  גילוי  הנאה מהעיסוק 
גילוי עצמי ומאפשרת חשיפת כישרונות  חבויים שמגיעים לשיא במופע סיום של  בו. התוכנית גם מפתחת  בתלמידים 
הבוגרים . במהלך הלמידה נחשפים התלמידים לנושאים מגוונים כמו: משחקי תיאטרון, עבודת השחקן, הדמות בתיאטרון 

והקונפליקט הדרמתי.

החטיבה רואה בחינוך לערכים נושא חשוב שיש להנחילו לכלל התלמידים במגוון פעילויות חינוכיות-חברתיות. העיסוק 
בסוגיות מוסריות –חברתיות הקשורות בקהילה, בעם ובמדינה מתבטא במגוון  מסגרות הפועלות בבית הספר, במקצועות 

לימוד כגון: ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה, מורשת ושל”ח ,בשיעורי חינוך  ובאירועים בית ספריים. 

במסגרת הנחלת מורשת ישראל מתקיים מפקד המציין את אירועי החודש בשנה  מפקד לציון אירועי החודש העברי- 
העברית.

מורשת – שיעורי מורשת מועברים לכלל תלמידי החטיבה מתוך תפיסה חינוכית הרואה בקשר שבין התלמיד  למורשתו 
בסיס לפיתוחו של אזרח מעורב ומחויב לחברה בה הוא חי. לשם כך אימץ ביה”ס את המתווה החדש של הוראת לימודי 

מורשת כפי שנקבע ע”י ועדת “קרמניצר-שנהר”. 
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תחושת  את  הנוער  בקרב  לחזק  מיועדים  וט’  ח’  בשכבות  של”ח   שיעורי 
השייכות לארץ ולמדינה, לסייע ביצירת רקמת יחסים בין היחיד לזולת ולעודד 
ולאומיות. התוכנית מציבה את הפעולה בשדה  נכונות למילוי חובות חברתיות 
בלב העשייה החינוכית, מתוך מגמה להביא את התלמיד להיכרות עם הארץ,  

ולחיזוק הקשר הרגשי בינו לבין הארץ,העם והמדינה.

בנוסף לשיחות האישיות המתקיימות לאורך השנה, אחת לשנה שגרת הלימודים נפסקת וכל צוות  חצב בהקשבה- 
במרחבי  מלוות  פעילויות  למגוון  נערך  ביה”ס  לבחירתם.  בהתאם  התלמידים  עם  אישיות  לשיחות  מתפנה  ההוראה 

החטיבה.

“יש עם מי לדבר”- בחטיבה מתקיימים מעגלי שיח. מנהלת החטיבה, רכזות השכבות והיועצת מזמנות לשיח עפ”י לוח 
זמנים שנקבע מראש נציגים מכל כיתה, והשיח נוגע  בנושאים שעניינם בית הספר, החברה , אקטואליה ועוד.

שיח בשיעור החינוך האישי- פירוט בחלק הדן בארגון ההוראה.

קידום  אנשי  הרווחה:  ושירותי  שירותי הקהילה  עם  פעולה  פועל בשיתוף  ביה”ס  חוץ:  גורמי  של  טיפולית  מעורבות 
נוער,עובדים סוציאליים והשירות הפסיכולוגי,אשר פועלים בתוך ביה”ס על פי הצורך בתיאום עם ההורים ובאישורם.

שעות פרטניות ניתנות כחלק ממערך השעות במסגרת  רפורמת “אופק חדש”. השעות ניתנות ע”י המורים המקצועיים 
בתחום התמחותם במהלך יום הלימודים ובסיומו. בחירת התלמידים נעשית ע”י צוות המורים המלמד עפ”י הצורך  וע”י 

יועצת ביה”ס. המחנכות תומכות רגשית בשיחות אישיות שהן מקיימות עם תלמידי כיתתן.

של”ח
שיח

מעגלי 
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תלמידים מאובחנים- החטיבה נותנת מענה לימודי וטיפולי לתלמידים לקויי הלמידה המשולבים בכיתות תוך  
התייחסות  להמלצות הניתנות  באבחונים. תלמידים שמאושרים ע”י ישיבות שילוב סטטוטוריות זכאים לתמיכה 
לימודית או לתמיכה ע”י צוות *פארא-רפואי  במסגרת סל שעות השילוב הבית ספרי. הסיוע ניתן בהלימה לתוכנית 
הלימודים הנלמדת בכיתה, תוך התייחסות ליכולותיהם ולקשייהם. לכל תלמיד נבנית תוכנית חינוך יחידנית.                   
באומנות  בתראפיה  הוועדה  ובאישור  הצורך  פי  על  סיוע  יינתן  זו  לימודים  בשנת  רפואיים-  פארא  טיפולים   *

ובתרפיה בתנועה.

תוכנית אלה - תלמידי כיתות ז עוברים מבדק מיפוי בתחום השפתי.על סמך המיפוי צוות ההוראה נערך 
למתן תגבור לימודי במטרה להביאם לרמה השפתית הנדרשת בשכבת הגיל.                                                                                                  

מיומנויות וכישורי חיים- בהתאם לשכבות הגיל יועצת החטיבה מפעילה תוכניות העוסקות  במיניות, 
מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכו אקטיביים ומניעת התנהגויות סיכון. במידת הצורך מוקמות קבוצות 

לאחר   נפתחות  הקבוצות   . גרושים  שהוריהם  לתלמידים  מוטיבציה,קבוצה  קבוצת  כגון  טיפוליות 
שהמשתתפים מביעים הסכמה להשתתפות ובאישור הוריהם.

משפחתי,  פרטני,  יעוץ  שגרת  מקיים  היועצת  עם  בתיאום  ביה”ס  פסיכולוג  פסיכולוגי-  ייעוץ 
קבוצתי וכיתתי. פגישות אלה מתקיימות על פי הצרכים.

מעברים ורצפים - צוות ביה”ס בתיאום בתי הספר המזינים את החטיבה מלווים את התלמידים 
עוד בהיותם ביסודי, תוך מתן הדגשים לימודיים ומוכנות רגשית לקראת המעבר לחטיבה.

ההורים  שותפים  אליו  ט’  כיתה  במהלך  הכוון  תהליך  מתבצע  לתיכון  בוגרינו  של  במעבר 
והתלמידים ובמהלכו מתקיימים מפגשים עם מנהלי בתי הספר התיכוניים השונים. לאחר 
המעבר לתיכון ממשיך צוות ביה”ס ללוות את השתלבות הבוגריםהן מבחינה לימודית והן 

מבחינה חברתית, זאת באמצעות פגישות עם הבוגרים ועם צוותי המורים בתיכוניים.

מערך תמיכה בתלמידים
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חצב למען הקהילה

אנחנו והקהילה

תוכנית חברתית
סל תרבות

פיתוח מנהיגות ותרומה לחברה
מעורבות תלמידים

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
תנועות הנוער והמדצ”ים

משצי”ם
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תוכנית הליבה  החברתית הינה  ספירלית מותאמת לשכבת גיל בהלימה לתכנים של מנהל חברה ונוער. 
“ השפה  הינו  ומשתנה בהתאם לנושא השנתי. בשנה”ל תשע”א הנושא השנתי המנחה  דינאמית  התוכנית 

העברית”. התוכנית  החברתית מלווה את שיעורי החינוך ומעשירה את הטקסים ומפקדי ראשי החודש. בנוסף 

התוכנית כוללת טיולים, סיורים הצגות, הרצאות, ערבי שכבה, ימי מוקד, פעילויות גיבוש, מפגשים עם הורים 

ועוד. 

הפעילות מבוססת על שלושה מעגלי חיברות:

מעגל ראשון: כיתות ז’- אני , משפחתי ושורשיי

מעגל שני: כיתות ח’- אני הקהילה והחברה.

מעגל שלישי: כיתות ט’- אני הלאום והמדינה.

סל תרבות- במסגרת סל תרבות של ביה”ס נחשפים תלמידי החטיבה לאומנויות מגוונות כמו 
תיאטרון, מוסיקה, פנטומימה, ציור-קריקטורה ועוד.התוכנית הינה תלת שנתית ובמהלכה נחשף 

תיאטרון  באולם  בהצגה  החטיבה  תלמידי  כל  צופים  לשנה  אחת  האומנויות.  לכלל  תלמיד  כל 

מחוץ לישוב כמו כן מגיעות לישוב הצגות המותאמות לשכבות הגיל השונות. כמו כן אחת לשנה 

נערך יום מרוכז לכלל תלמידי החטיבה בו יש חשיפה לאומנויות שונות כמו: פנטומימה, שירה, 

ריקוד, אחיזת עיניים-טלפתיה ועוד.

התחום החברתי והתרבותי
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נעשית  העבודה  כתיבת  בנושא.  מקיפה  עבודה  וכותבים  משפחתם  שורשי  את  חוקרים  ז’,  כיתות  תלמידי  שורשים- 
פעילות  ומתקיימת   העבודות  מוצגות  שבו  הורים-תלמידים  מפגש  מתקיים  התהליך  בסוף  הכיתה.  מחנכות  בהנחיית 

חווייתית הקשורה לנושא.

פיתוח מנהיגות ותרומה לחברה- תכנית ערכית שנבנתה באופן ספירלי לאורך שלוש שנות הלימוד בחטיבה. במטרה 
לזמן לכל תלמיד אפשרות לפיתוח אישי תוך עשייה למען הכלל. לכל שכבה הוגדרו תחומי התנדבות ופעילות מקדמת 

מנהיגות. התלמידים יונחו ע”י עמיתים בוגרים וייקחו חלק בתחומי פעילות מגוונים בתוך ביה”ס ובקהילה.את המהלך כולו 

ילווה בהנחיה מקצועית עובד קידום נוער, כחלק משיתוף הפעולה בין ביה”ס למרכז הקהילתי.

בתכנון  חוקים,  בקביעת  תלמידים  שותפות   , תלמידים  מועצת  פעילות   את  מעודדת  החטיבה  תלמידים-  מעורבות 
פעילויות ובביצוען. בית הספר רואה בחינוך לדמוקרטיה אתגר, ושואף להנחילו באורח חייו.

פיתוח מנהיגות

ותרומה לקהילה
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ילדי הקהילה  שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים- משפחת חצב מאמינה שיש לשלב ככל הניתן את כל 
בתוך ביה”ס,זאת בהתחשב כמובן בצורכיהם ובמסוגלות של ביה”ס להיענות להם.

אחת מתלמידות השכבה הבוגרת שסיימה את לימודיה בשנה”ל תש”ע, והשתלבה בשכבה במשך שלוש שנים 

)ז-ט( העלתה על הכתב את תחושותיה:

“אז יום אחד בקשתי מאלוהים, עלה והוא נתן לי פרדס בדמות בית ספר “חצב”...  

בקשתי מאלוהים פרח והוא נתן לי גינה בדמות כל המורים והצוות הנפלא...”

תנועות נוער- חטיבת חצב רואה בפעילות תנועות הנוער נדבך חשוב בהתפתחותם של בני הנוער. 
לפיכך אנו משתפים פעולה עם תנועות הנוער ומאפשרים להן לפעול בתוך החטיבה.

של”ח  של  היעדים החשובים  אחד  לקידום  מנוף  צעירה המהווה  מנהיגות  של  קבוצה  מש”צים- 
זו מקבלים התלמידים הכשרה להדריך, להנהיג פעולות שדה  אהבת הארץ והכרתה. במסגרת 

ברוח תכני של”ח. הכשרתם כוללת רכישת ערכים הקשורים לידיעת הארץ,לימוד קריאה של 

מפות טופוגרפיות,בישולי שדה,שדאות,ניווטים ועוד. 

ותרומה  אתגר  תוך  מנהיגות  לפתח  הנוער  לבני  מאפשרת  הכלל  למען  המש”צים  פעילות 

אישית.
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כללי התנהגות בחטיבה
לוח צלצולים
לוח חופשות

חברת החצבים

נהלים ותקנות
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בחטיבת הביניים חצב נוהגים כל באיה על פי נהלים ותקנות המעוגנים באמנת בית 

והתקנות  הכללים  ביה”ס.  ומורי  תלמידים  הורים,  בשיתוף  נכתבה  האמנה  הספר. 

מקיפים ביותר ומתייחסים לכל תחום הרלוונטי לחטיבת הביניים.

חובות וזכויות התלמיד. 1 .

חובות וזכויות המורה. 2 .

התייחסות לשיתוף ההורים בחיי החטיבה. 3 .

התייחסות לאורח חיים הרא”ל, המתייחס לכל נושאי האחריות האישית של  4 .

התלמידים: התנהגות, עמידה בזמנים, תלבושת, תפקוד והכנת שיעורי בית, 

מוגנות, נהלי בחינות ועוד תחומים הרלוונטיים ללמידה ולעשייה במסגרת 

ביה”ס.

התנהגות  וכללי  הנהלים  בכל  ורענון  הדרכה  התלמידים  עוברים  שנה”ל  בתחילת 

הנהוגים בחטיבה ע”י צוות המורים. 

פירוט והרחבה ניתן למצוא באמנה באתר הבית ספרי.

נוהלים ותקנות
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לוח צלצולים                          
שעה 1- 8:00-8:50

הפסקה- 5 דקות

שעה 2- 8:55-9:45

הפסקה- 20 דקות

שעה 3- 10:05- 10:50

הפסקה – 5 דקות

שעה 4- 10:55-11:40

הפסקה- 15 דקות

שעה 5- 11:55-12:40

הפסקה- 5 דקות

שעה 6- 12:45-13:30

הפסקה 10 דקות

שעה 7- 13:40-14:25

הפסקה- 5 דקות

שעה 8- 14:30-15:15

ראש השנה: יום רביעי-שישי 8-10 בספטמבר.לוח חופשות   
יום הכיפורים: יום שישי 17 בספטמבר. 

סוכות:יום רביעי22 בספטמבר- 1 באוקטובר
חנוכה: יום שישי – חמישי 3-9 בדצמבר.
פורים:יום ראשון- שני 20-21 במרץ.

פסח:יום ראשון 10 באפריל- יום שלישי 26 באפריל. 
יום העצמאות:יום שלישי 10 במאי.

 שבועות: יום שלישי- יום חמישי 7-9 ביוני.
חופשת הקיץ: יום שני 20 ביוני. 
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רשימת טלפונים לחירום לילדים ונוער במצוקה

 משטרת ישראל                                                                                              100

 ער”ן- עזרה נפשית                                                                          09-7674555

 ער”ן ) לדוברי רוסית(                                                                  1-800-24-1201

 משרד החינוך-הקו הפתוח לתלמידים                                           02-5602538   

 יד ביד-”אוזן קשבת” לילדים, נוער והורים                                        09-8854643    

 המועצה לשלום הילד-קבילות תלמידים                                        02-6780606   

 השירות הפסיכולוגי-אלפי מנשה                                                     09-7925111

 השירות הפסיכולוגי-גינות שומרון                                                    09-7940333    

 אל סם-ייעוץ בענייני סמים                                                               03-5465577

 אל”י- הגנה בפני התעללות פיזית, מינית ורגשית                       1-800-22-3966

   staff@shar.org.il                                               עיצוברד 0052-6551216 סה”ר- סיוע והקשבה ברשת

חטיבת ביניים חצב, כרכום 5 אלפי מנשה, 44851, טל. 09-7925484, 09-7925877, פקס. 09-7926331
www.schooly.co.il/hazav :כתובת אתר ביה”ס    hazav_ jh@walla.com :מייל


