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 בית-ספר "עליות" 
"עליות בתנועה להצלחה"

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
המאפשרים  אינטראקטיביים,  וחשבון  שפה  מרחבי  א':  לכיתות  חדש  למידה  מרחב   •
למידה  אמצעי  משולבים  במרחבים  מגוונות.  וחשבוניות  שפתיות  התנסויות  לחוות 

ופעילויות למידה המותאמים לילדים ומאפשרים בחירה ומעודדים כתיבה וקריאה. 
למידה שכבתית- מרחבית-בכיתות א'-ב': למידה בשני מרחבים - מרחב שפה, ומרחב   •
חשבון/מדעים. גישה זו מזמנת לתלמידיה הכרויות והרחבה של המעגל החברתי, קשר 
וחיבור ל-2 מחנכות השכבה כדמויות מרכזיות ומשמעותיות ומעבר הדרגתי המסייע 

בהתאקלמות ובהסתגלות למסגרת החינוכית.

פעילויות ייחודיות:
המאפשרת  הייחודיות  תחומי  סביב  למידה   – תל"ן   •
בחירה והעצמה אישית: אתלטיקה קלה, יוגה, תאטרון 
תנועה, זומבה דאנס, קרב מגע, התעמלות קרקע, כדור-

יד וכדור רגל.
שעת נחת – מידי שבוע נבחרים תלמידים מכל שכבות   •

הגיל למפגש העצמה עם מנהלת ביה"ס.
שיח  מפגשי  מתקיימים  שבוע  מדי   – שיח  מפגשי   •
לתלמידי כיתות ד'-ח' בהנחיית מנהלת ויועצת ביה"ס.

אישי  פיתוח  המאפשרת  מצטיינים  לתלמידים  תכנית   – "אמירים"  פרוייקט   •
והעשרה לימודית, העמקה והגעה לרמות חשיבה וחקירה גבוהות.

והקהילה:  ביה"ס  בין  הזיקה  חיזוק  למען  מיזמים  מגוון  מתקיימים   – קהילה  קשרי   •
טקסים, הקשר הרב-דורי, מעגלי שיח, אולפן עולים...

וצמיחה  הלימודים המאפשרים העצמה  יום  בסוף  מתקיימים שיעורים   – שעת שיא   •
בקרב התלמידים בתחומי האומנות והחינוך הגופני: מצויינות בספורט, "האמן הצעיר", 

להקת מחול יצוגית של ביה"ס והרכב מוסיקלי.
ימי שיא – מתקיימים בתחומי הדעת השונים וכוללים גם מפגשים עם הורים.  •

"ידיד לחינוך" – בביה"ס קיים מערך של מתנדבים - גימלאים המסייעים ומתגברים   •
תלמידים בתחומי דעת מגוונים.

תפקיד לכל תלמיד – מנהיגות צעירה, חברי מערכת הגברה, "מנהיגות ירוקה", נאמני   •
ספריה, נאמני ספורט, חברי מערכת עיתון, חונכות שכבות א, ד, קשר רב דורי. 

מעגלי שיח - מתקיימים במהלך השנה בנוכחות הורים, מורים ותלמידים.  •

אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך    
 ביום שישי, י"ג בטבת תשע"ט, 21.12.2018, משעה 10:30 ועד השעה 12:00.

 נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם 
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.

 בית-ספר "עליות" 
"עליות בתנועה להצלחה"

מנהלת: אתי קדוש

כתובתנו: רח' האגדה 9, רמת-גן 

aliyot@aliyot-rg.org.il :טלפון: 03-6778948 פקס: 03-6763439 דוא"ל

http://ramat-gan.org/schools/aliyot/Default.aspx :כתובתנו באינטרנט

חזון ביה"ס:

בית ספר עליות יוצר בית חינוך לתלמידיו ומאפשר תקשורת פתוחה ויחס אישי חם 
ואוהב. 

מתקיימים בו אורחות חיים המאפשרים רצף קיימות בין הבית, בית הספר והקהילה. 
מטרתו לטפח בוגרים ערכיים בעלי תחושת מסוגלות וערך עצמי, החותרים למצוינות 

ובעלי מודעות חברתית גבוהה ומשמעת עצמית.

ביה"ס מעודד בקרב תלמידיו יכולת חשיבה יצירתית ומטפח סקרנות, רוח של יוזמה 
וכישורים הנדרשים להתמודדות עם אתגרי המחר.  בבית הספר מושם דגש על 

מצויינות לימודית ועל הקניית מיומנויות לצד תגבור והעצמה. 

ייחודיות ביה"ס:

אנו מאמינים בשמירה על אורח חיים בריא ופעלתני לצד העצמה אישית ופיתוח דימוי 
עצמי חיובי. 

מיומנויות  הרגלים,  בהם  ומטמיעים  בריא  חיים  לאורח  תלמידנו  את  מחנכים  אנו 
והתנהגויות של תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, חיזוק הדימוי העצמי וטיפוח הגוף 

והנפש. 

בית הספר מחנך את תלמידיו לכבוד האדם, לאחריות, למעורבות חברתית ולמצוינות 
אישית.

בית-הספר מעודד תלמידים, מורים והורים ליזום, לתרום ולבחור את דרכם הייחודית 
למען עצמם ולמען הקהילה הבית-ספרית.




