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בית-ספר "ערמונים" למיומנויות התקשורת
מנהלת: שלי קורן

כתובתנו: הכבאים 25, רמת-גן 

טלפון: 03-6773434 פקס: 03-6744153 

armonimmail@gmail.com :דוא"ל

www.ramat-gan.info/school/armonim :כתובתנו באינטרנט

מוטו ביה"ס: חירות המחשבה

חזון ביה"ס:

המחשבה,  חירות  בעל  בוגר  מפתחים  אנו  התקשורת  למיומנויות  ערמונים  בבי"ס 
המפעיל חשיבה ערכית וביקורתית מול הסכנות שהתקשורת מציבה בפניו. אנו מחנכים 
שזוהי  מאמינים  אנו  וסובלנית.  מעמיקה  חברתית  לחשיבה  תלמידינו  את  ומעודדים 

הדרך לבנות בביה"ס בפרט ובמדינת ישראל בכלל, חברה טובה יותר.

ייחודיות ביה"ס:

הרשתות  ההמונית.  למדיה  נגישות  ואדם  אדם  לכל  האנושית  בהיסטוריה  לראשונה 
החברתיות משנות את העולם בו אנו חיים והתודעה האנושית מתעצבת מחדש. האדם 
המודרני נדרש לכלים חדשים הן קוגנטיביים, הן רגשיים והן חברתיים בכדי להתמודד 

ולמצות את האפשרויות שהעולם מציב בפניו. 

והמונים(  אישי  בין  אישי,  )תוך  על שלושת מעגליו  עולם התקשורת  כי  אנו מאמינים 
הפרט  של  חייו  איכות  על  והמשפיעים  המעצבים  המרכזיים  הגורמים  אחד   הוא 
ועל-כן, ביה"ס חותר להכשרה רחבה ולמיצוי הפוטנציאל הייחודי הגלום בכל תלמיד 
בתוך  ליחיד  רגשית  במה  ביה"ס  נותן  בנוסף,  השונים.  התקשורת  מעגלי  באמצעות 

קבוצת השווים ומחנך למתן כבוד לשונות ולייחודיות.

אנו מאפשרים התנסות מעשית של התלמידים בתחומיה השונים של התקשורת כגון: 
התקשורת,  של  עוצמותיה  את  שיחוו  בכדי  וטלויזיה  קולנוע  עיתונות  רדיו,  אינטרנט, 
אינטימית  לימודית  במסגרת  נעשה  זאת  כל  בה.  הגלומות  והאפשרויות  הסכנות 
המאפשרת יצירת קשרים אישיים בין התלמידים לבין עצמם, בין התלמיד למורה, ובין 

ביה"ס לקהילה.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

מרכז תקשורת חדיש ומאובזר הכולל אולפן, חדרי עריכה וצילום, חדר רדיו ועוד.  •

לב  אל  מלב  מנהלת  שיח  החופשי,  העצמי  הביטוי  להגברת  תלמידים  שיח  ניהול   •
"לקראת שבת". 

תכנית ייחודית של העצמה אישית באמצעות "במה לרגש" המועברת על ידי צוות   •
מקצועי של מטפלת בפסיכודרמה ויועצת. 

והעצמה אישית בעזרת ערוצי למידה חוויתיים  מתן אפשרות להגשמת מצויינות   •
דרמה,  קבוצתית,  דינמיקה  לרגש,  במה  צעירים,  מגשרים  מחול,  כגון:  ומעשירים 

אמנות, להקות זמר יוצרות ועוד.

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:

ביקורי אומנים ויוצרים מהשורה הראשונה באולפן הטלויזיה של ביה"ס ל"מפגש פסגה"  •

ביקורים לימודיים בתחנות טלויזיה כמו ערוץ 2 וערוץ 10.  •

סדנאות של אנשי תקשורת סביב נושאים כמו עריכה, הפקה, אנימציה, בימוי ועוד.  •

שחקנים וסופרים אורחים.  •

"אוסקר ערמונים" – תחרות סרטים בין תלמידי ביה"ס בשיתוף ההורים.  •

השתתפות בתחרויות סרטים ארציות.  •

הקמת צוותים מקצועיים: צוות עריכה, צוות תיעוד, צוות רדיו, צוות עיתון, להקת   •

זמר, להקת מחול.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח 
שייערך ביום שישי, כב' בטבת תשע"ז, 20.1.2017, משעה 10:30 ועד השעה 12:00. 

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

אנו בערמונים חושבים, מתקשרים, נקשרים


