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בית-ספר "עתיד" - מאמנים תלמידים להצלחה

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
באמצעות הכשרה בשפה אימונית. בחינוך אישי של כל תלמיד ותלמידה להצלחה,   •

על ידי הרחבת היכולות והכישורים לשאוף, לתכנן, לבצע ולהעריך. 
)תכנות,  מדעית-טכנולוגית  לחשיבה  אימון  העשרה:  שיעורי  מגוון  באמצעות   •
רובוטיקה, שח-מט(, אימון לבריאות במטבח לימודי, אימון אמנותי )קולנוע, תיאטרון, 
בציבור,  בדיבור  אימון  חברתית,  ביזמות  )אימון  למנהיגות  אימון  והלחנה(,  כתיבה 

אילוף כלבים( ועוד.
באמצעות חינוך ערכי-חברתי קהילתי בשיתוף עם קרן תל"י. בדיוני דייביט ובדיוני   •

דילמה ערכיים. 
באמצעות מגמות בכיתות ה'-ח': רובוטיקה בחלל, אימון ליזמות ומנהיגות, תיאטרון,   •

כתיבה והלחנה, אילוף כלבים, אימון לבריאות, מאמני כדורסל.
לביה"ס סביבות ומרחבי למידה ייחודיים: 

למחקר  סביבה   ,ICT– Innovation, Communication, Technology חדשני  מרחב   •
עצמאי ושיתופי וליווי אישי בתהליכי אימון קוגניטיבי. 

מטבח לימודי סביבה לאימון לבריאות באמצעות בישול.  •

מעבדות מחשבים ניידים לשימוש התלמידים במקצועות הלימוד.  •

מעבדה מדעית מתמטית חדשנית ומצוידת המאפשרת ביצוע ניסויים.  •

חדר "על הפרק" לקיום משפטים מבוימים ותחרויות שיח ושיג )דיבייט( בנושאים   •
ערכיים וכן למידה בחברותא.

מרכז משאבים מרווח ומצויד בעמדות מחשבים וספריית השאלה.  •

גינה תנ"כית להתנסות חוויתית בחקלאות וללימודי חיי היום יום בתקופת התנ"ך   •
וטקסטים מקראיים. 

מרחב מייקרים )בהקמה( לרובוטיקה, אלקטרוניקה, חשמל ונגרות.   •

מרחבי א'-ב' ללמידה גמישה בסביבה משחקית עשירה ומגוונת.  •

  אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי,ו' בטבת תשע"ט, 14.12.2018, משעה 08:30 ועד השעה 10:00 ולהשיב 

על כל נושא שיעניין אתכם בתחום תכנית הלימודים והרישום לכיתה א'.
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כתובתנו באינטרנט:  

 "כל חלומותינו ניתנים להגשמה, אם רק יהיה לנו האומץ 
לשאוף אליהם בהתמדה" )וולט דיסני(

חזון ביה"ס:

בית ספר "עתיד" מחויב למצוינות לימודית וערכית. בית הספר מאמין ביכולתם של כל 
תלמיד ותלמידה להצליח. באמצעות כלים אימוניים, אנחנו משכללים את יכולותיהם 

של התלמידים לשאוף, להציב חזון אישי, לתכנן, לבצע ולהגשים את חלומותיהם.

ב"עתיד" אנחנו מחנכים לערכים יהודיים חברתיים ותרבותיים. ביה"ס מעניק לתלמידים 
ויצירתית, כישורים לחקור, לנתח  חינוך מתמטי רחב המטפח יכולת חשיבה עצמאית 

ולהעריך בעיות.

ייחודיות ביה"ס:

בית ספר "עתיד" מאמן תלמידים להצלחה. בביה"ס מערך של שיעורי הכשרה באימון 
כל  של  ואישית  חברתית  לימודית,  להצלחה  המסייע  אימוני  אישי  וליווי  קוגניטיבי, 

תלמיד ותלמידה. 

ייחודיות בית הספר באימון תלמידים להצלחה מתבטאת במערך של שיעורי הרחבה 
בתחומי  להעשרה  ויצירתיות,  לחשיבה  לחינוך  ארוך,  לימודים  יום  במסגרת  והעשרה, 
הכישורים  את  מקדמים  הספר  בבית  החדשניים  הלמידה  מרחבי  והטכנולוגיה.  המדע 

והמיומנויות של התלמידים לחקור, להתפתח ולהצליח.




