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 בית-ספר "בן-גוריון" - פיתוח מנהיגות 
באמצעות אומנויות הבמה

מנהלת: ד"ר איריס מנדלביץ

כתובתנו: רח' שרת 27 רמת־גן 

bengurion27@gmail.com :טלפון: 03-6734709 פקס: 03-6702741 דוא"ל

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

"מוסיקה נותנת לדמיון לעוף, לנפש רוגע, לבדידות כוח ולחיים הכל..." )אפלטון(

חזון ביה"ס:

בית ספר "בן-גוריון" 

מחנך לערכים של כבוד הדדי ומטפח מנהיגות חברתית.  •

שואף למיצוי הפוטנציאל של היחיד, למצוינות לימודית ואישית.  •

מעצב בוגר בעל חוסן פנימי ובעל מוטיבציה לנקיטת יוזמה ואחריות.  •

בונה אקלים בית ספרי, המחזק תחושת מוגנות פיזית ורגשית.  •

ייחודיות ביה"ס:

אומניות הבמה מקנות כישורים ומיומנויות הנדרשים לפיתוח גמישות חברתית ומחשבתית 
מאפשרות לתלמידים לתרגל ולסגל מיומנויות לתקשורת בין אישית מיטבית.

במגמות השונות הילדים לומדים בקבוצות קטנות כך שכל תלמיד יכול להביע את עצמו, 
יכול לתת ביטוי לכישוריו ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו.

תחושת  מקנה  חיובים,  והישגים  תוצאות  מניבה  זו  למידה  כי,  מאמין  הספר  בית  צוות 
אישית  מעורבות  מעלה  קשיים,  מול  אתגר   - עצמי  דימוי  מעצימה  ובטחון,  הצלחה 

וחברתית. התלמידים חווים הנאה והרצון להמשיך ולהצליח עולה.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
התלמיד מתמקצע במגמות ייחודיות:

מגמת תיאטרון ושפת הבמה - התלמידים מתוודעים לעולם התיאטרון על מרכיביו   •
ומביאים לידי ביטוי את כישוריהם במישורים הרגשיים, החושיים והגופניים.

ההתלמידים  יוצרת:  וכתיבה  ראפ  מוסיקת  להקה,  הכוללת   - ווקאליות  שירה  מגמת   •
על הבמה.  וכן בעמידה  ווקאיות  מיומנויות  ובפיתוח  בסגנונות מוסיקה שונים  מתנסים 
תהליכי הלמידה כוללים הקלטות באולפן חדיש ומודרני, שתוכנן ונבנה במיוחד לצורך זה.

מגמת מחול - חשיפה לסגנונות מחול מודרני והיפ הופ.  •
מגמת תקשורת – צוות ערוץ חדשות בית ספרי הכולל כתבים, עורכים, צלמים, מפיק   •

חדשות מהווי חיי בית הספר.
ג'אגלינג - פיתוח קורדינציה ומוטוריקה בקרב הילדים בשילוב הנאה.  •

בית ספר מנגן - באורגניות ובכלי מיתר. חינוך להאזנה ולאהבת המוסיקה הקלאסית.   •
תכנית "מפעם" - חינוך להאזנה ולאהבת המוסיקה הקלאסית והשתתפות בקונצרטים.  •

מקהלה - "אפרוחי בן-גוריון" לכיתות ג', ד'.  •

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
השתתפות באליפות הסייבר, למודי תכנות.  •

בבית הספר מעבדת מחשבים נייחים ומעבדת מחשבים ניידים. התלמידים לומדים   •
"הספרים הדיגיטאליים". מתקיימת למידה שיתופית  תחומי דעת שונים באמצעות 
באמצעות הכלים של Goolge Apps ובסביבות למידה מתוקשבות כגון: מט"ח, אופק.
  "Smart-School" מתקדמים:  כלים  באמצעות  ארגוני  ניהול  מתקיים  הספר  בבית   •

ו-"Com4Com". דרכם ההורים מקבלים מידע שוטף ומעודכן.
בבית הספר מתקיימת למידה ברוח ה-PBL )למידה מבוססת פרויקטים(. מתקיימות   •

תכניות מצויינות בשיתוף עם מכון וויצמן למדע.
מתקיימות תכניות מצויינות ערכיות בדגש נתינה לקהילה: הקשר הרב דורי, חונכות   •

תלמידי כיתה א', מועצת תלמידים.
חינוך לאורח חיים מקיים וחינוך לבריאות - נאמני בריאות.  •

בבית הספר מתקיימים ימי גיבוש קהילתיים, בשיתוף ההורים.  •

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
ביום שישי, כט' בטבת תשע"ז, 27.1.2017, משעה 8:30 ועד השעה 10:00.

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


