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ייחודיות ביה"ס:
ביה"ס החשמונאים מציע מרחב וחוויה להעצמה, דיאלוג ובחירה.

עקרונות של העצמה, דיאולוג ובחירה מתקיימים בכל שכבות הגיל ובכל תחומי הדעת, 
עקרון הבחירה כביטוי להתפתחות של אדם אוטונומי  הפורמליים והבלתי פורמליים. 
- הילד  עקרון הדיאלוג  היודע לבחור בין מגוון אפשרויות ולקבל החלטות מושכלות. 
משתתף במגוון מסגרות דיאלוגיות, בשיח פרטני עם מבוגר משמעותי, בשיח קבוצתי 
ובמליאה מורחבת. עקרון העצמה - התהליכים החינוכיים מובילים להעצמה אישית של 

הלומד באמצעות היכרות תהליכית ומתמשכת עם יכולתיו וחוזקותיו של הלומד.
בית הספר מאפשר ריבוי הזדמנויות להתנסות ולהתמודדות בונה עם חוויות של הצלחה 

וכישלון. כל זאת תוך תהליכי משוב מקדם ומעצב.

הלכה למעשה:
מתוך  מסויימים  פרקים  של  בחירה  אפשרות  ניתנת  בביה"ס  הלימודים  שנות  במהלך 

מקצועות הלימוד. 
"מקול מלמדי" – ילדים בוחרים להשתתף בהרצאות הניתנות ע"י הורים שבחרו להעשיר   •

את הלומדים בנושא הקרוב לליבם.
"מחוץ לקופסה" – תלמידים בוחרים להשתתף בלמידה רב גילאית בקורסים המבטאים   •

תחומי עניין ומומחיות של מורים מחוץ לתכנית הלימודים.
"קורסי מצוינות" – בחירה בקורסים מגוונים לאורך כל שנות הלימוד במסלול הלוגי   •
מדעי, המסלול התנועתי, והמסלול האמנותי. מסלולים אלו מטרתם לאפשר לתלמידים 

אוטונומיה, בחירה והעצמה אישית, הרחבת תחומי עניין ומיצוי יכולות וכשרונות. 
"בוחרים הפסקה" – ילדים יוזמים ובוחרים תוך מגוון פעילות בהפסקה.  •

דיאלוג - קיום מפגשים המבנים קשר משמעותי ואישי מורה – תלמיד, לצד העצמה   •
רגשית. המפגשים מתקיימים בשלושה סוגי מעגלים: מעגל קסם )מליאה(, מעגלי שיח 

)בקבוצות קטנות( ובשיחות אישיות.
תכנית אמירים – נבחרות מצטיינים מכיתות ה'–ו'–ז'. התכנית שואפת להגיע למיקסום   •

הישגיהם של התלמידים ולמיצוי יכולותיהם וכשרונותיהם. 
מרכז מהו"ת – מרחב התעצמות ותובנה )כיתות ה'–ח'( – פרויקט ייחודי בעיר שמטרתו   •
מתן סיוע לימודי ותמיכה רגשית לתלמידים בעלי הפרעות קשב ו/או לקויות למידה 
לארגן  להם  שעוזרות  ואסטרטגיות  למידה  מיומנויות  רוכשים,  התלמידים  במפגשים, 

ולייעל את למידתם ואת התנהלותם הכללית.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו 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 לכתות א'

.
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תפיסה חינוכית:

תלמידי בית ספר "החשמונאים" יתחנכו להיות בוגרים עצמאיים בעלי הכוונה עצמית 
ויכולת לחיות חיים של הצלחה ומשמעות, שיבחרו לפעול ולתרום גם לאיכות החברה 

הישראלית ולהצלחת המדינה.

התלמידים יפתחו תחושת שייכות, ביטחון עצמי וילוו על ידי הצוות להגשמה אישית. 

כל זאת באמצעות: דיאלוג, בחירה והעצמה. 

המעבר מהגן לבית הספר

גדולה  משמעות  הלימודית  לסביבה 
לכן,  הילד.  ובהתאקלמות  בהתפתחות 
בכיתה א' אנו מקפידים על סביבה לימודית 
אמון  יצירת  המאפשרת  ותומכת  אוהבת 
והגשמה עצמית בין כל השותפים לעשייה 

הבית-ספרית: ילדים, מורים והורים.

בהלימה לתפיסה זו, בבית ספרנו קיימים 
תנאים  היוצרים  דינאמיים  מרחבים 
למידה  הוראה  לתהליכי  והזדמנויות 
ביטוי,  לידי  שמביאים  משמעותיים, 
חשיבה פדגוגית חדשנית, בא לידי ביטוי 
הלומד,  זמן  את  מארגנים  אנו  בו  באופן 
שונים  סוגים  מקדמים  הזמנים,  הסביבה, 
של הוראה ולמידה כגון: למידה עצמאית, 

קבוצתית ושיתופית. 




