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  בית-ספר "המנחיל" - 
חינוך ליזמות, מנהיגות, מדע וטכנולוגיה

מנהלת: איילה אלבז

כתובתנו: רחוב הפודים 41, רמת-גן 

טלפון: 03-7524497 פקס: 03-6137105 

ayalaalbaz@gmail.com :דוא"ל

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

לעודד  יש  מהפכות.  ויצרו  פייסבוק  ואת  גוגל  את  פיתחו  מאוד  צעירים  "אנשים 
וללמד ילדים כבר מגיל צעיר תכונות של יזמות. כך ילדים גם ילמדו על תחום שקרוב 

ללבם וגם ישפיעו על העולם" )ריי קורצוויל, ממציא, עתידן וסופר(.

חזון ביה"ס:

בית ספר "המנחיל" מקדם מצוינות לימודית, ומיצוי היכולות והכישורים האישיים של 
כמנוף  ויזמות  מנהיגות  כישורי  טיפוח  העיקרון הפדגוגי  פועל  בבית הספר  תלמידיו. 

לקידום מיטבי של תפקודי לומדים והישגיהם במאה ה-21.

לשם כך, 

תלמיד בבית ספר "המנחיל" לומד לזהות את נקודות החוזק הטמונות בו על מנת  א. 
להגיע למצוינות אישית וחברתית וזאת דרך התנסות בלימודי התשתית.

בית הספר "המנחיל" מפתח כישורי מנהיגות ויזמות במגוון תחומי דעת מתוך מגמה  ב. 
לטפח אדם הקשוב לסביבה ומשפיע עליה.

ייחודיות ביה"ס:

ליבה  לימודי  וטכנולוגיה,  מדע  מנהיגות,  יזמות,  לימודי  לתלמידיו  מציע  בית-ספרנו 
פיתוח  הללו:  התחומים  בשלושת  והעשרה  הרחבה  ולימודי  החינוך  במשרד  כמקובל 
ולימודי מדע  בין-אישית  ויצירתיות, פיתוח כישורי מנהיגות ותקשורת  יזמית  חשיבה 
של  הייחודיות  המגמות  ממגוון  באחת  בוחרים  ו'-ח'  בכיתות  תלמידינו   וטכנולוגיה. 

בית-הספר: ביוטכנולוגיה, רובוטיקה, מנהיגות, קולנוע ורדיו.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

מדע  מנהיגות  ביזמות,  העשרה  שיעורי  למגוון  הליבה  לימודי  הרחבת  באמצעות   • 
וטכנולוגיה. בין שיעורי ההעשרה: יזמות בפיתוח משחקים, כתיבה יצירתית, צילום 
ובעלי- צמחים  והטבע:  אני  צעירים-רובוטיקה,  מהנדסים  בריא,  להתחיל  וקולנוע, 

חיים, קסמי מדע, פיתוח כישורי מנהיגות ועבודת צוות.

מחשבים,  רובוטיקה,  במעבדות  גם  כמו  מתוקשבות,  בכיתות  למידה  באמצעות   • 
קולנוע, ביוטכנולוגיה.

באמצעות שילוב החינוך לחשיבה יזמית וכישורי מנהיגות בכל תחומי הדעת.  •

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:

בית-ספר "המנחיל" הינו בית ספר קהילתי ירוק ובהתאם אנו מקיימים בו ימי שיא רבים. 

יום המהנדס הצעיר: הצגת פרויקטים של בניית רובוטים.  • 

יזמות חברתית – תלמידי "המנחיל" יוצרים למען הקהילה.  •

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר 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 שאלות בכל נושא שיעניין אתכם בתחום תכנית 
הלימודים והרישום לכתה א'.

בואו להיות איתנו ב- StartUp הבא!


