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בית-ספר "המתמיד" - כשידע נפגש עם רגש
כיצד מממש ביה"ס את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

שיעורי העשרה שנבחרו בהלימה לייחודיות ביה"ס: אומנות, מחול, מוזיקה, דרמה, קולנוע   •
וכלבנות(, מבוא לתכנות,  )וטרינרים צעירים  חיים  ומעשי, תקשורת עם בעלי  תיאורטי 

תנועה, "תנועה לשקט" ודיבייט. 

"שגרות של שיח": שיחות אישיות, בקבוצה קטנה "מלב אל לב", מעגל שבועי כיתתי   •
"שעת שפת הרגש", שיח רב-גילי עם מנהלת ביה"ס "ראשון עם שרון", שיח הורים מנהלת 
"שישי עם שרון". מעגלי השיח נועדו ליצור היכרות מעמיקה עם כל תלמידי והורי ביה"ס, 

לעידוד מיומנויות הקשבה, הבעת דעה אישית ומתן במה לכל תלמיד והורה.

יום, השיעור הראשון מתחיל בפעילות מעבר מהבית לביה"ס. פעם  "בוקר טוב": מידי   •
בשבוע מתקיימת, פתיחת בוקר בית-ספרית בחצר. 

שימוש במתודולוגיות הוראה חדשניות בהלימה לעקרונות למידה מוטת עתיד: למידה   •
שימוש  חקר,  למידת  פרויקטים,  מבוססת  למידה  משחקים,  דרך  למידה  שיתופית, 

בפלטפורמות דיגיטליות לצרכי למידה.

"מס"ע של יום": מידי חודש יתקיים יום למידה אחר בלי ספרים ומחברות, סביב ערך   •
החודש ואירועיו. 

מנהיגויות תלמידים: בי"ס מזמן מגוון תחומים רחב להעצמה ולפיתוח מנהיגות. מנהיגות   •
טכנולוגית, מנהיגות ירוקה, מנהיגות פינת חי, מנהיגות תלמידים צעירה )מכיתה ג'- ה'(, 

מנהיגות תלמידים בוגרת.

תלמידים מלמדים תלמידים: במסגרות שונות ומגוונות תלמידי ביה"ס הופכים למורים.  •

מעורבות בקהילה: קשר עם גני הילדים, שבט צופי עלית וגמלאים.   •

תכניות מיוחדות:

• למידה מבוססת פרויקטים • קוד ורובוטיקה • תכנית "אמירים" 

• שבוע החינוך בעיר ר"ג • מנהיגות תלמידים • בי"ס מקדם בריאות

• טקסים ואירועים קהילתיים • פעילויות שיא

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח
 שייערך ביום שישי, ו' בטבת תשע"ט, 14.12.2018

 משעה 10:30 ועד השעה 12:00
 נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם 

בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתות א'.

בית-ספר "המתמיד" - כשידע נפגש עם רגש
מנהלת: שרון חיון

כתובתנו: רח' המתמיד 37, רמת־גן 

sharon.hayun09@gmail.com :טלפון: 03-5753010 פקס: 03-7511185 דוא"ל

https//hamatmid.tik-tak.net :כתובתנו באינטרנט

חזון ביה"ס:
בית ספר "המתמיד" מטפח תפיסת עולם של מודעות והקשבה על-ידי פיתוח תקשורת 

תוך אישית ובין אישית המלווה את התלמיד במהלך שנותיו בבית הספר.
בעיות  ולפיתרון  ביקורתית  לחשיבה  עצמית,  ללמידה  הכלים  יהיו  בית-הספר  לבוגרי 
ועכשיו  בכאן  נוכחים  ואחראים,  סקרנים  לומדים  להיות  שיהפכו  כך  עצמם,  בכוחות 

ומשפיעים על סביבתם. אנשים מאושרים שחווים הצלחות.

ייחודיות ביה"ס:
ייחודיות בי"ס "המתמיד" מתמקדת בשלושה מעגלים: 

שפת הגוף, שפת הרגש ושפת החשיבה.
הייחודיות נבנית סביב מודעות לעצמי ולאחר, פיתוח מיטבי של מערכות יחסים 

וביקורתית. תלמידים  באמצעות הקשבה פעילה ופיתוח מיומנויות לחשיבה יצירתית 
ומורים מתנסים בדמיון מודרך, ביצירת מנדלות, בעבודה עם קלפים ובקיום מעגלי שיח. 

מתרגלים קשיבות במרחב האישי, ורוכשים אסטרטגיות וכלים לחשיבה.
כל הכלים והמיומנויות כולם נלמדים על מנת ליצור תחושת שייכות בקרב באי ביה"ס, 

הכרה בערך עצמי וקיום תהליך של צמיחה מתמדת.
הדרושים  היסודות  את  תניח  המעגלים,  בשלושת  הנוגעת  זו  שגישה  מאמינים  אנו 
ליצירת סביבת לימודים מאפשרת, מכבדת, מודעת ומכילה שתוביל את קהילת ביה"ס 

להצלחות בתחומי הדעת השונים.




