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 בית-ספר "מורדי הגטאות" למנהיגות, 
יזמות ומנהל עסקים
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

כמו:  הלימודים  יום  את  ומאריכים  השעות  במערכת  המשולבים  מיוחדים  שיעורים   • 
אסטרטגיות  נבונה,  וצרכנות  פיננסי  חינוך  יזמות,  אישית,  והעצמה  מנהיגות  רטוריקה,    
חשיבה ומשחק, אומנויות הבמה, פרסום ושיווק, העצמה עסקית, בניית עסק, ניהול משא    
ומתן ועוד הנלמדים על ידי מומחים בתחומם, ממשרד התמ"ת, הקריה האקדמית, מט"י ועוד.  

בשעות  החינוך,  משרד  של  החובה  ובמקצועות  בשיעורים  ומיומנויות  ערכים  יישום   • 
הפרטניות וכן בדיאלוגים האישיים והקבוצתיים.  

מסגרות פעולה המאפשרות לילדינו מימוש מנהיגותם ויוזמותיהם בדרכים אפקטיביות   • 
ומנהיגות  סביבתית  מנהיגות  כמו  אלו  מסגרות  עסקים.  כמנהלי  רחבה  חשיבה  תוך    

חברתית. מאפשרים לכל הילדים להיות שותפים לעשייה.   

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:

יזמים אורחים - שבוע היזמות העולמי  • 

קמפוס מרצים אורחים - בחסות הקריה האקדמית אונו  • 

בניית תוכניות עיסקיות למוזיאון האדם והחי, בית המקרא, בית קריניצי, מוזיאון   • 
מכבי, החווה החקלאית והספארי   

יום הצרכן הבינלאומי  • 

יום כדור הארץ  • 

יום זכויות הילד  • 

מעגלי שיח והידברות  •

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, ו' בטבת תשע"ט, 14.12.2018, משעה 8:30 ועד השעה 10:00. 

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

 "מורדי הגטאות"- 
כי אצלנו מרוויחים יותר!

 בית-ספר "מורדי הגטאות" למנהיגות, 
יזמות ומנהל עסקים

מנהלת: איריס מגן

כתובתנו: רח' אמנון ותמר 19, רמת-גן 

morde2000@gmail.com :טלפון: 03-6779908 פקס: 03-6749717 דוא"ל

http://www.ramat-gan.info/school/Mordey :כתובתנו באינטרנט

חזון ביה"ס:

"משק כנפיים של פרפר בצידו האחד של העולם יכול לגרום לסופה בצידו האחר".

אנו מאמינים ביכולתו של כל אחד מתלמידנו להיות משק הכנפיים של הפרפר, להוביל 
לשינוי חברתי - ערכי ולהיות לאחד ממנהיגי העתיד.

בית ספר "מורדי הגטאות" מהווה במה וגשר בין המסגרת החינוכית הפורמלית למציאות 
החברתית המתפתחת, ומאפשר לתלמידיו למצות את יכולותיהם בניהול, הנהגה ויוזמה 

תוך פיתוח כישורי למידה ומיומנויות תקשורת אישיים, חברתיים וקהילתיים. 

ייחודיות ביה"ס:

הייחודיות שלנו: מנהיגות, יזמות ומנהל עסקים היא בבחינת דרך חיים, תפיסת עולם. 
באמצעות הייחודיות נלמדים כלים ומיומנויות 

ולהשיג את מטרותיהם הנבחרות  המאפשרים לילדים ללמוד להגדיר דרכי פעולה   • 
בדרך אפקטיבית.  

המקנים ערכים, ידע, כלים ומיומניות להשתלבות בחברה מתפתחת.   •

המאפשרים לילדים לסגל לעצמם כישורים לצמיחה, התפתחות והתקדמות.  •




