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 בית-ספר ממ"ד תורני "מורשת משה" 
לערכים ומדעים

מנהלת: ענבל פרקש

כתובתנו: רח' האם 14, רמת־גן 

moreshetmoshe@gmail.com :טלפון: 03-6762960 פקס: 03-6761497 דוא"ל

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

חזון ביה"ס:

חינוך התלמיד למצויינות לימודית, תורה ודרך ארץ.  •

כל ילד הוא עולם ומלואו. תפקידנו לקדם כל תלמיד ותלמידה באהבה ובמסירות   •
להישגים אישיים.

חקר  לחשיבת  המכוון  איתנה,  ערכית  תורנית  עולם  השקפת  בעל  בוגר  הצמחת   •
ולשימוש באופן מושכל בכלים מדעיים וטכנולוגיים, המשלבים ערכים ומדע בחיי 

היום יום.

לאומי,  החברתי  התורני-ערכי,  בתחומים;  בו  הטמון  את  אחד  מכל  להוציא  ניתן   •
ההורים  הקהילה,  עם  משותפת  פעילות  שילוב  ותוך  גבוהה  ברמה  העיוני-לימודי 

וצוות המורים באווירת "בית חינוך כמשפחה".

ייחודיות ביה"ס:

לימודי מדעים  על  דגש  ומדעים שם  לערכים  חינוך  כבית  "מורשת משה"  בית הספר 
בראייה  הלמידה  את  ומשביח  ,מעצים  זה  את  זה  המשלימים  דעת  כתחומי  ויהדות 
החינוך  חיזוק  תוך  היהודית  הזהות  וחיזוק  ישראל  למקורות  חיבור   רב תחומית מתוך 

לערכים.

רתימת  עם  ביניהם  האיזון  המדעי,  לתחום  התורני  התחום  בין  החיבורים  אומנות 
הציונות  החינוכית של  הגישה  יוצרים שלמות שהיא תמצית  הטכנולוגיה המתקדמת, 

הדתית. 
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

פעילויות תורניות ערכיות המועברות ע"י רב ביה"ס סביב המועדים.  •

תפילות ערב שבת מברכים משותפות לתלמידים ולהוריהם.  •

"מורשתון" - דף פרשת שבוע שבועי ייחודי לביה"ס.  •

תלמוד ישראלי - לימוד שבועי של התלמוד הישראלי בשילוב אמצעים מתוקשבים.  •

תכנית עתי"ד – תכנית חינוכית להעצמה אישית בערכים תורה יחס אישי ודעת.  •

האקדמיה הבינתחומית למדעים - למידה משמעותית דרך 6 קורסי בחירה לכתות ג-ד.  •

תכנית התקשוב - שילוב הוראה מתוקשבת בכל תחומי הלמידה באמצעות מחשב   •
ומקרן בכל כתה.

חידון חלל - השתתפות בחידון וירטואלי ארצי ע"ש אילן רמון.  •

"עושר מדעי" - קיום סיורים בהלימה וכהעשרה לתכנים הנלמדים בשעורי מדעים   •
)סיור בחירייה, חווידע בת–ים, חוות הצמחים הטורפים, מוזיאוני מדע(.

דגמים  ב-12  ועשירה  אינטרקטיבי  בלוח  המצוידת  למדעים  במעבדה  שימוש   •
הממחישים עקרונות פיזיקליים עם התייחסות לדילמות הלכתיות.

מצוינות מדעית - מתן שעורי מצוינות במסגרת השעות הפרטניות.  •

ווטרינרים צעירים - היכרות חווייתית עם עולם הווטרינריה לכתות א-ג.   •

חקר - חיזוק אסטרטגיות הלמידה תוך שימת דגש על למידת חקר בשילוב ערכים.  •

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:

סדרת מפגשים קבועים בנושא "משפחות בעולם החי" במרכז הזואולוגי – הספארי   •
ברמת־גן לכיתות א-ב.

קיום ימי שיא לכל שכבה בשיתוף ההורים כדוגמת "יום המים", המשלבים עשייה   •
במוקדי דעת מגוונים: תחום מדעי, תורני ואורייני. 

מופעים ייחודים לכל תלמידי ביה"ס - "צלילים ירוקים" בשיתוף ההורים תוך שילוב   •
מוסיקה, מיחזור ויהדות.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
ביום שישי, כב' בטבת תשע"ז, 20.1.2017 משעה 8:30 ועד השעה 10:00.

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


