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בית-ספר "ויצמן" - אומנות ובריאות באחריות
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה ?

ואומנות  ספורט  שיעורי  נכונים,  אכילה  הרגלי  הכוללת  הבריאות,  בנושא  תכנית  נבנתה 
שונים.

תכנית שנתית ספירלית לכל שכבת גיל בנושא חגי ישראל בהלימה לנושא היחודיות.  • 
שילוב היחודיות בתחומי הדעת השונים.  • 

אומנות,  ויצירות  גופנית  פעילות  בריאה,  תזונה  בנושא  תקופתיים  שיא  ימי  ארגון   • 
במתמטיקה ועוד.

לביה"ס סביבות ומרחבי למידה ייחודיים :
ביצוע  המאפשרת  ומצוידת  חדשנית  מדעית  מעבדה   .1

ניסויים ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.
מאתגרת  למידה  המאפשר  משוכלל.  משאבים  מרכז   .2

בסביבה עדכנית. המפתחת את יצירתיות התלמידים.
גלריה לאומנות – משמשת לתערוכות של תוצרי הילדים.  .3
כיתות מתוקשבות – בכל כיתות ביה"ס מחשבים ומקרנים   .4
ומאתגרת.  עדכנית  משמעותית  ללמידה  התורמים 

בעזרת: מצגות, סרטים, משימות מתוקשבות וספרי לימוד מתוקשבים.
תרומה לקהילה.  • 

פעילויות עם ילדי בית החולים.  • 
"אני אחראי" – פרוייקט חונכות.  • 

ארוחת בוקר בריאה.  • 
ימי שיא.  • 

 Hub חדשנות
."Hub ביה"ס משתתף מזה שלוש שנים בתכנית "חדשנות

השנה הוקמה תכנית "מורה מומחה"- אחת לחודש, כל מורה/הורה מתנדב מעביר סדנה 
בנושא מומחיותו. כל תלמיד רשאי לבחור סדנה אליה הוא רוצה להיכנס ולהשתתף 

ב"שיעור אחר", המסייע לחשיבה אחרת.
בנוסף, הלמידה בבית הספר משלבת "חימום בוקר", מעגלי שיח, שישי אישי עם מנהלת 
ביה"ס," שיר השבוע", שיח הורים "פתוח", שיתוף פעולה עם עמותת s.o.s, "אימון אישי 

כאורח חיים" ומקהלה בית ספרית.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, י"ג בטבת תשע"ט, 21.12.2018, משעה 8:30 ועד השעה 10:00.

 נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם 
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.
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"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע" )אלברט איינשטיין(

חזון ביה"ס:
בית ספר "ויצמן" הנו בית ובו מתגוררת משפחה אחת גדולה.

בית זה מהווה עמוד שדרה רגשי והתפתחותי עבור כל ילד, המשתייך אליו, תוך שימת 
ניהול אורח  ונתינה לקהילה, על  דגש על ערכי כבוד האדם, על מוגנות, על מעורבות 
חיים בריא ועל עידוד למצוינות ולמימוש הפוטנציאל האישי של כל תלמיד, תוך גילוי 
חזקותיו ויכולותיו האישיים. בית ספרנו מבסס אקלים חברתי אשר מבטיח את תחושת 

הרווחה האישית והמוגנות של הצוות והתלמידים כאחד.
אנו מאמינים כי לצוות בית הספר ולהורים נכס משותף ואחריות משותפת, ולכן אנו 

רואים בהורים בני ברית.                                        
ובונה בין אנשי הצוות לבין הורי תלמידינו,  אנו מעודדים תקשורת חיובית, אותנטית 
ויודעים כי באחריותנו, צוות ביה"ס וההורים, להוות דוגמה אישית לדיאלוג משמעותי 

בין בית הספר לבין הקהילה. 

ייחודיות בית-הספר
הקניית  ערכים,  ל:  לחנך  ניתן  ספורטיבית  פעילות  ידי  על  כי  מאמינים  אנו  בריאות: 
הרגלים בריאותיים והתנהגותיים. לשפר את האינטראקציה החברתית, לזמן הצלחות 

לשונות התלמידים. ולתת להם הזדמנות להצלחות לא רק בתחום האינטלקטואלי.
אומנות: האומנות בביה"ס מאפשרת לכל תלמיד מיצוי פוטנציאל ומתן הזדמנות לביטוי 
התלמידים  חומרים.  במגוון  משתמשים  התלמידים  האומנות  שיעורי  במהלך  אישי. 
מתנסים בטכניקות שונות ומגוונות. בשיעורי אומנות יוצרים בהלימה לנושאי הבריאות 

הנלמדים בכיתות.
ערך האחריות מובא לידי ביטוי  אחריות: 
הלימודי,  בפן  בביה"ס.  הגיל  בכל שכבות 

החברתי, האישי והבית ספרי.




