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מי אנחנו?
תיכון זומר הפועל מאז 2011 מביא חווית לימוד חדשה וייחודית בנוף העירוני של רמת גן. 

לומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב כיתה אחת בכל מחזור.  
בית הספר וצוות המורים שלו מאמין בלימוד חוויתי וביחס אישי לכל תלמיד. אנו מעודדים 
עיוני אינטלקטואלי, מעודד  ומעורבות חברתית. בית הספר משלב לימוד  יצירתיות  יוזמה, 
הרחבת אופקים וחשיבה ביקורתית לצד עיסוק באומנויות כגון מוסיקה, צילום, ציור, צורפות 

ועבודה בחומר.
 

הדגש בבית הספר מושם על קשר חי עם התלמידים וממקום זה מותאמת תוכנית הלימודים 
לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים. במרכז העשייה החינוכית עומדת ראיה ופיתוח אישי 

של כל תלמיד לצד התייחסות למרחב הכיתתי, לחברה והקהילה הסובבת אותו.

צוות ההוראה
צוות ההוראה של בית הספר מורכב ממורים בעלי רקע ותארים אקדמיים מתקדמים במגוון 

תחומים – אומנות, מדעי הטבע, מדעי הרוח. 
של  תפקידו  כי  מאמינים  אנו  חיים.  ודרך  שליחות  הינה  ההוראה  זומר  בתיכון  הצוות  עבור 
בית הספר להפוך את תקופת התיכון לתקופה משמעותית עבור התלמידים, מעבר לבחינות 
ולתרום  עצמם  את  לממש  להם  שיאפשרו  בכלים  אותם  שתצייד  מסגרת  ולייצר  הבגרות, 

לסביבתם בחייהם הבוגרים.
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מה לומדים אצלנו?
ולדורף, על פיה פועל בית הספר, שמה דגש לא רק על מה לומדים בבית  תפיסת חינוך 
מקצוע  כל  של  הלימוד  את  להפוך  אפשר  כי  מאמינים  אנו  לומדים.  איך  על  אלא  הספר 
למקור של עניין באמצעות דרכי לימוד מגוונות ההופכות את המפגש עם המקצועות השונים 

להתרחשות מרתקת ומשמעותית, כזאת הנוגעת בשאלות עמוקות ומעוררת סקרנות.

משרד  לתכנית  בהתאם  מלאה  בגרות  לתעודת  תלמידיו  את  מכין  הספר  בית  לבגרות:  הכנה 
החינוך. בשל היותו בית ספר קטן היצע ההרחבות בו )מקצוע לבגרות ברמת 5 יחידות( מצומצם 
ומשתנה משנתון לשנתון ומשנה לשנה. בכל שנתון ניתנת לתלמידים אפשרות בחירה אחת מבין 
2 הרחבות מוצעות. בשנים קודמות למשל, ניתנה בחירה בין גיאוגרפיה לפיסיקה; בין מדעי כדור 

הארץ לתיאטרון. 

לשון,  תנ"ך,  ספרות,  כמו  המרכזיים  הלימוד  נושאי  אחרים  ספר  מבתי  בשונה  עיונית:  למידה 
היסטוריה, מתמטיקה, ביולוגיה, פיסיקה וכו' נלמדים בבית הספר בתקופות לימוד, אלו תקופות 
של כשלושה שבועות בהן נלמד אותו נושא מידי בוקר באופן רציף לצורך השגת העמקה, חוויה 

והפנמה.  

בית  בחיי  חלק חשוב  לאמנות  האומנותי:  התחום 
הספר. להבנתנו כל אדם מתחנך ומתפתח בזכות 
פעילות אמנותית ללא קשר למידת כישרונו הטבעי. 
אמנותית  התנסות  כוללים  בתיכון  הלימודים 
בצילום, ציור, צורפות, פיסול, דרמה  ושירה. בנוסף 
התיכון  שנות  במהלך  הספר  בית  תלמידי  מעלים 
מלא.  באורך  הצגות  ושתי  מוסיקליים  מופעים 
שרים,  משחקים,  התלמידים  ההצגות  במסגרת 

מנגנים ויוצרים את התפאורה ואת התלבושות.
הפעילות האמנותית המשותפת תורמת לכל תלמיד בהתפתחותו האישית והופכת לכוח מגבש 

ומחזק עבור הכיתה כולה.

אנו  זו  מתפיסה  כחלק  החברתי.  התחום  על  הספר  בבית  מושם  מיוחד  דגש  החברתי:  התחום 
עם  למפגשים  וכן  בשטח  ניווט  פעילויות  עבודה,  שבוע  רבים,  לטיולים  השנה  במהלך  יוצאים 

אוכלוסיות וקהילות מגוונות ברחבי המדינה.
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נדרש  אותה  והמעשית  העיונית  הגמר  עבודת  הוא  י"ב  בכיתה  לתלמידים  מרכזי  אתגר 
ודורשת מחקר הנפרש לאורך שנת  ענין אישי  נוגעת בתחום  כל תלמיד לעשות. העבודה 
הלימודים. לקראת סוף השנה מציגים התלמידים את עבודותיהם בתערוכה פתוחה ומציגים 

רפרטים בעל פה בפני קהל רחב.

למי בית הספר מתאים?

תיכון זומר מתאים לכל תלמיד אשר חושב שבית ספר יכול להיות מקום חוויתי, מעניין ומשמעותי. 
הלימוד בבית הספר לאורך שנות התיכון הינו מסע אישי, אינטימי ומשותף גם יחד, אותו עוברים 
חוויות  לצד  אישית  התפתחות  של  חוויה  יחד  ליצור  במטרה  המורים  צוות  עם  יחד  התלמידים 

חברתיות משמעותיות.

הליך הקבלה:  תהליך הקבלה לביס כולל ראיון אישי עם צוות קבלה שבו נבדקת מידת המחויבות 
והנכונות של התלמיד לקחת חלק בדרך אותה מציע בית הספר. הראיון כולל גם התייחסות לרמת 

הציונים והתנהגות של התלמיד.

נשמח לפגוש כל תלמיד שמוצא עניין בדרך שאנו מציעים. 

אנו מזמינים אתכם לבוא לפגוש את צוות בית הספר ותלמידיו בערב פתוח
אשר יתקיים ביום שני 23/2/2015 בשעה 19:00

חפשו אותנו בפייסבוק 
www.waldorf.org.il :רוצים לדעת עוד על תיכון זומר וחינוך ולדורף


