בית-ספר "עליות"
לתרבות ישראלית-יהודית-ערכית
מנהלת :בתיה פינקלשטיין
כתובתנו :רח' האגדה  ,9רמת-גן
טלפון 03-6778948 :פקס 03-6763439 :דוא"לaliyot@aliyot-rg.org.il :
כתובתנו באינטרנטhttp://ramat-gan.org/schools/aliyot/Default.aspx :

"מטרת החינוך צריכה להיות אנשים המצטיינים בעצמאות  -במחשבה ובמעשה -
ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" (איינשטיין)
חזון ביה"ס:
בית ספר "עליות" יוצר בית לתלמידיו ומחנך אותם לאהבת אדם ואהבת למידה.
החוויה הרגשית תודגש כנקודת מוצא ללמידה ,וההוראה תשאף להיות משמעותית
לעולמם הממשי של ילדים ,במטרה לטפח את סקרנותם כלפי מכלול הידע האנושי.
בית-הספר מקדם בקרב תלמידיו יכולת חשיבה ,רוח של יוזמה וכישורים הנדרשים
להתמודדות עם אתגרים בעולם משתנה ולחיים במאה ה–.21
ייחודיות ביה"ס:
בימים אלו ,אנו קהילת בית הספר שוקדים על ייחודיות מעודכנת.
אנו מאמינים שהכרות עם התרבות העברית והמורשת הציונית מהווים תשתית
להתפתחות כל יחיד כחלק מהחברה והתרבות בה אנו חיים.
מפגש משמעותי עם המורשת שלנו ,עם אוצרות התרבות האנושית וכן חינוך לחשיבה
ולערכים מהווים בסיס לפיתוח של זהות אישית ומצמיחים יחידים בעלי עושר תרבותי
ואיכותי.
בתכנית הלימודים מודגשים תכנים ופעילויות שמטרתם לעודד את הילדים לסקרנות
ולשכלל את כישורי החשיבה שלהם בהתאם למיומנויות המאה ה–.21
בית-הספר מזמין ומעודד ילדים ,מורים והורים
ליזום ,לתרום ולבחור את דרכם הייחודית למען
הקהילה הבית-ספרית.
החגים והטכסים בלוח השנה העברי ,יבנו על-
פי עיקרון האיזון בין שימור וחידוש כך שיהיו
משמעותיים עבור קהילת ביה"ס.
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בית-ספר "עליות"
לתרבות ישראלית-יהודית-ערכית
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• מרחב למידה חדש לכיתות א' :מרחב שפתי וחשבוני אינטראקטיבי המאפשר לחוות
התנסויות שפתיות וחשבוניות מגוונות .במרחב משולבים אמצעי למידה ופעילויות
למידה המותאמים לילדים ומאפשרים בחירה ומעודדים כתיבה וקריאה .מרחבים
אלה עתידים להתרחב גם למרחבי למידה בשכבות נוספות בשנה"ל הקרובה .כמו-כן
אנו מפתחים ומקימים מרחבי למידה ללמידה חווייתית ואחרת.
• למידה בגישה שכבתית-מרחבית בכיתות א'-ב' :למידה בשני מרחבי למידה  -מרחב
שפה ,ומרחב חשבון ומדעים והתחלפות בניהן .גישה זו ייחודית לבית ספרינו והיא
מזמנת לתלמידיה הכרויות והרחבה של המעגל החברתי ,קשר וחיבור ל 2-מחנכות
השכבה  -כדמויות מרכזיות ומשמעויות ומעבר הדרגתי המסייע בהתאקלמות
ובהסתגלות לביה"ס.
• פל"א (פעילות לימודית אחרת) :למידה חווייתית אחרת בתחומי עניין שונים כגון:
תיאטרון ,אומנות ,שחמט ,עיצוב אופנה ,תוכנות לעריכת סרטים ומצוינות בספורט.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
• תלמידי א.א.א( – .אחריות אכפתיות ואחווה ).מצויינות ומנהיגות חברתית.
מורים וילדים פועלים במשותף ומזהים יחד התנהגויות של אכפתיות ,רגישות
ואחווה .מציינים זאת ונותנים במה לילדים אלו .בדרך זו ובדרכים נוספות ביה"ס
פועל במטרה לעודד ילדים נוספים לנהוג כך ובכך מטפח ילדים קשובים ורגישים
המכבדים כל אדם באשר הוא אדם.
• ימי שיא מתקיימים בתחומי הדעת השונים ,וכוללים גם מפגשים עם הורים ,ימי
ספורט ,ועוד.
• קשרי קהילה מתקיימים במגוון מיזמים למען חיזוק הזיקה בין בית הספר והקהילה,
ביניהם טקסים ,הקשר הרב-דורי הרצאות ומעגלי שיח.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי כט' בטבת תשע"ז ,27.1.2017 ,משעה  10:30ועד השעה .12:00
נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.
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