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בית-ספר "ערמונים" למיומנויות התקשורת
כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

מרכז תקשורת חדיש ומאובזר הכולל סביבות למידה חדשניות וייחודיות, אולפן,   •
חדרי עריכה וצילום, חדר רדיו ועוד.

ניהול שיח תלמידים להגברת הביטוי העצמי החופשי, מעגלי שיח במעגלים שונים.   •

חווייתיים  למידה  ערוצי  בעזרת  אישית  והעצמה  מצוינות  להגשמת  אפשרות  מתן   •
ומעשירים כגון: מחול, מגשרים צעירים, במה לרגש, דינמיקה קבוצתית, דרמה, אמנות, 

להקות זמר יוצרות ועוד. 

התקשורת בביה"ס באה לידי ביטוי במערכת השעות בשל תחומי הדעת.  •

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:

ביקורי אומנים ויוצרים מהשורה הראשונה באולפן הטלוויזיה של ביה"ס ל"מפגש פסגה".  •

ביקורים לימודיים בתחנות טלויזיה שונות.  •

סדנאות של אנשי תקשורת סביב נושאים כמו עריכה, הפקה, אנימציה, בימוי ועוד.  •

שחקנים וסופרים אורחים.  •

"אוסקר ערמונים" – תחרות סרטים בין תלמידי ביה"ס בשיתוף ההורים.  •

השתתפות בתחרויות סרטים ארציות.  •

הקמת צוותים מקצועיים: צוות עריכה, צוות תיעוד, צוות רדיו, צוות עיתון, להקת זמר,   •
להקת מחול.

ביקורים מרחבי הארץ והעולם.  •

מרחבי "זאפה ערמונים" – מופע שיא של להקות הזמר.  •

 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 לכיתה א'.

אנו בערמונים חושבים, מתקשרים, נקשרים

בית-ספר "ערמונים" למיומנויות התקשורת
מנהלת: נעמה בן יהודה שלהב

כתובתנו: הכבאים 25, רמת-גן 

טלפון: 03-6773434 פקס: 03-6744153 

namshil@arm.tad.org.il :דוא"ל
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"כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים" )הרב קוק( 

חזון ביה"ס:

הינה בסיס איתן  בין באי בית-הספר  וראויה  כי תקשורת מכבדת  בית-ספר ערמונים מאמין 
ליחסי גומלין. אנו שמים דגש על פיתוח סביבות לימודיות מגוונות לחיזוק תחושת השייכות 

ומתן מענה לדינמיות בלמידה בעולם משתנה.

עולמם  את  מעשיר  ובכך  התקשורת  במיומנויות  ייחודית  במה  לתלמידיו  מעניק  בית-הספר 
ופותח בפניהם חלון לעולם חדש עדכני ומרתק.

ומשותפת  ברורה  ספרית  בית  ושפה  נורמות  וערכים,  סדירויות  כוללת  האירגונית  התרבות 
הדוגלת בשיתוף, בידע פנים וחוץ בית-ספרי.

הביטוי האישי וההקשבה לצרכים מאפשרים לצוות ולילדי בית-הספר אפשרות להשפיע על 
המתרחש בין כתלי בית-הספר. ההקשבה לתשוקות, חוזקות וחלומות מולידה מיזמים בקרב 
אנו  החינוכית  התפיסה  את  ליישם  מנת  על  שיתופית.  קהילה  ויוצרת  והתלמידים  המורים 

מקדמים ומטפחים שלושה יסודות מארגנים: מק"מ, מחוברים, סביבה לימודית.

ייחודיות ביה"ס:

אנו מאמינים כי עולם התקשורת על שלושת מעגליו )אישי, חברתי וקהילתי( הוא אחד הגורמים 
המרכזיים המעצבים והמשפיעים על איכות חייו של הפרט ועל כן, ביה"ס חותר להכשרה רחבה 
ולמיצוי הפוטנציאל הייחודי הגלום בכל תלמיד באמצעות מעגלי התקשורת השונים. בנוסף, 

נותן ביה"ס במה רגשית ליחיד בתוך קבוצת השווים ומחנך למתן כבוד לשונות ולייחודיות.

אנו מאפשרים התנסות מעשית של התלמידים בתחומיה השונים של התקשורת כגון: אינטרנט, 
רדיו, עיתונות, קולנוע וטלוויזיה בכדי שיחוו את עוצמותיה של התקשורת, הסכנות והאפשרויות 
הגלומות בה. כל זאת נעשה במסגרת לימודית אינטימית המאפשרת יצירת קשרים אישיים בין 

התלמידים לבין עצמם, בין התלמיד למורה ובין ביה"ס לקהילה.




