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 בית-ספר "בן-גוריון" - בית למנהיגות
בשילוב אומנויות הבמה

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
התלמיד מתמקצע במגמות ייחודיות:

מגמת תיאטרון ושפת הבמה - התלמידים מתוודעים לעולם התיאטרון על מרכיביו   •
ומביאים לידי ביטוי את כישוריהם במישורים הרגשיים, החושיים והגופניים.

מגמת להקה ווקאליות - עיבוד מוסיקלי, פיתוח שמיעה, פתוח קולי לימוד רפרטואר   •
שירי משוררים.

מגמת כתיבה יוצרת - התנסות בסגנונות מוסיקה שונים ופיתוח מיומנויות מוסיקה   •
באולפן  הנלמד, להקלטות  לחומר  יוצרת, המתחברת  וראפ בתהליכי כתיבה ערכית 

ולעמידה על הבמה. בבית הספר נבנה אולפן הקלטות מודרני ועדכני.
מגמת מחול - חשיפה לסגנונות מחול מודרני והיפ הופ.  •

מיומנוות  הקניית  בעידן הרשתות החברתיות.  טכנולוגיות שידור   – מגמת תקשורת   •
מעולם העיתונות והטלוויזיה, המפתחים בילדים יכולת להפיק ולטפל בתוכן דיגיטלי.
העצמי  הביטחון  שיפור  המשחק,  כישורי  להעשרת  משחק  סודות   – דרמה  מגמת   •

ויכולת העמידה מול קהל.
מגמת מולטימדיה – עריכה ועיבוד מידע דיגיטלי.  •

בית ספר מנגן - באורגניות, בכלי מיתר ובנבל. חינוך להאזנה ולאהבת המוסיקה הקלאסית.  •
השתתפות בקונצרטים.  •

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
באליפות  והשתתפות  התכנות  יסודות  לימוד  ורובוטיקה,  קוד  בתכנית  השתתפות   •

הסייבר - נבחרת ביה"ס זכתה במקום הראשון באליפות הסייבר הארצית.
בבית הספר מעבדת מחשבים נייחים ומעבדות מחשבים ניידים. התלמידים לומדים   •
שיתופית  למידה  מתקיימת  דיגיטאליים".  "ספרים  באמצעות  שונים  דעת  תחומי 
באמצעות הכלים של Goolge Suite ובסביבות למידה מתוקשבות כגון: מט"ח, אופק.

 "Smart-School" :ההורים מקבלים מידע שוטף ומעודכן באמצעות כלים מתקדמים  •
."Com4Com"-ו

בבית הספר מתקיימת למידה ברוח ה-PBL )למידה מבוססת פרויקטים(, מיושמות   •
וויצמן למדע, המועצה לישראל יפה  תכניות מצוינות חקר החלל בשיתוף עם מכון 

וקשר הרב דורי.
מתקיימות תכניות מצוינות ערכיות בדגש נתינה לקהילה: חונכות תלמידי כיתה א',   •

מועצת תלמידים, מתקיימים ימי גיבוש קהילתיים, בשיתוף ההורים.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו 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 לכתות א'.
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מנהלת: ד"ר איריס מנדלביץ

כתובתנו: רח' שרת 27 רמת־גן 

bengurion27@gmail.com :טלפון: 03-6734709 פקס: 03-6702741 דוא"ל

https://ben-guryon.tik-tak.net :כתובתנו באינטרנט

"מוסיקה נותנת לדמיון לעוף, לנפש רוגע, לבדידות כוח ולחיים הכל..." )אפלטון(

חזון ביה"ס:

בית ספר "בן-גוריון" 

כלים  בשילוב  ואישית,  לימודית  למצוינות  היחיד,  של  הפוטנציאל  למיצוי  שואף   •
מעולמות הטכנולוגיה ואומנויות הבמה.

מעצב בוגר בעל חוסן פנימי, מחשבה עצמאית ובעל מוטיבציה לנקיטת יוזמה ואחריות.  •

מעצב בוגר בעל חוסן פנימי ובעל מוטיבציה לנקיטת יוזמה ואחריות.  •

מחנך לערכים של כבוד הדדי ומטפח מנהיגות חברתית.  •

מאמין בחשיבותה של שותפות בין מורים הורים ותלמידים.  •

ייחודיות ביה"ס:

לפיתוח  הנדרשים  ומיומנויות  כישורים  רוכשים  התלמידים  הבמה  אומנויות  במסגרת 
גמישות חברתית ומחשבתית המאפשרות לתלמידים לתרגל ולסגל מיומנויות לתקשורת 

בין אישית מיטבית.

במגמות השונות הילדים לומדים בקבוצות קטנות כך שכל תלמיד יכול להביע את עצמו, 
יכול לתת ביטוי לכישוריו ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו.

צוות בית הספר מאמין כי, למידה זו מניבה תוצאות והישגים חיובים: תחושת הצלחה 
ובטחון, דימוי עצמי גבוה, אתגר מול קשיים, מעורבות אישית וחברתית, הנאה, שמחת 

חיים ורצון להמשיך להצליח.




