בית-ספר "הבילויים" לעיצוב ואדריכלות
מנהל :מיכאל פינטו
כתובתנו :רחוב שרה אהרונסון  ,32רמת-גן
טלפון 03-6777964 :פקס03-6746681 :
דוא"לhabiluimrg@walla.co.il :
כתובתנו באינטרנטwww.ramat-gan.info :
"האדריכל הוא המחנך והאדריכלות היא המכשיר החינוכי" (ז'אן ז'אק רוסו)

חזון ביה"ס:
אנו בבית ספר הבילויים לעיצוב ואדריכלות מאמינים כי כל תלמיד הינו ישות עצמאית
ייחודית בעלת פוטנציאל ,כישורים ייחודיים וצרכים שונים ,ועל כן אנו מאפשרים לכל
תלמיד לממש את אישיותו ,כישוריו ,והפוטנציאל הלימודי הטמון בו ,ונותנים מענה
לצרכיו הרגשיים ,הקוגניטיביים ,החברתיים והתרבותיים ועל ידי כך:
• אנו מפתחים לומד עצמאי ,חושב ,סקרן ,יצירתי ויוזם ,בעל מודעות לסביבה ולאסתטיקה.
• אנו מעודדים את התלמידים ליצירתיות וליזמות ,בתחומי האמנות ,העיצוב והאדריכלות,
ומפתחים את כישוריהם החברתיים.
• אנו מקנים ידע בתחומי האמנות והתרבות כאמצעי חיוני להתפתחות בעידן
המידע והטכנולוגיה.
• אנו שוקדים על חיבור הלומדים לתרבות ,להיסטוריה ולשורשים ומפתחים בוגר
בית-הספר שיהיה מודע לסביבתו ולתרבותו הלאומית והבינלאומית בתחומי
העיצוב והאדריכלות.
ייחודיות ביה"ס:
ייחודיות ביה"ס פועלת מזה תשע שנים בתחום העיצוב והאדריכלות ובה אנו מציעים
לתלמידינו מגוון רחב של התנסויות בתחומי העיצוב והאדריכלות .תלמידינו נחשפים
לשפת האדריכלות על היבטיה השונים המשולבת בתחומי הדעת השונים החל
מכיתה א'.
לימודי עיצוב ואדריכלות מאפשרים לכל תלמיד מיצוי פוטנציאל ומתן הזדמנות לביטוי
אישי.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• שילוב תחומי הייחודיות בכל תחומי הדעת הנלמדים בבית-הספר.
• חשיפה לתרבות העיצוב והאדריכלות הלאומית והבינלאומית ,תוך שיח בין עבר והווה.
• למידה באווירה אסתטית ומעוצבת בה רוכשים התלמידים ערכים של אסתטיקה,
כבוד ושמירה על הסביבה.
• למידה חוץ בית ספרית ,כגון :מוזיאונים ,סיורים אדריכליים ,יצירה והתנסות בשטח.
• למידה התנסותית חווייתית בסדנאות :אדריכלות ,קרמיקה ופיסול ,ציור ורישום
• התנסות בתוכנות עיצוב ושרטוט אדריכליPhotoshop, SmartDraw, Sketch-Up :
פעילויות ייחודיות נוספות:
• תערוכות וימי שיא בתחומי העיצוב והאדריכלות.
• למידה מוזיאלית חוץ בית ספרית בתחומי העיצוב והאדריכלות
• סיורים אדריכליים לימודיים
• מפגש עם אמנים ואדריכלים מתחומי העיצוב והאדריכלות.
אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך
ביום שישי ,כב' בטבת תשע"ז ,20.1.2017 ,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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