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בית-ספר "המתמיד" - בדרך התקשורת
מנהלת: שרון חיון

כתובתנו: רח' המתמיד 37, רמת־גן 

sharon.hayun09@gmail.com :טלפון: 03-5753010 פקס: 03-7511185 דוא"ל

http://www.ramat-gan.org/schools/hamatmid :כתובתנו באינטרנט

חזון ביה"ס:

מודעות  של  עולם,  בתפיסת  תתמקד  "המתמיד"  בי"ס  ייחודיות 
והקשבה דרך פיתוח שיח אישי- חברתי, שייבנה באופן הוליסטי 

וספירלי ויחבר את נושא הרגש והגוף.

השיח יעבור כחוט השני בין כל באי ביה"ס, בכל נקודת זמן בחיי 
ביה"ס והקהילה.

ייחודיות ביה"ס:

בבית ספר המתמיד תכנית ייחודית לטיפוח מיומנויות תקשורת 
בין אישית ותקשורת תוך אישית. 

העשרה  שיעורי  בבית-הספר,  מתקיימים  הייחודיות  במסגרת 
מתאימים כגון: אמנות היכולת, תנועה, תקשורת עם בעלי חיים, דיבייט, מוזיקה, אמנות, 

קולנוע ודרמה.

תלמידי ומורי ביה"ס, יטפחו מודעות גבוהה לנושא בריאות הנפש והגוף ולקשר בין שני 
עולמות אלו. קהילת ביה"ס תתחנך לשמירה על אורח חיים בריא, שאיפה לשמחת חיים 

ותחושת מסוגלות עצמית.

תלמידים ומורים יהיו קשורים וקשובים לעולמם הפנימי - למחשבות, לרגשות, לחושים 
לתחושות, לחלומות, לתקוות, לשאיפות וגם לאתגרים.

כמו כן, יפתחו יכולות גבוהות והתבוננות על תהליכים תוך אישיים ובין אישיים, גופניים 
ומנטאליים ללא שיפוטיות.

ביקורתית  לחשיבה  ערכית,  ללמידה  עצמית  מסוגלות  בעלי  יהיו  בית-ספר  בוגר\ת 
ופתרון בעיות בכוחות עצמם. וישאפו להיות סקרנים, אחראים, מעורבים בחיי הקהילה, 

בעלי חוש צדק חברתי וראייה אמפתית של האחר.

לבוגרים יהיו  יכולות אורייניות דיגיטאליות מפותחות, בעזרתן ידעו להשתמש במרחב 
התקשורתי הרחב לצרכיהם באופן בטוח ואחראי.
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מימוש התפיסה הייחודית - הלכה למעשה:

למידת צוות המורים - לפיתוח שיח מעצים מורה-תלמיד, ראיית התלמיד באופן   •
הוליסטי, פיתוח מודעות והבנת הקשרים גוף נפש.

שעת מעגלי שיח – בכיתות יערכו מעגלי שיח במיגוון נושאים - לקידום התקשורת   •
בין תלמידים, הורים ומורים ולהיכרות מעמיקה עם כל תלמיד ותלמידה תוך עידוד 

מיומנויות ההקשבה, הבעת דעה אישית ומתן במה לכל תלמיד.
להטמעת  יוקדשו  יום  כל  בפתיחת  ראשונות  דקות   10  - אחרת  בוקר  פתיחת   •
הייחודיות  ובפעילויות ברוח זו: דימיון מודרך, יוגה, תנועה, מתיחות, שיחות בוקר 

מתאימות ועוד
כיתות  בכל  יינתנו  והרחבה  העשרה  שיעורי  מגוון   •
להטמעת  תומכת  מסגרת  ליצור  מטרתם   - הלימוד 

שפת הרגש, שפת הגוף ופדגוגיה חדשנית.
במרחב  ומרגישים".  לומדים  "חושבים   - חלו"ם  מרכז   •
כיתות א-ב, נבנה מרכז המאפשר למידה בתחום השפה 

והחשבון דרך משחקים.
שילוב הטכנולוגיה הדיגיטלית בלמידה – בבית הספר   •
ייעשה,  שימוש  במתודולוגיות הוראה חדשניות לגיוון 
משחקים,  דרך  למידה   - השיתופית   - ההוראה  דרכי 

למידה דרך פרויקטים, למידת חקר ועוד.
מערכת  באמצעות  קשר   – כקהילה תקשורתית  ההורים  קהילת  ושיתוף  מעורבות   •
ה-com4com וה-smartschool, אתר facebook לעדכון מחקרים וכתבות בנושא 
הייחודיות הבית-ספרית, מעגלי שיח הורים, תלמידים ומורים, הורים מרצים בפני 

תלמידים ומורים, מפגשי הורים בנושא הייחודיות.
פעילויות שיא:

כל תלמידי ביה"ס יוצאים לנטיעות בטו-בשבט, יום ספורט, יום בנושאי תחומי דעת   •
-  מתמטיקה, מדעים-שבוע הבריאות, אנגלית, שבוע זה"ב. 

טקסים ואירועים קהילתיים - על פי לוח השנה היהודי ואירועים בנושא הייחודיות   •
הבית ספרית. 

שבוע החינוך בעיר ר"ג - בו יפתח ביה"ס את שעריו ויציג תהליכי הוראה ולמידה.  •
לימודיות  נפרד מיוזמות  יהיו חלק בלתי  בית הספר  - תלמידי  העצמת תלמידים   •
וחברתיות  וייקחו חלק במנהיגות תלמידים, מנהיגות ירוקה, נאמני פינת חי, נאמני 

מחשבים, נאמני מערכת.
יום המשפחה - יום זה יוקדש למפגשי סופרים ויוצרים.  •

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית ספרנו ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, כב' בטבת תשע"ז, 20.1.2017,  משעה 10:30 ועד השעה 12:00. 

 נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם 
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתות א'.


