בית-ספר תורני לבנות נעם הרא"ה
(הרב אברהם הכהן קוק)

מנהלת :לימור חורי
כתובתנו :רח' הרא"ה  ,212רמת־גן
טלפון 03-6746381 :פקס 03-6761498 :דוא"לleashta@gmail.com :
כתובתנו באינטרנטhttp://www.ramat-gan.info/school/haroe :

"המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה וגנוזה בו ,לגדלה ולהבעירה,
שתבער באש של מעלה למרום וקדוש ...מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד
המתחנך על ידו ...עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה" (האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד)
חזון ביה"ס:
בית ספר נעם הרא''ה שואף להיות ''בית חינוך'' המעצב את אישיות תלמידותיו עפ''י
ערכי תורתנו הקדושה בדרכה של הציונות הדתית תוך כדי למידה מעמיקה ,עבודה על
המידות והערכים ,וקיום מצוות מתוך אהבה והתחברות.
ייחודיות ביה"ס:
ביה''ס נעם הרא''ה הינו בי''ס תורני לבנות ורוב תלמידות בית ספרנו משתייכות לציבור
התורני-לאומי של הציונות הדתית.
ייחודיות בית הספר מורגשת בכל פינה בביה"ס  -בכיתות ,בשיעורים ,במפגשים
חווייתיים ,בעיצוב הקירות ובימי פעילות מיוחדים.
האווירה התורנית המיוחדת יוצרת אווירה של קדושה ושל למידה והתחברות לתורה
מתוך אהבה של ממש.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• פיתוח "בניין התורה" אצל התלמידות מתוך תפיסת התורה כ''תורת חיים'' .ועבודה
עפ"י שיטת מורשה שפותחה בירושלים ע"י רבנים גדולים.
• פיתוח מערכת שיעורים המקיפה את בניין התורה תוך שימת דגש על הפן הרגשי -
חוויתי של הפנמת ערכי התורה (שיעור מידות" ,לקראת שבת" ,ברכות ,מדרשי חז"ל,
שו"ת עם רב ביה"ס ,חברותא ועוד.)..
• הגדלת שעות הקודש ע"מ להספיק ללמוד ולהעמיק ,להגדיל תורה ולהאדיר עם
הרבה נשמה וחוויה ,כשהרעיון הוא "לחיות את הקודש" -לא "ללמוד על" אלא
"לעשות את" ,להעמיק במסרים וליישמם בחיינו האישיים.
• לימוד מקצועות הליבה ,תוך שאיפה למצויינות בכל התחומים .
• תחומי העשרה מגוונים ופיתוח אישי באמצעות דרמה ,מוסיקה ,דרבוקה וחלילית,
אומנות ,מחשבים ספריה ועוד.
• הדרכות שבועיות של צוות ביה"ס.
• פיתוח מקצועי של סגל בית הספר.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
• מדרשה תורנית פעילה
• הפסקות פעילות
• לימוד יומי בנושא התפילה
• "לקראת שבת"  -ערב שבת מברכים פעילות מיוחדת
• "קבוצות פעילות" פיתוח מנהיגות צעירה בשכבות הבוגרות ועבודה במרכזי למידה
עפ"י הנושא השנתי.
• חודש טבת  -חודש הקריאה הבית ספרי
• מנהיגות סביבתית ירוקה
• הקמת והחזקת גינה אקולוגית.
מוזמנים להצטרף בשמחה למשפחתנו היקרה ,משפחת "נעם הרא"ה" ר"ג.
יהי רצון שנזכה להרבות תורה ולהגשים המטרה באהבה גדולה!
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