
4041

 בית-ספר מכל"ל )מזכרת כבוד לקדושי לודז'( - 
חממה לחדשנות ולמנהיגות

 בית-ספר מכל"ל )מזכרת כבוד לקדושי לודז'( - 
חממה לחדשנות ולמנהיגות

מנהלת: עינת זבולון

כתובתנו: רח' מתתיהו מנדל, ת.ד. 7527, רמת-גן, 52268 

michlalrg1@gmail.com :טלפון: 03-6779161 פקס: 03-5746669 דוא"ל

http://ramat-gan.org/schools/Michlal :כתובתנו באינטרנט

 "בכדי לגלות משהו חדש, עליך לראות את מה שכולם רואים - 
ולחשוב על מה שאיש אינו חושב."  )אלברט פון סזנט-גיאורגי, רופא(

חזון ביה"ס:

וצמיחה התלויה ביכולת  יצירתיות  בחדשנות כאורח חיים, הבא לעודד  אנו מאמינים 
להנהיג את עצמי ואחרים במציאות משתנה.

אנו מאמינים כי פיתוח יכולת מנהיגות אישית, חברתית וסביבתית מעודדת מעורבות, 
אכפתיות וגמישות – שהן לב ליבה של החדשנות. 

אנו מאמינים כי בית הספר מהווה סביבה תומכת ומכילה לצמיחה ולהתפתחות רגשית.

ייחודיות בית הספר:
בית ספר מכל"ל, צוות הניהול, מורים, נציגי הורים ותלמידים בחרו בחדשנות ובמנהיגות 

כערכים מובילים, השזורים זה בזה להובלת בית הספר בשנים הבאות.
החדשנות היא מרכיב מהותי בפיתוח מנהיגות אישית וחברתית.

לחיים  הבוגר  את  להכין  מתחייב  מכל"ל  צוות  חדשניים,  פדגוגיים  תהליכים  בעזרת 
במציאות משתנה.

"חממה" לתלמידי כיתות א'-ב'
הצעירים  לילדים  חממה  המהווה  וחדיש,  נפרד  במבנה  לומדים  א'–ב'  כיתות  תלמידי 

ומאפשר מעבר הדרגתי וחווייתי מהגן לבית הספר. 
והעשרה  למידה  המאפשרים  מגוונים,  למידה  מרחבי  מציעה  הצעירה,  החטיבה 

המותאמים לכל תלמיד ותלמיד.
בנוסף, לרשות התלמידים חדר מחשבים – רובוטיקה, חדר מוזיקה – מחול, חצר גדולה 

ומרווחת ומועדונית בסוף יום הלימודים.

כיצד מממש ביה"ס את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

חממת חקר: שכבות ה'-ח' לוקחות חלק בשבוע למידה מרוכז סביב תחומי עניין. הילדים   •
היצג שאותו הם מציגים  בונים  ובסוף התהליך  שואלים שאלת חקר, מחפשים מידע 

בפני חבריהם והוריהם.

של  קבוצות  מספר  פועלות  הספר  בבית  וחדשנות:  מצוינות   •
ומחול.  אומנות  מקהלה,  מחשב,  טכנאי  במתמטיקה,  מצוינות 
לבחירת  קמפוסים,  בשילוב  לראשונה  נתחיל  הבאה  בשנה 

התלמידים, שיעמיקו את לימודי הייחודיות.  

העשרה,  שיעורי  של  למגוון  זוכים  התלמידים  ועוד:  רובוטיקה   •
על  נגינה  תנועה,  רובוטיקה,  הרגילה.  השעות  למערכת  בנוסף 

כלי קשת, תכנית מוזיקלית – "מפעם", אומנות הדיבור ועוד. 

שיוזמת  מנהיגות תלמידים,  קיימת  הספר  בבית  חברתית:  מעורבות  למען  מנהיגות   •
ומפעילה פעילויות חברתיות, למען כלל ילדי בית הספר. תלמידי כיתות ו' חונכים את 

תלמידי החטיבה הצעירה ומלווים אותם בתהליכי הקליטה וההסתגלות. 

למידה מעבר לגדר - "גינה קהילתית": אנו מובילים תהליך משותף עם הרשות, להפיכת   •
חלק מגן אלי כהן לגינה קהילתית, שבה הילדים והקהילה ישתפו פעולה. התלמידים 

יגדלו בגינה תבלינים וצמחי מאכל, לטובת תושבי השכונה ובשיתוף פעולה עמם.

לומדים תחום  ייחודי, שבו התלמידים  בשבוע  בוחרים  אנו  בכל שנה  לכוכבים:  מעבר   •
אחד באופן מעמיק, חווים חוויית למידה מסוג אחר. השנה נעסוק בתחום החלל, נצפה 

בכוכבים נטיס טילים ועוד.

הורי  עם  כוחות  ובשילוב  בשיתוף  מאמינים  אנו  במכל"ל  ההורים:  קהילת  שתוף   •
התלמידים. בשנה שעברה התחלנו בשילוב הורים בהרצאות לתלמידים. השנה נעמיק 
נוספות,  חינוכיות  פעילויות  נקיים  השנה  ובמהלך  המעשיר"  ההורה  ב"יום  הקשר  את 

חווייתיות ומלכדות של הורים-ילדים - קהילה בנושאי חדשנות ומנהיגות. 

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
ביום שישי כב' בטבת תשע"ז, 20.1.2017, משעה 8:30 ועד השעה 10:00. 

 נשמח לארח אתכם ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם בתחום תכנית 
הלימודים והרישום לכיתה א' – התכנסות במתחם החטיבה הצעירה.


