
56

בית-ספר "ויצמן" - אומנות ובריאות באחריות
מנהלת: ורדית לובצקי

כתובתנו: מנדס 55 קרית קרניצי, רמת-גן 

weitzman@weitzman-rg.org.il :טלפון: 03-5347299 פקס: 03-5341651 דוא"ל

 www.ilschool.org/wrg :כתובתנו באינטרנט

"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע" )אלברט 
איינשטיין(

חזון ביה"ס:

וחברתית  קהילתית  רגישות  לימודית,  מצוינות  בתלמידיו  מטפח  "ויצמן"  ספר  בית 
גבוהה. בית ספר מצמיח בוגר אחראי, בעל שיקול דעת, עצמאי, מודעות גבוהה לניהול 

אורח חיים בריא ומודעות אומנותית. 

ייחודיות בית-הספר

שיבא.  החולים  בית  וקרוב.  חשוב  למשאב  בהתייחס  נבנתה  ביה"ס  ייחודיות  בריאות: 
היכול לייעץ ולגוון את תהליך הלמידה בבית ספרנו, בשיתוף עם קהילת בי"ס על הצורך 

להכיר, ללמוד, ולשמר אורח חיים בריא.

הרגלים  הקניית  ערכים,  ל:  לחנך  ניתן  ספורטיבית  פעילות  ידי  על  כי  מאמינים  אנו 
בריאותיים והתנהגותיים. לשפר את האינטראקציה החברתית, לזמן הצלחות לשונות 

התלמידים. ולתת להם הזדמנות להצלחות לא רק בתחום האינטלקטואלי.

אומנות: האומנות בביה"ס מאפשרת לכל תלמיד מיצוי פוטנציאל ומתן הזדמנות לביטוי 
התלמידים  חומרים.  במגוון  משתמשים  התלמידים  האומנות  שיעורי  במהלך  אישי. 
מתנסים בטכניקות שונות ומגוונות. בשיעורי אומנות יוצרים בהלימה  לנושאי הבריאות 

הנלמדים בכיתות.

הלימודי,  בפן  בביה"ס.  הגיל  שכבות  בכל  ביטוי  לידי  מובא  האחריות  ערך  אחריות: 
החברתי, האישי והבית ספרי.

" הפסקה בחמישה צבעים"
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה ?

ואומנות  ספורט  שיעורי  נכונים,  אכילה  הרגלי  הכוללת  הבריאות,  בנושא  תכנית  נבנתה 
שונים.

תכנית שנתית ספירלית לכל שכבת גיל בנושא חגי ישראל בהלימה לנושא היחודיות.  • 
שילוב היחודיות בתחומי הדעת השונים.  • 

אומנות,  ויצירות  גופנית  פעילות  בריאה,  תזונה  בנושא  תקופתיים  שיא  ימי  ארגון   • 
במתמטיקה ועוד.

לביה"ס סביבות ומרחבי למידה ייחודיים :
ביצוע  המאפשרת  ומצוידת  חדשנית  מדעית  מעבדה   .1

ניסויים ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.
מאתגרת  למידה  המאפשר  משוכלל.  משאבים  מרכז   .2

בסביבה עדכנית. המפתחת את יצירתיות התלמידים.
גלריה לאומנות – משמשת לתערוכות של תוצרי הילדים.  .3
מחשבים  ביה"ס  כיתות  בכל   – מתוקשבות  כיתות   .4
עדכנית  משמעותית  ללמידה  התורמים  ומקרנים 
ומאתגרת. בעזרת: מצגות, סרטים, משימות מתוקשבות 

וספרי לימוד מתוקשבים.
תרומה לקהילה.  • 

פעילויות עם ילדי בית החולים.  • 
"אני אחראי" – פרוייקט חונכות.  • 

ארוחת בוקר בריאה.  • 
ימי שיא.  • 

  Hub חדשנות
בביה"ס הוקם השנה קמפוס למידה – למידה אקדמאית בשלושה תחומים, תחום הבריאות, 

אומנות, וחוסן פיננסי.
יום בשבוע - "יום ללא תיק", קורסים אקדמאיים בנושאים הרשומים לעיל.

הקורסים כוללים: סיורים, מוזיאונים, מרצים, מומחי דעת בכל הנושאים, שעורים פתוחים 
ופעילות מגוונת ובעלת חשיבה אחרת.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, כט' בטבת תשע"ז, 27.1.2017, משעה 8:30 ועד השעה 10:00. 

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


