




מי אנחנו-בית הספר ע"ש אילן רמון?
שם ביה"ס והיישוב אילן רמון, מודיעין

שם המנהלת נעמה דהן
שם המפקחת רינה דווידי
ש/ם המתעדת טופז איזיקוביץ'

כתובת מייל של המתעדת topazv@gmail.com

מספר התלמידים 403

כתובת מייל של מנהלת ביה"ס Naamadahan.ramon@gmail.com

שם המאמנת הילדה נבון



איתור ערכי הליבה של 
צוות ביה"ס

במפגש של הצוות כל אחת התבקשה להביא 
חפץ אשר הינו בעל ערך עבורה, בקבוצות 

כל אחת תרמה מתוך סך הערכים שלה-ערך 
לקבוצה. 

הקבוצה בחרה 2 ערכים קבוצתיים ולאחר 
                             מכן ניסחו משפט 

שמתאר תפיסת עולם המתבססת על 
המשפט של העיקרון הפדגוגי.



ערכי הליבה של בית הספר:

נתינהמשפחה 

מעורבות
חברתית

הגשמת 
חלומות

אהבת
הארץ

מצוינות

     



חוזקות שעלו בצוות מוביל

השיתופיות בצוות והקשר עם •
הקהילה.

מסגרות להעצמה בביה"ס.•
מעורבות חברתית, להיות •

משמעותי, להשפיע, לכל ילד יש 
תפקיד, מגיל קטן יודע שיש לו 

תפקיד ומשמעות שרואים אותו.
העצמה של הצוות.•
בבית הספר תלב"ס מובנה •

במערכת השעות.



מדייקים ומחדדים את החוזקות שלנו





חוזקות בית הספר שהפכו אותו 
לבית ספר מוביל פדגוגיה איכותית



*הגשמת חלומות•חוזקות בית הספר:
*צוות לומד ומתמקצע•
*שיתוף הילדים במסגרות השונות והעצמה •
*ראיית הילד כעולם ומלואו •
 *תהליכי העצמה אישיים•
*למידה משמעותית חווייתית•
*מימוש היכולות והכישורים שלי•
*פועלים מתוך החזון •
*הובלת חזון •
*חדשנות•
*הון אנושי, יחסים בין אישיים, אנושיות•
*הכלה, הקשבה•
*שיתוף פעולה, שותפות•



חוזקות בית הספר כמנוף להשגת תמונה עתידית 
מיטבית

אנשים טובים באמצע הדרך•
אווירת שמחה, צחוק, מקום שוקק חיים•
סביבות למידה•
יצירתיות, צבעוניות, אור, חצרות, פרחים•
מרחבים פתוחים•
רב-גילאיות•
משחק, חוויה, שבירת קירות ומסגרות•

                                       כשבחנו בצוות את תמונת העתיד המיטבית של בית הספר 
עלו הביטויים הבאים אשר התנקזו למטאפורה: "שוק"







העקרון הפדגוגי בתום שנה ראשונה

למידה חווייתית במרחבים גמישים ומגוונים 
להעצמת לומד פעלתני, יוזם ומעורב חברתית



דיון דיוק ובחירת העיקרון הפדגוגי 
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 תרומת מרחבי
 החינוך לפיתוח
 תיפקודי הלומד
 ולקיום למידה
משמעותית



הגשמת חלומות בבית הספר

שיתוף הילדים במסגרות השונות והעצמה •

ראיית הילד כעולם ומלואו •

תהליכי העצמה אישיים•

מימוש היכולות והכישורים שלי•

הכלה, הקשבה•



נהנים במרחב הפתוח



למידה משמעותית בחדר המתמטיקה





מרחב או"ר בחלל
אסף, אילן ורונה רמון

מרחב לחקר דמותו של אילן •
רמון

מורשת רונה רמון•
למידה לחדשנות ועתידנות •

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות
מערכת השמש והירח•
החללית בראשית•
אקטואליה•
שילוב ערכים באו"ר בחלל•
מציאות מדומה ורבודה•





חידון אסטרונומיה בית ספרייום חונכויות שכבת ו'

מוזמנים
ללחוץ על 
התמונות
ולהנות 

מהסרטונים

https://www.facebook.com/naama.dahan.5/videos/10157115565982340/
https://drive.google.com/file/d/1YSHUw9w6iHU0K1Siik_RxgcW00clLQ8w/view




















הרצאות של  spaceil על 

   "בראשית"

החללית הישראלית הראשונה
שהמריאה לירח



שיתופי ידע
ביקור מנכ"ל –משרד החינוך  אשר 

הגיע לביה"ס בעיקר ללמוד על הארגון 
ולשמוע מן השטח מה ניתן או כדאי 

לשנות/ לשפר,אילו מענים ביה"ס מקבל 
או היה רוצה לקבל מהמשרד.

מנהלת ביה"ס הציגה בפניו את 
ייחודיות ביה"ס המתהווה תוך כדי 

התייחסות להישגים ואקלים, מרחבי 
הלמידה, החינוך הבלתי פורמלי ופיתוח 

מקצועי של עובדי ההוראה בארגון . 
במפגש נכחו רכזות מקצוע: שפה, 

מדעים, השתלבות, אנגלית ומתמטיקה 
ויועצת ביה"ס .

 

 



בהכנה לביקור 
נתרמנו בלמידה 

מעמיקה  על הארגון
 גילינו את החוזקות וראינו את 

העשייה הענפה וכן שמנו 
 זרקור על המקומות בהם היינו 

רוצים לפתח ולעבות למשל: 
השבחת התלב"ס, מעקב 
ובקרה תדירים על הישגי 

התלמידים בכלל השכבות,
השבחת ההוראה למידה 

חשיפה של תלמידי ביה"ס 
לתנועות נוער ועוד.



שיתופי ידע - המשך
. וועדה מלווה –זירה ללמידה של 2 בתיהס  והצגת העשייה הבית סיפרית לאור היעדים •

שהוצבו בתחילת שנה . בזירה זו למדנו באופן מדוייק על הארגון שלנו בבחינת תפיסת 
השינוי אותה נרצה לראות מהלך השנה . אחת התובנות המשמעותיות היתה :קידום ידע 

והישגים באמצעות השבחת תהליכי הוראה משמעותיים .וכמובן בחינת המשאבים 
שהושקעו והאפקטיביות לאור התפוקות בשטח . 

בשנה הבאה בתכנון : •
שיתופי ידע פנים בית ספריים שיבואו לידי ביטוי במודלינג ,הליכה לימודית , השתלמות •

מוסדית מותאמת לצרכי ביהס בקבוצות דינאמיות וקטנות וכן שילוב הרכזות והעצמתן . 

• 



ביקור שר החינוך ממזרח 
גרמניה להיכרות עם 
 הלמידה החדשנית 

עתידנית  בבית הספר 



תיעוד
את מלאכת התיעוד ערכה סגנית המנהלת , טופז איזיקוביץ ומנהלת 
ביהס נעמה דהן לסירוגין . ובכל צומת של מפגש הן של צוות מוביל 

והן של המליאה ניתן היה לעיין ביומן המסע על מנת להבין לאן פנינו 
מועדות ומהי המטרה שלשמה אנו חותרות . בכל צעד ושעל יכלנו 

לראות את ההתקדמות ואת העובדה שהצלחנו להרחיב את היריעה . 
בתכנון : לפרוש בפני צוות ביהס את יומן המסע ואת התהליך אותו 

עברנו ומכאן לסמן מטרות ויעדים לשנהל הבאה . 




