
תעודת זהות

מנהלת ביה"ס: נעמה דהןמנהלת ביה"ס: נעמה דהן



בית הספר ע"ש אילן רמון, מסע בין כוכבים 
צירים מובילים בבית ספר רמון 

אילן רמון כדמות מופת
ערכיו 

סיפור חייו  
חלומו

 

מסע אל החלל
 

חדשנות וטכנולוגיות
מציאת הניצוץ האישי חדשניות , אסטרונומיה וחלל

 
טיפוח ופיתוח מרחבים להעצמה
אישית   תוך שמירה על הׁשְלוֹמוּת
(well being) של באי ביה"ס



מי אנחנו ?

37535037535375123751

גנים כיתות צוות חינוכי תלמידים 



ההבטחה החינוכית-ביה"ס ע"ש אילן רמון
אנו מאמינים כי בכל אדם חבוי ניצוץ המגלם בתוכו את הכוחות, האמונה הפנימית, 

האושר והבטחון, שיובילו להגשמת חלומותיו. 
בבית הספר "אילן רמון"  אנו מלמדים בדרך ההתנסות והחוויה, המפתחת תחושת מסוגלות

אישית ובכך אנו מאפשרים לתלמידנו להגשים את שאיפותיהם האישיות, הלימודיות והחברתיות
בדרכם הייחודית ובהשראת דמותו של אילן רמון.

אנו מזמינים את באי בית הספר
 ל"מסע למידה בחלל" -לחלום, להמריא, להגשים

מסע בו התלמידים פעילים ויוצרים במרחבי למידה חדשניים, המעוררים סקרנות ומעודדים
לחקר ולפיתוח מיומנויות, ידע וערכים.

 



תוכניות לימודים ספירליות, רב שנתית בתחום השפה                                                       
לקידום התוכן וההישגים:

תוכנית העשרה באסטרונומיה
חונכויות משחקי חלל בהובלת שכבת ו'

חידון אסטרונומיה שנתי
חשיפה לאירועים לאומיים ובין לאומיים הקשורים באסטרונומיה וחלל-המראת החללית

בראשית,

     -חלומות 
     -אילן רמון כדמות מופת 

      חתימת ספר התורה הקטן שלקח אילן רמון לחלל וכיו"ב.

אילן רמון כדמות מופת
 

מכירים את אילן רמון בכיתה   
חודש אסטרונומיה ברמון, תשפ"א



מסע אל החלל
 

 
חדשנות , טכנולוגיות חדשניות

תוכנית הלימודים כוללת שיעורי סדנה 
עבודה עם תוכנות עיבוד תמונה, עיצוב גרפי ועריכת וידאו 

 חדר VR 360 ואמצעי קצה מתקדמים .
חיבור לתחומי הלמידה של התלמידים 

תל"ן בנושא סודות החלל
שעורי אומנות דיגיטלית 

 

 

 
מציאות מדומה 



מציאת הניצוץ תכניות העצמה
נבחרת נאס"א 

ורובוטיקה

חונכויות זה"ב

להקת מחול
ומקהלה

מועצת תלמידית,
נבחרות ספורטמנהיגות ילדים

ריצה וכדורעף

בית ספר
 מקדם בריאות



 

חברתישישי

חיזוק החוסן ותחושת השייכות
למידה חברתית רגשית לחיזוק מסוגלות אישית 

ברמת הפרט וכחלק מהקבוצה

˘חר

רגשי
מפגשיקסם ברמון שחר

מסע
להעצמה



קסם ברמון
8:00-9:30 מפגש לכלל

תלמידי בית הספר ביום
שישי בדגש על קהילה

ומעורבות חברתית:
חונכויות, מפגשים שכבתיים,

מפגשים בית ספריים והורים
מלמדים.



מפגשי מסע להעצמה

10:15-11:45 מפגש כתתי לכלל תלמידי ביה"ס
ביום שישי בדגש על למידה חברתית רגשית:

שכבות א'-ב'- המסע המופלא שלי
שכבות ג'-ד'- המסע לארץ האפשרויות

שכבות ה'-ו'- המסע לחיים מאושרים

 

האפשרויות
מסע להגשמת חלומות 
בבית הספר ע"ש אילן רמון 

מודיעין

מחברת אישית לתלמיד ולתלמידה
SEL-ללמידה חברתית רגשית

לארץ המסע  



בית ספר מקדם בריאות
בביה"ס מושם דגש על אורח חיים

בריא, שעה במערכת השעות
מכיתה א' ו' מוקדשת לנושאי

היגיינה, ספורט וכושר, תזונה
ונפש בריאה בגוף בריא.

 
בביה"ס קבוצות ספורט מגוונות
ונבחרות , קבוצת ריצה הכוללת

מעל 100 תלמידים, טרורנירים
פנימיים, להקת מחול, ועדת בריאות,
ועדת הפסקה פעילה, ועדת ספיד

סטאק, מרחב חדר כושר ועוד.



מתמטיקה בכיף...



מחשבים, רובוטיקה 
ואומנות דיגיטלית



חדר החלומות



מרחב למורשת אילן, אסף  ורונה רמוןאו"ר בחלל








