
ש אילן רמון"ברוכים הבאים לבית הספר ע



המורה והקהילה







,  האמונה הפנימית, אנו מאמינים כי בכל אדם חבוי ניצוץ המגלם בתוכו את הכוחות
.  שיובילו להגשמת חלומותיו,והבטחוןהאושר 

"  אילן רמון"בבית הספר 
המפתחת תחושת מסוגלות אישית  , אנו מלמדים בדרך ההתנסות והחוויה

ובכך אנו מאפשרים לתלמידנו  
הלימודיות והחברתיות  , להגשים את שאיפותיהם האישיות

.בדרכם הייחודית ובהשראת דמותו של אילן רמון

"  מסע למידה בחלל"אנו מזמינים את באי בית הספר ל
בו התלמידים פעילים ויוצרים במרחבי למידה חדשניים  

.21-המעוררים סקרנות ומעודדים לחקר ולפיתוח מיומנויות המאה ה

..."ברמון השמיים אינם הגבול"



העמקה מתמשכת של  

הייחודיות לתחומים 

מגוונים דיסציפלינרים

הייחודיות משולבת בדרכי 

הלמידה והוראה בתחומי  

הדעת השונים



שפה
אומנות  
דיגיטלית

מדעים
אומנות  
פלסטית

רובוטיקה
תרבות  
ישראל

מתמטיקה מחול



ערכית של -החברתיתהתכנית

ס משקפת את הייחודיות  "ביה

הבית ספרית



חידון אסטרונומיה בית ספרי'שכבת וחונכויותיום 

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




נציגות בנבחרת  

הרובוטיקה

בחללר"אומדריך חדר 

נציגות הכיתה בחידון  

אסטרונומיה

כבוד השופטת



תשתיות וסביבות הלמידה של 

בית הספר  

משקפות את הייחודיות
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:  מעורבות ושותפות

קיימים מנגנונים ארגוניים  

התומכים במעורבות צוות 

חדר המורים באופן קבוע  

ומתמשך בקידום הייחודיות  

ס"בביה



.למידה-פתיחת דלתות לדיוק ההוראה

שעות שנתיות30השתלמות מוסדית 

ישיבות מליאה

הליכה לימודית המוסדרת בגאנט

ישיבות קבועות של צוות מוביל אחת לחודש עם יועצת  
, פדגוגית ויועצת אירגונית





בית הספר פועל  : הנגשת מידע

מידע לכל הקהלים  להנגשת

בתיאום עם  , זאת. הרלוונטיים

במירב הערוצים  , הרשות

, הרלוונטיים והדרכים הנדרשות

, תרגום לשפות זרות, אתר: כמו

, חומרים מודפסים, ס"אתר בי

.מיתוג







ס מפעיל מנגנונים  "ביה: למידת עמיתים
מובנים להעברת הידע הנצבר בין חברי 

סגל המורים  : ופיתוח מקצועיהצוות 
מקיים הכשרות והשתלמויות בנושא  

הייחודיות





צוות בית הספר יצא  : חשיפה והשראה
,  לסיורים ללמידה מבתי ספר אחרים

,  ונחשף לחומרים, הכיר מומחים
בתחום הייחודיות' מחקרים וכד



על spaceilהרצאות של  

"בראשית"
החללית הישראלית הראשונה

שהמריאה לירח

קשרים עם אוניברסיטת בן גוריון



הורים ותלמידים מקדמים רעיונות  , מורים: יזמות
ופיתוחים בתחום הייחודיות

קיימים מנגנונים לשיתוף הורים  : מעורבות הורים
וניתן מרחב ליזמות שלהם והורי תלמידים  
משתתפים בפעילויות הקשורות בייחודיות



יום  , יום שיא בית ספרי, הנהגות הורים

הורים  , ימים ייחודיים בשכבות, קהילה

...משולבים בנבחרת הרובוטיקה ועוד





ס  "פעילויות חוץ בי: ס"פעילות חוץ בי
תומכת ומעשירה את הגישה החינוכית

ס פועל בשיתוף פעולה עם  "ביה
אתרים קהילתיים/מוסדות/גורמים




