בית ספר פלורליסטי משלב
לדתיים ,חילונים ומסורתיים

ֵרעּות

קהילה חינוכית
ירושלמית

בית הספר
דורג כמצטיין בתחום
הלימודי ,החברתי והערכי
לשנת תשפ"ב
ע"י משרד החינוך

קהילה חינוכית ירושלמית

למעלה מ 20-שנות
מסורת חינוכית מפוארת

תוכו ר צ ו ף א ה ב ה
אצלנו ברעות לומדים כולם.
תלמידים דתיים ,חילונים ומסורתיים,
שמשתלבים נהדר ומרגישים בבית
בדיוק כמו שהם ,בדיוק כמו שאתם.
ברעות יצרנו בית אמיתי שבו חילונים
ודתיים מתחברים ורגישים אחד לשני
בשיח חברתי רגיש ומעמיק.
ברעות כל תלמידה ותלמיד הם עולם
ומלואו .הקשר האישי בין התלמידים
לאנשי הצוות הוא עיקרון מוביל בבית
הספר ,כי אנחנו מאמינים שלמידה
משמעותית צומחת מתוך הקשר הזה.
כל תלמיד ותלמידה מקבלים אצלנו
מענה המפתח את החוזקות שלהם
בצורה הטובה ביותר.

התרבות היהודית וערכיה
ההומניסטיים מהווים חלק
מרכזי בתכנית הלימודים
ובעשייה החברתית ,כשבמרכז
בית הספר נמצא בית המדרש
למנהיגות חברתית.
הצוות החינוכי שלנו הוא קודם כל
צוות מקצועי ואנושי ממעלה ראשונה.
זכינו במורות ובמורים מסורים
ואוהבים ,שבחרו להגיע לרעות בשם
החזון החינוכי של חיבור חלקי החברה
הישראלית על ידי נתינת מענה אישי,
ערכי ולימודי .צוות ששם זכוכית
מגדלת ומעצימה על כל אחד ואחת.

מסלול א י ש י
להצלחה בחטיבת הביניים
לכל תלמיד בכיתה ז' ניתנת בחירה בין מספר מסלולים
במטרה לאפשר לתלמידים לפתח ולהעמיק את החוזקות
ואת ההעדפות שלהם כבר בחטיבת הביניים:

מצוינות מדעית
מסלול בשיתוף
מכון ויצמן ,הכולל
למידה מואצת
במקצועות
פיזיקה וכימיה

מצויינות ספורטיבית
מסלול המשלב בין עבודה
מעשית ועיונית החושף
את התלמידים לענפי
ספורט מגוונים במטרה
לפתח את תחושת
המסוגלות ,המודעות
לבריאות והאיזון הפנימי.

מייקרים
פיתוח מיומנויות
חשיבה ,יצירתיות
ופתרון בעיות
מורכבות תוך כדי
התנסות מעשית

מסלולי העשרה נוספים לכיתות ז'-ט':

קולנוע

אמנות

תיאטרון יוניסטרים אומנות
תכנית יזמות לחימה
ומנהיגות

אמירים
תכנית
מצטיינים

כדורגל
כדורסל

תלמידי חט"ב לומדים יהדות במתכונת בית-מדרש
חברותות .החל מכיתה ט' משתתפים התלמידים
של חברותות
צעירים.
והתלמידות בתוכניות אקדמיה בתיכון ויזמים צעירים

מצוינות לימודית בהתאמה אישית
שפע מגמות לימוד בהיקף של  5יח"ל לבגרות:

מוזיקה

תיאטרון

פיזיקה

גיאוגרפיה

ביולוגיה

כימיה

יהדות
מחשבת ישראל
תושב"ע
תנ"ך

מדעי החברה

מדעי המחשב

(פסיכולוגיה וסוציולוגיה)

לימודי ארץ
ישראל

תכנית ח ב ר ת י ת  -י ה ו ד י ת
תכנית המפגישה את התלמידים.ות עם ערכי בית הספר
במגוון דרכים :לימוד בבית מדרש ,מפגש עם דמויות מעוררות
השראה ,העמקה בשיעורי חינוך ,יציאה לסיורים וטיולים בנושא,
שבת משותפת ,וכן יציאה למסעות ייחודיים -מסע זהות ועשייה
חברתית.
התלמידים.ות עוברים מסעות למידה בנושאים של זהות
משפחתית ואישית ,גוונים ביהדות ובחברה הישראלית ,קיימות,
צדק חברתי ועשייה קהילתית  .
קצב החיים היהודי  -לקראת כל חג /אירוע בלוח השנה,
התלמידים עוברים יום משמעותי הכולל מגוון סדנאות ,הופעות
ולימוד בנושא היום.
רעותא  -בית מדרש רב-גילאי הפועל בתוך בית הספר ומציע לתלמידים.ות עיסוק בשאלות
עומק מתוך ארון הספרים היהודי.
בראשי חודשים  -התכנסות משותפת לאמירת הלל ושירה ישראלית.
פתיח יום  -אפשרויות מגוונות בהתאמה אישית  -תפילה/שיח.

תכניות י י ח ו ד י ו ת
תכנית חינוך גופני ייחודית:
חינוך גופני כדרך ביה"ס מאמין בקידום אורח חיים בריא
וספורטיבי .כל תלמיד ותלמידה לומדים בין  8-3שעות חנ"ג
בשבוע בהתאמה אישית והערכה ביחס לעצמו .בין תחומי
הלמידה :אתלטיקה ,כדור-עף ,יוגה ,כדורסל ,כדורגל ,שחייה.
המרחב השלם:
בביה"ס פועל מודל החינוך השלם בשיתוף עמותת "השלם"
ומנח"י .החל מכיתה ז' ועד יב' המודל מציע תפיסה חדשנית בה
המערכת הבית ספרית רואה כל תלמיד ותלמידה בצורה הוליסטית,
ומעניקה מגוון תכניות המקנות מיומנויות ,כלים וחוויות שונות:
● שטח והישרדות ● עיצוב ● גלישת גלים ● תכנות וגימינג ● חלל ומדע ● יזמות ומנהיגות
● אילוף כלבים ● קולנוע ● כדורסל ● מנהיגות עסקית
מרחב מייקרים בית ספרי:
בביה"ס פועל בשיתוף עם  LEARNING WORKSמרחב מייקרים חדשני הכולל רובוטיקה,
אלקטרוניקה ,תכנות ,נגרות והדפסות תלת-מימד .במרחב המיקרים התלמידים.ות
מפתחים חשיבה יצירתית ,מתרגלים עבודת צוות ,ומתנסים בפתרון בעיות מורכבות.

אקטיביזם חברתי ה ל כ ה ל מ ע ש ה
ערך העשייה החברתית הוא חלק מה DNA-שלנו,
ואנו יוזמים ומפעילים פרוייקטים במסגרתם תורמים
התלמידות והתלמידים לקהילה והופכים למובילי
שינוי חברתי ממקום של הבנה והזדהות ,הן בתוך בית
הספר והן מחוצה לו .בין מגוון הפרויקטים:
המכולת החברתית  -מיזם בית ספרי במסגרתו
מספקים סלי מזון למשפחות נזקקות ולמי שלא שפר
עליו גורלו במהלך כל השנה ,המופעל על ידי תלמידי
וצוות בית הספר.
חלון לשוויון  -מיזם לקידום הנגישות ,במסגרתו
יוצאים התלמידים למרחבים ועסקים בעיר ,ויחד עם
בעליהם משפרים את ההנגשה.
כיתת הוותיקים  -בבית הספר לומדת באופן קבוע
כיתה של אזרחים ותיקים .לימודיהם כוללים קורסים
וסיורים לימודיים המועברים על ידי מורי בית הספר.
בנוסף ,הכיתה משתתפת בכנסים ובפעילויות בית
ספריות יחד עם כלל התלמידים.

מנהיגות נוער ב ר ו ח ק ו ר צ א ק
בית הספר מעודד מעורבות תלמידים ביוזמות
רבות בחיי בית הספר .מועצת התלמידים פתוחה
להשתתפות כלל התלמידים ומונחית על ידי מנהלי
בית הספר .למועצה יש מנדט לקבל החלטות חשובות
בחיי הקהילה.

מתחדשים ובונים קהילה במערב העיר
בואו להיות חלק
זוהי השנה השלישית שלנו בקמפוס חדש ,יפה ומרווח במערב העיר  -מבנה שפתוח
לנוף הציורי והקסום של הרי ירושלים ולמרגלותיו שוכן פארק דניה.
את תיכון רעות מוביל מתן ראב"ד ,איש חינוך מוערך ,מתן מוביל את בית הספר
למצוינות לימודית וערכית ,ומאמין בהענקת שיוויון הזדמנויות לכל התלמידים לצד
הובלת שינויים והתאמת הלמידה לאתגרי המחר.
את חטיבת הביניים מנהלת אילנית ברוכי ,אשר מובילה חינוך למצויינות וערכיות
כבר שנים רבות .רעות הינו בי"ס ממלכתי ,מבית האגודה לקידום החינוך ,ירושלים.

"בית ספר רעות הוא הגשמת
החלום הישראלי בעיניי.
חיבור של עם ישראל
(חילונים ,מסורתיים ודתיים)
ללימודים בקהילה משותפת
שמעניקה יחס אישי
לכל באי הבית"
מתן ראב"ד ,מנהל ביה"ס

רוצים.ות ללמוד במקום שרואה אתכם.ן באמת?
הצטרפו לקהילה החמה שלנו!

● מצוינות לימודית בהתאמה אישית ● עושר יהודי תרבותי
● מצויינות ערכית חברתית ● שיח חברתי רגיש ומעמיק
● מנהיגות ברוח קורצ'אק

בקרו באתר שלנוreut.kidum-edu.org.il :
עקבו אחרינו בפייסבוק :בית ספר רעות ירושלים-עמוד רשמי
בואו לבקר :תורה ועבודה  ,1ירושלים
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