הגמנסיה העברית בירושלים

 01סיבות נוספות למה לבחור בגמנסיה
 .1בית ספר איכותי :אחוז הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות בגמנסיה הוא  111%אחוז הגבוה
ב 01% -מהממוצע הארצי! אין עוד בית ספר עירוני (שאינו יחודי) בירושלים היכול להציג
נתון זה!
 .2בית ספר מחנך לערכים :ערכים של אזרחות טובה ומועילה בחברה ,כבוד לזולת,
מסירות ועקביות ,אחריות אישית וקולקטיבית.
 .3בית ספר הנותן מענה למצויינות כבר בחטיבת הביניים :בגמנסיה תוכניות לתלמידים
מצטיינים בחטיבת הביניים :תוכנית "אמירים" – קורסים רב תחומיים למצטיינים:
פילוסופיה ,רובוטיקה ,מחשבים ,ספרות ,צילום ,ארכיאולוגיה ,כתיבה יוצרת ,מנהיגות.
תוכנית אתגר במדע וטכנולוגיה ותוכניות למצטייני אנגלית ושוחרי ערבית.
 .4בית ספר עם מודעות חברתית :תלמידי הגמנסיה משתתפים בועדות בכנסת כנציגי הנוער
ופעילים בעצרות חברתיות .בית הספר שם דגש על מנהיגות אישית ומעודד תלמידים להיות
פעילים בתנועות נוער .בגמנסיה מועצות תלמידים פעילות ושותפות בעשיה חינוכית חברתית.
למועצות מתקיימים סמינרים ייחודיים מחוץ לביה"ס.
 .0בית ספר שעובד בשיתוף עם הורים :ועד הורים פעיל ,קיום סדנאות הורים ,ערבי הורים
העוסקים בסמכות הורית וגיל ההתבגרות.
 .6יתרון לגודל ! בנוסף למקצועות החובה ,בגמנסיה מספר רב של מגמות ( )14ברמה של 0
יחידות לימוד לבגרות ,מהן  4מגמות מדעיות (פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ומדעי המחשב).
 .7בית ספר חם – כיתות אינטימיות :הכיתות בגמנסיה קטנות ומונות כ 31 -תלמידים
בכיתה .התלמידים בכיתות יכולים לזכות בתשומת לבו המלאה של המחנך ולקבל מענה
אישי איכותי .לכל שכבת גיל מנהל/ת שכבה (רכז/ת) ויועצת.
 .8בית ספר עם אהבת ארץ ישראל :בית ספר עם מסורת טיולי שטח הייחודיים לגמנסיה,
הטיולים הם ב"טעם של פעם" :לינה בשטח ,בישול קבוצתי ,מסלולים ייחודיים ומאתגרים.
 .9בית ספר עם מצויינות אישית :הגמנסיה מעודדת מצוינות אישית גם מחוץ לביה"ס ותומכת
בספורטאים מצטיינים (בכדורסל ,כדורגל ,קט-רגל ,אתלטיקה,שחיה) במוזיקאים ,באומנים
ועוד .תוכנית אשכולות בשכבת ז' אשר מאפשרת לילדים בחירה בין מקצועות מגוונים כגון:
אומנות ,מוסיקה ,רובוטיקה ,תאטרון ,כדור סל ,צילום ,סיירות ,עיצוב גוף,
גינון ,עיצוב המוצר ,כדור-עף ,זיהוי פלילי ,קולנוע.
 .11בית ספר במיקום מרכזי :הגמנסיה שוכנת במרכז העיר בלב שכונת רחביה.
אל הגמנסיה ניתן להגיע בקווי אוטובוס סדירים מכל שכונות העיר (הר חומה
ארמון הנציב ,תלפיות ,בקעה ,גילה ,מושבה גרמנית ,ניות ,בית וגן ועוד).
יום הלימודים מתחיל בשעה .8:10

בגמנסיה כל אחד יכול להצליח !
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