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"מעלה שמעוני"
בית ספר חמ"ד - תורני טכנולוגי

"חנוך לנער על פי דרכו" תורה, ערכים ורוח במאה ה-21

תורת חיים כדרך חיים במאה ה-21
 

"מטרת החינוך להכשיר את האדם... לעשותו טוב וישר" )אגרות הראי"ה קוק, אגרת ק"(
בדרך  החיים  חינוכי  וצוות  תלמידים  הורים,  שותפים  שמעוני",  "מעלה  תתמ"ד  חמ"ד  חינוך  בבית 

התורה , פועלים יחד לגיבוש הזהות האישית והלאומית  ולבנין המידות של הבאים בין כתליו.
בית ספרנו דוגל בלימוד התורה כתורת חיים – כדרך חיים. תורה הזורמת בתוך עורקינו ובכל נשימה.  

מתוך ראיה זו של  תורתנו הקדושה אנו שואפים למצוינות בכל התחומים חברתי ערכי ולימודי.
בוגרים תורניים המוכנים לעולם המחכה להם  כדי להכשיר את תלמידינו להיות  אנו עושים הכל 
עם סיומם את ביה"ס. לצד העולם התורני, אנו מנחילים לתלמידינו תגבור טכנולוגי ומדעי הקשור 
גם הוא לעולמינו התורני: אנו לומדים הלכות, ומחפשים כיצד לפתרם בדרך טכנולוגית המתאימה 
זאת,  וכל  וכד'.  סידורים  תפילה,  קטעי  ומעצבים  המתכננים  תלמידים  מפתחים  שנלמדה,  להלכה 

לצד לימודי ליבה מתוגברים ומעצימים.

"לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה" )משלי א'(

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
מקבלים  בהן  נפרדות  כיתות   - תורניות  בכיתות  מתקיימים  הספר  בבית  הלימוד  מסלולי  מגוון 
התלמידים והתלמידות מענה מתאים והולם לצרכיהם הלימודיים, הרגשיים, האמוניים והחברתיים:
ובהבנה  בשינון  הפשט,  דרך  על  וכתובים  נביאים  התורה,  חומשי  חמשת  לימוד   - תורה  תלמוד   •

מעמיקה של הכתוב.
• שילוב בין המלמד למחנכת - שתי דמויות חינוכיות, ערכיות ומשמעותיות עבור הילדים בכיתה. 

ועד  מאדם  הדורות  )סדר  שירים  ידי  על  רב  תורני  ידע  של  פה  בעל  ללימוד  תוכנית   - י-ה  זמרת   •
חזקיהו, ספרי התנ"ך ספרי הי"ד החזקה של הרמב"ם ועוד...(

• תרי"ג מצוות - לימוד והעמקה בכל תרי"ג מצוות על פי "ספר החינוך" ולימוד בעל פה של מצוות התורה.

• תוכנית בחכמ"ה - הטמעת ערכים תורניים לחיים של תורה ומצוות, דרך למידה חווייתית ורגשית.
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