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 ?CESJDSמדוע לבחור בבית הספר 

אמריקאי וקשר הדוק -מספק חוויה הכוללת מצויינות לימודית אקדמית, שילוב חברתי ישראלי  JDSבית הספר 

 לקהילה האמריקאית ולמדינת ישראל וזאת באמצעות יחס אישי וליווי צמוד לכל תלמיד.

  דגש על מצוינות לימודית בCESJDS: 

o  מוקדם )לימודים יום העמקה והרחבה בתחומי המדעים והטכנולוגיה, אפשרות לס –בחטיבה ובתיכוןEarly 

Graduation.והכוונה והרשמה לקולג'/אוניברסיטה בסיוע יועצות קולג' מנוסות ) 

o  דגש על הקניית השפה העברית )קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא( ברמה המקבילה לרמת  –בבי"ס היסודי

 (. STEMהלימודים בארץ ודגש רב לתחום המדעים )

o דחיפה קדימה לכיתות ברמות הגבו( הותAdvances Classes.ביסודי ובתיכון ) 

o הנהלה, איכותי ומקצועי. אנו בוחרים אנשי צוות צוות ההוראה וצוות ה - הצוות המקצועי בבית הספר

 בו הם עוסקים. ים ומנוסים ביותר בתחום הידע מקצועיים, מוכשר

o ביקורתית, למידה  התמקדות צוות ההוראה בלמידה מעמיקה עם דגש על בניית מיומנויות כגון חשיבה

משותפת ויצירתיות. תהליכי עומק מסוג זה יכולים להיות מושגים משום העובדה שכבית ספר פרטי איננו 

 .ועל כן אנו מרחיבים ומדגישים תחומים נוספים מחויבים לנוקשות הנדרשת במערכת החינוך הציבורית

o  בחיי בית הספר. הלכה למעשההלימודים חינוך לערכים, בדגש על יושרה אישית, שזורים בתוכנית 

o תלמידים  בכיתות ה  לעומת מספרמורים מספר המצוין של  הכמותי היחסESOL ,כמו גם בשאר המקצועות  ,

 יעיל ומהיר. ,מאפשר לתלמידים לרכוש את השפה באופן מיטבי

o  העבודה.יצויין, כי בית הספר זוכה בפרסים רבים בתחרויות שונות ובוגריו משתלבים במשרות מפתח בשוק 

  מיצוי עצמי של כל תלמיד בCESJDS : 

o .בניית תוכנית לימודים מותאמת אישית בכיתות הגבוהות לפי צורכי התלמיד 

o .ליווי אישי וצמוד על ידי יועצת לענייני הישראלים על מנת לסייע בכל נושא 

o  יועצת קולג' מלווה אישית את תהליך הרישום וההכנה לקולג'/אוניברסיטה. –בתיכון 

o  מורים השמים דגש לתקשר באופן בלתי אמצעי עם גודל הכיתה הקטן הינו כר לצמיחה ולריבוי הזדמנויות

 ההצלחה החברתית.הצלחה לימודית, אך לא פחות מכך על  על

o התלמידים בקהילה של שילוב תהליך ההיועצים והיועצות החינוכיים לוקחים חלק פעיל בתמיכה ובעזרה ב

 החוויה האמריקאית כדבר חיובי ואישי.  עוזר בתפיסת יעוץהבית ספרית. צוות הי

o  הצוות החינוכי מעודד את התלמידים למצות ולממש את החלומות והמאווים שלהם, כמו גם את יכולות

 המנהיגות וההובלה במגוון דרכים; כיתות הלימוד, חוגים, מועדונים, קבוצות ספורט, אומנות, תיאטרון ועוד.

 ל בקשר הדוק ועמוק עם ישרא- CESJDS : 

o  שימור ולימוד השפה העברית ברמה המקבילה לתוכנית הלימודים בארץ לאור החשיבות הרבה של שמירת

 המשכיות לימוד השפה במהלך כל השנים בבית הספר.

o  ימים מרכזיים בהווי הישראלי מושרשיםומועדי ישראל כמו גם השפה העברית, התרבות הישראלית, חגי 

 ספרי. ביומיום הבית  ושזורים

o  תגבור כיתות ייעודיות ללימוד מקצועות שונים בעברית לדוברי עברית, זאת על מנת לשמר ולהעשיר את

 מיומנויות הלמידה בעברית.

o אמריקאי הייחודי הנוצר בבית הספר. -התלמידים הישראליים לוקחים חלק מרכזי בציון הקשר הישראלי 

o ( שבעיקר בתיכון אך לא רקתכנון, הובלה וביצוע ) ויום העצמאות יום הזיכרוןל ימים ייחודיים ישראליים כגון 

המצוינים בבית הספר בתוכנית אשר נבנתה במהלך השנים ומתאימה מאוד לתלמידים ישראליים 

ואמריקאים כאחד. התלמידים הישראליים עוזרים בהבנה עמוקה של משמעות הימים הללו בקרב כלל 
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אנו דוגלים בהשתלבות מלאה בקרב קהילת בית הספר, אנו תלמידי בית הספר. בעוד שבכל ימות השנה 

רואים בימים אלה הזדמנות של התלמידים להובלה שכבתית ובית ספרית הנובעת מהאופי המיוחד של בית 

 הספר. 

o  .חופשות מותאמות לחגים היהודיים והישראליים כמו בשגרירות ולא רק לחגים האמריקאים 

 

 פסו את המיטב של החוויה האמריקאית ב תCESJDS: 

o  בית הספר הוא אמריקאי פרטי ומספק חוויה אמריקאית מאתגרת ומעניינת בקרב הקהילה היהודית

 האמריקאית.

o  תמיכה בתלמידים המגיעים מישראל במעבר ובהסתגלות לבית ספר חדש הנמצא באמריקה. תכניתESOL 

 הצורך.  במידתה ומנהלה( דוברי עברית המספקים תמיכה חזקה ואנשי צוות רבים )הוראה, הנהל

o  התלמידים הישראלים מקיימים אינטראקציות עם כלל תלמידי בית הספר במהלך יום הלימודים, זאת משום

פחות מכך פיתוח  חיזוק המיומנויות הלימודיות באנגלית, אך לא –עובדת בשתי רמות  ESOLשתכנית ה 

 .באנגלית מיומנויות יומיומיות

o  אמריקאים ומציינים אירועים חשובים במהלך יום הלימודים כגון: ומועדים התלמידים חווים באופן פעיל חגים 

 הזיכרון יוםבספטמבר,  11 –ה   הנצחת ,הבן קינג לותר מרטיןיום  ,ההודיה חג, האמריקאי הדגל יום

 .לחיילים האמריקאים וכו'

o העשרה והתנדבות עומדים לבחירת התלמידים.ת, חוגי יומגוון רחב של ענפי ספורט, אומנו 

o  מבוססותתלמידי בית הספר משתתפים במספר ימי טיול ותוכניות העשרה מיוחדות. הטיולים והתוכניות 

 המיטב אנו מנסים לנצל את , וושינגטון הבירה –ומנצלות את העובדה שבית הספר נמצא באזור ייחודי מאוד 

שרויות העשרה ת ספר פרטי אנו יכולים להציע מגוון רחב יותר של אפשיש לעיר להציע. חשוב לציין כי כבי

 .מאשר מקומות אחרים

 : CESJDSהתלמידים הם חלק מקהילה רב גונית ב 

o  בית הספר מהווה דוגמא ומופת לקיום חברה פלורליסטית יהודית. משפחות מרקעים שונים, מרמות

כשוות בין שוות ולומדות זו על זו באופן "דתיות" שונות וזרמים שונים ביהדות  משתלבות בבית הספר 

הגיעו, ובו בעת בעלי אופקים רחבים גאים במי שהם ומהיכן ש מכבד. אנו יוצרים מציאות בה אנשיםשוויוני ו

 סקרנים ומעוניינים ללמוד על האחר ומנהגיו.

o  בהמשך לסעיף הקודם, המשפחות המגיעות אלינו מישראל ברוכות ותורמות גם הן את החלק הייחודי

 בהפצת אהבת הארץ והמרכיבים היהודיים והישראליים הייחודים אותם הביאו מישראל.

o חברתי, דתיות, גיאוגרפיה ופוליטיקה; הדבר -כלכלי המשפחות בבית הספר מייצגות מנעד רחב של רקע

 מספק זוויות הסתכלות מעניינות והתנסויות מגוונות הנוגעות לחברה האמריקאית.

בקרו בבית הספר שלנו וראו סביבת לימודים נמרצת. בקרו גם באתר בית הספר  בואו לראות בעצמכם!

rgwww.cesjds.o 

 מצפים לראותכם,

  CESJDS -קבלת תלמידים לרישום ו המחלקה

 

http://www.cesjds.org/

