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 חזון ביה"ס:
"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" )שאול טשרניחובסקי(

ההומניסטי-אקולוגי.  החינוך  ערכי  על  דגש  השם  בית-חינוך  הינו  "הגפן"   בית-ספר 
בית-הספר מעודד ומטפח בקרב התלמידים, המורים והקהילה ידע והבנה של הסביבה 
בה אנו חיים כמו גם מודעות וכבוד כלפי שמירתה וכן מתחייב הלכה למעשה לפיתוח 
בר-קיימא של הסביבה ברמה האישית, הקהילתית, הלאומית והעולמית. כל זאת תוך 

כיבוד המורשת, פתיחות לאחר ולשונה וטיפוח ערכי הוגנות, סובלנות וצדק חברתי.

ייחודיות ביה"ס:
בחינוך  למצוינות  הארצי  הפרס  וזוכה  מתמיד"  "ירוק  ספר  בית  הינו  "הגפן"  ביה"ס 
סביבתי וחינוך לקיימות, מטעם שר החינוך והשר להגנת הסביבה לשנת 2010. אנו, בבית-
רב- לימודים  בתכנית  המשולבת  פדגוגית-הוליסטית  תפיסה  בייחודיות  רואים  הספר, 
בשלושה  שלנו  הבית-ספרית  הייחודיות  את  מיישמים  ובהתאם  ובינתחומית,  תחומית 

אופנים:
פיתוח תכנית לימודים רב-תחומית באקולוגיה ומדעים, אדם וסביבה.   •

השאר: )בין  ביה"ס  של  יום  היום  בחיי  קיימא  בר  פיתוח  עקרונות  על  שמירה   • 
מיחזור ושימוש חוזר של חומרים, שימוש מושכל במשאבי טבע, עיצוב סביבתי(.  

הרחבת מעגלי השותפות עם הקהילה )גני ילדים, מרכזי הגיל השלישי, מרכז קהילתי(  • 
מתוך דגש על "עשייה ירוקה".  

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה?
באמצעות:  •

הוראת מקצועות סביבתיים ייחודיים ושילוב לימודי הסביבה בכל מקצועות הלימוד.   
הוראת מקצועות סביבתיים ייחודיים ושילוב לימודי הסביבה בכל מקצועות הלימוד. בין 
השאר נלמדים בבית ספרנו: לימודי אומנות סביבתית, EcoArt ומטאורולוגיה, לימודי 
וטרינריה, שימוש מושכל במשאבי הטבע, שימור המגוון הביולוגי, צמצום טביעת הרגל 
האקולוגית, צרכנות מקיימת וחינוך פיננסי, שימור הטבע העירוני וכן מושם דגש על 

פיתוח חשיבה מדעית-טכנולוגית וחינוך לאזרחות פעילה בבית הספר ובקהילה.

הזדמנויות  לתלמידינו  המספקים  לכיתות,  מחוץ  חוויתיים  למידה  מרחבי  פיתוח   •
השדרות  המגוונת,  האקולוגית  הגינה  כגון:  לטבע,  החיבור  מתוך  חווייתית  ללמידה 

ברחבי בית-הספר, ועוד.
שיתוף עם הקהילה.   •

טיפוח והעצמה של "מנהיגות סביבתית צעירה".   •
למידה מדעית וחקר נושאי "עיר וסביבה".   •

חתירה למצויינות אישית-חברתית בדגש על היבטי הסביבה.  •
שיתוף פעולה עם גופים ירוקים כגון: הקק"ל, השפד"ן, מוזאון האדם והחי ועוד.  •

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:

עריכת ימי שיא ירוקים כגון: אומנות ופיסול סביבתיים, ניטור סביבתי בתל נפוליון,   •
פעולה  שיתופי  ומורשת,  סביבה  בנושאי  מודרכים  סיורים  וסביבה,  עיר  חקר 

באמצעות למידה שיתופית מתוקשבת עם בתי ספר ירוקים ממגזרים שונים.

ציון ימים מיוחדים בהיבט סביבתי כגון: יום הבריאות, יום כדור הארץ, יום הניקיון   •
הבינלאומי, יום ההליכה ועידוד הרכיבה על אופניים, פורימון ירוק שכולו תחפושות 

"ירוקות".

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי כב' בטבת תשע"ז, 20.1.2017 משעה 10:30 ועד השעה 12:00.

 נשמח לארח אתכם ולהשיב על שאלות בכל נושא שיעניין אתכם 
בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.

בואו להיות חלק מאיתנו, כי ירוק - זה בטבע שלנו!


