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מנהלת: אורלי סגל

כתובתנו: רחוב מוזס, 10 שיכון ותיקים, רמת-גן

nizanim05@gmail.com :טלפון: 03-7512876 פקס: 03-6133774 דוא"ל

http://ramat-gan.org/schools/nitzanim/Default.aspx : :כתובתנו באינטרנט

חזון ביה"ס:

"נפש בריאה בגוף בריא"
בית-ספר "ניצנים" מעודד ומטפח את נושא הבריאות על ידי למידה המתרחשת בכל 
מקום וזמן. נושא זה עומד במרכז העשייה וההוויה הבית-ספרית. פעילות בית-הספר 
מתבצעת בסביבה לימודית מטופחת, שמחזקת תחושות של מוגנות פיזית ורגשית, 

תוך מתן הזדמנות שווה לכל פרט וחופש ביטוי לרגשות ולדעות.

ייחודיות ביה"ס:

בית-ספר "ניצנים" הינו בית ספר מקדם בריאות זו השנה השמינית.

ייחודיות בית-ספרינו משתלבת בכלל שעות ההוראה הנלמדות בבית-הספר ובתכנית 
זו מעודדת אצל תלמידינו  נרחבת הכוללת גם שעות בחירה. גישה חינוכית  לימודים 

ראייה כוללנית ומפתחת בקרבם דפוסי חיים התומכים בבריאות. 

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
רגשית  קוגניטיבית,  צמיחה  חווית  המזמן  למידה  תהליך  משמעותית  למידה 
מעורבות  ולחברה,  ללומד  ערך  מרכזיים:  עקרונות  שלושה  על  ומושתת  וחברתית 

הלומד והמלמד רלוונטיות ללומד ולמלמד.

נושא  והטמעת  שילוב  מיזוג,  יסוד מארגן המאפשר  ובמעשה  ...במחשבה תחילה 
הבריאות וערכים בתחומי הלימוד השונים. יוצר שפה משותפת וחינוך לאורח חיים 

בריא ומקיים.

מסלולים – פיתוח תכנית צומחת לכיתות ו'–ז' בנושא ייחודיות בית הספר. למידת 
ארבע מסלולי העשרה: אומנות, אקולוגיה, תזונה ומורשת ומסלול פעילות גופנית.

שילוב תכני לימוד המרחיבה אופקים ונותנים מענה ל "נפש בריאה בגוף בריא" – 
בית ספר מנגן, פרחי רפואה, יצירה, אלקטרוניקה, תקשורת, דיבייט, שחמט ועוד. 

פדגוגיה עדכנית, המשלבת שיעורים מקוונים ולמידה שיתופית המקנים לתלמידים 
כלים להתמודד עם מציאות דינמית המאפשרת חוסן רגשי ומסוגלות חברתית.

בית-ספר "ניצנים" - מקדם בריאות



35

פעילויות שיא ופעילויות ייחודיות אחרות:

ימי שיא מרובים העוסקים בבריאות, בשילוב מקצועות הלימוד:  ב"ניצנים"   •
שפה, מתמטיקה, אנגלית, זה"ב, הפסקות פעילות, ארוחת בוקר של בריאות, 

ימי ספורט ועוד.

הורי בית-הספר מעורבים באופן פעיל. בבית-הספר פועלות ועדות מורים   •
ובאירועים, מעגל ההורים  ייחודיות בית-הספר ברעיונות  והורים לקידום 

המעורבים גדל ועימו צומחת עשייה מגוונת.

ירוקה,  מנהיגות  צעירה,  מנהיגות   - תלמיד  לכל  תלמידים-תפקיד  העצמת   •
ילדי הפרלמנט, נאמני מחשב, נאמני בריאות, כתבים צעירים, ילדי מערכת 

הגברה, חונכות, שגרירי מפתח הל"ב, תעודות הערכה, יזמות חברתית ועוד.

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך 
 ביום שישי, כט' בטבת תשע"ז, 27.1.2017, משעה 10:30 ועד השעה 12:00. 

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

 בית-ספר "ניצנים" - מקדם בריאות

תמונות סרטונים ומידע נוסף באתר בית הספר:
http://ramat-gan.org/schools/Nitzanim/Default.aspx


