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לימודי חי, חברה וסביבה

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
בראש ובראשונה, אנו שמים דגש מיוחד על הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר. אנו 
מאמינים שמורים עצמאיים, חושבים ויוצרים, בעלי חדוות הוראה, יביאו את התלמידים לחדוות 

למידה, להתפתחות אישית וחברתית ולהישגים. 
בבית הספר, דיקאנית תלמידים, שתפקידה להוביל תהליכים לטיפוח יחסי קרבה ואכפתיות 
חונכות אישית  ליישוב סכסוכים,  כגון תכנית תלמידים מגשרים, מועצה  בית הספר  בין באי 
מבוססות חזקות ותחומי עניין ועוד. בבית הספר, רכזת קהילה, שתפקידה לייצר חיבור אותנטי 
בין תהליכי הלמידה בבית הספר לבין המתרחש מחוץ לכתליו, ולטפח את הקשרים של בית 

הספר עם קהילת ההורים בפרט ועם תושבי השכונה בכלל. 
אנו מסתכלים על קושי כעל הזדמנות חינוכית, ולצד השאיפה לייצר לתלמידים חוויות רבות של 
הצלחות והתנסויות חיוביות ומעצימות, אנו לא חוששים לתת לתלמידים ללמוד גם מכישלונות 
עצמה  שהבחירה  הנחה,  מתוך  התלמידים  עבור  בחירה  מרחבי  ליצירת  פועלים  אנו  וטעויות. 
מפתחת את האוטונומיות של התלמיד ומייצרת מוטיבציה פנימית גבוהה יותר. אנו פועלים 
כדי לחזק את השותפות עם הורי בית הספר, ומאמינים שרק דרך בניית אמון וטיפוח היחסים 

עם ההורים נוכל להשיג את מטרותינו החינוכיות והלימודיות. 

פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
אקדמיית אפעל - אלו שעתיים שבועיות של קורסי בחירה שמתקיימים במסגרת רב גילאית, 
ומחולקים לשלושה מחזורים בהם בוחרים התלמידים קורסים שונים שפותחו ע"י המורים ע"פ 

תחומי העניין של המורים כגון: גינון, בישול, כתיבה יוצרת, צופיות, שימושי מחשב ועוד.
סיפור ישראלי – כ-10 ימי שיא הנערכים אחת לחודש בימי שישי, בהם לומדים התלמידים בקבוצות 
רב גילאיות ומייצרים תוצרים סביב שאלות חקר בנושא ישראליות. לאלו מבין התלמידים שיש 

להם אחים ואחיות בבית הספר אף ניתנת ההזדמנות ללמוד יחד באותה הקבוצה. 
למידה במרחבים חוץ כיתתיים – כיתה שקופה וכיתה בטבע המתצפתות על המרחב הזואולוגי, 
מרחב למידה בלובי של כיתות ב' וג', חדר מולטימדיה, ספריה מחודשת, וחדרי למידת עומק 
ממוחשבים הם רק חלק מהמרחבים החוץ כיתתיים בהם לומדים התלמידים במטרה לגוון את 

מרחבי הלמידה ולייצר תנאים ללמידת עומק חווייתית. 
מנהלים  המכשיר  המכון  ראשה,  אבני  מכון  עם  משותפת  יוזמה   – למורים  מקצועי  פיתוח 
ושכלול  אישית  התפתחות  מוקד  זיהוי  על  מבוססת  התכנית  החינוך.  במערכת  ומפקחים 

הפרקטיקות המקצועיות של אנשי החינוך בבית הספר. 

 אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך ביום שישי,
  ו' בטבת תשע"ט, 14.12.2018, משעה 8:30 ועד השעה 10:00. נשמח לארח אתכם 

ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.
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חזון ביה"ס:

בית-ספר רמת אפעל מהווה בית חם, פתוח ואוהב, מעניק תחושת ביטחון ושייכות לתלמידיו 
ומטפח בוגר השואף למימוש עצמי וחברתי תוך מתן ביטוי לאינטליגנציות מגוונות. 

בית הספר מחנך לערכים וליישומם בחברה ובסביבה ומטפח מודעות לבריאות, מנהיגות 
ושאיפה למצוינות. 

ייחודיות בית הספר:

יותר מכל אנו מאמינים שבית ספר מעולה, מושתת על יחסים מעולים בין הבאים 
בשעריו – תלמידים, אנשי חינוך והורים. המפגש האנושי המיטיב, הוא הבסיס והוא 
המפתח להשגת מטרות חינוכיות ולימודיות. הרעיון העומד מאחורי ייחודיות בית 

הספר ממוקד בתהליכים חינוכיים המביאים ללמידת עומק חווייתית. 

החיבור בין בעלי חיים לבני אדם, הוא מקור לפיתוח חמלה ורגישות אנושית. בבית 
הספר מרחב זואולוגי גדול ועשיר. תלמידינו שותפים מלאים במתן כבוד ויחס הוגן, 
בסיפוק הגנה, ובמתן תנאים הולמים, תוך הכרת אורחות חייהם וצורכיהם של בעלי 

החיים. זוהי דרך נפלאה להקנות ערכים, מיומנויות וכישורי חיים. הקשר עם בעלי 
חיים מסייע בפיתוח אמפתיה ואחריות אישית, בהפחתת אלימות ובמניעתה. זו גם 

אפשרות להתייחס לנושאים סביבתיים, חברתיים ואקולוגיים.




