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מנהלת :ד"ר רונית שניידר
כתובתנו :רח' האורנים  2רמת אפעל ,רמת-גן
טלפון 03-6350226 :פקס 03-5356340 :דוא"לefalschool@walla.com :
כתובתנו באינטרנטwww.efal.go.cet.ac.il/index.asp :

"כל מה שנשאר לאדם לאחר ששכח את מה שלמד הוא החינוך" (אלברט איינשטיין)

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:
ההתפתחות המואצת של החברה המודרנית בתחומי ידע מגוונים כגון טכנולוגיה ומדע,
מעמידה בפנינו ובפני ילדינו שורה של אתגרים .אנו מאמינים ,כי תפקידנו לספק
לתלמידנו כלים ומיומנויות ,אשר יאפשרו להם לפתח אורח חיים ערכי ,אחראי ובריא
במישור האישי ,החברתי והסביבתי כדי שיעמדו בהצלחה במשימות ובאתגרים בהווה
ובעתיד .לצורך כך ,פותחה בבית הספר תכנית ייחודית ומקיפה המשלבת בתכנית
הלימודים גם את לימוד החי ,החברה והסביבה ,בדגש על לימוד מנהיגות ורפואה.
תכנית זו ,מעשירה את הידע של התלמידים ונותנת במה מרכזית לכישורים אישיים
ולערכים חברתיים תוך טיפוח מצוינות וכישורי מנהיגות.
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כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:
• שילוב תכניות מיוחדות המעשירות את תכנית הלימודים הבית-ספרית :ווטרינרים צעירים,
רופאים צעירים ,תכנית "ממציאים ומגלים" ,חקלאות ,תיאטרון ,קולנוע ,גישור ,דיבייט ,כדור עף/
כדור יד/כדורסל English Theatre ,ועוד.
• למידה במרחבים ייחודים וחווייתיים כגון :מרחב זואולוגי ,כיתת תצפית וחקר -בפינת החי ,גינה
אקולוגית וכיתת תקשורת חברתית אינטראקטיבית.
• שילוב אוריינות דיגיטאלית בתחומי הדעת השונים.
• תכנית סיורים ספיראלית (מכיתה א' ועד כיתה ח') ,שבמסגרתה לומדים התלמידים באופן חוויתי
ובלתי אמצעי בבית החולים הווטרינרי של האוניברסיטה העברית ובספארי ברמת־גן.
• שילוב תכני הייחודיות במקצועות הלימוד השונים.
• שילוב ההורים והקהילה בימי שיא ,בימי ספורט ,בהעברת הרצאות ,סדנאות והפעלות בתחומי
ההתמחות שלהם שקשורים ומרחיבים את התכנים הנלמדים בבית הספר.
• תכנית אמירים למצטיינים.
• בית הספר פורץ דרך בתחום האקלים ופועל באמצעות תכניות מגוונות לשימור וקידום האקלים
המיטבי.
• שיתופי פעולה עם אגודת צער בעלי חיים ועם עמותת  SOSחיות.
פעילויות שיא או פעילויות ייחודיות אחרות:
סביבה  -שימוש חוזר בחומרים (הכנת פסלים סביבתיים) ,ניקיון חופים ,הקמת גנים אקולוגים בקהילה,
צעדת אפעל להגברת המודעות לשמירה על הסביבה ,ל"ג בעומר ירוק ,יום כדור הארץ ,ועוד.
בריאות  -הרצאות ופעילויות לתלמידים מורים והורים בנושאי בריאות ומניעת מחלות ,תזונה נבונה,
הלב ,שגרירי בריאות ,ימי ספורט ,יום ההליכה הבינלאומי ועוד.
חברה וקהילה  -הפסקות פעילות ,מעגלי שיח בשיתוף תלמידים הורים ומורים.
חי  -הפסקות פעילות בפינת החי ,פעילויות למען זכויות בעלי חיים ,שיתופי פעולה עם עמותת צער
בעלי חיים ,אירועים בנושאי בעלי חיים.
מנהיגות  -מועצת תלמידים ,מועצה ירוקה ,מגשרים ,מנהיגות סביבתית צעירה ,נאמני פינת החי,
חונכות רב גילית ,להקה בית-ספרית ,ועדת עיתון ,ועדה לעיצוב בית-ספר ,חונכות חי ונבחרות בית
ספריות.

אנו מזמינים אתכם להתרשם מבית הספר ולבקרנו ביום הפתוח שייערך ביום שישי,
כב' בטבת תשע"ז ,20.1.2017 ,משעה  8:30ועד השעה  .10:00נשמח לארח אתכם
ולהשיב על כל נושא שיעניין אתכם בתחום תכנית הלימודים והרישום לכתה א'.

הצטרפו אלינו כי בבית ספר רמת אפעל פועלים לטובה למענכם,
ולמען החי החברה והסביבה
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