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הורים ותלמידים יקרים,
אנו שמחים ונרגשים עם עליית הילדים לכיתה א'.
המועצה המקומית גדרה שמה את החינוך בראש סדר העדיפויות ,למיצוי אישי של כל תלמיד ותלמידה ולבניית חברה
ערכית ומוסרית השואפת למצוינות בכל תחומי החיים.
אנו משקיעים מאמצים רבים בפיתוח ובטיפוח מערכת החינוך ביישוב ,לרבות הקמת מוסדות חינוך חדישים ופיתוח
סביבות למידה מתקדמות ,הטמעת תכניות לימודים ייחודיות ומתן מענה לחינוך המיוחד ולאוכלוסיות קצה ,באמצעות
מסגרות משלבות במערכת החינוך הפורמאלית.
אנו שמים דגש על יצירת רצף חינוכי ,המתחיל בשעות הבוקר בבתי הספר ובגני הילדים ונמשך בשעות אחר הצהריים
במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי.
החיבור בין מוסדות החינוך לקהילה עומד בבסיסה של התפיסה החינוכית היישובית הרואה את הפרט כחלק בלתי נפרד
מהכלל .אנו מעודדים שיתופי פעולה בין בתי הספר ,בין בתי הספר לגני הילדים ובין בתי הספר לקהילה.
אנו ממשיכים במימושה של תכנית האב לחינוך עם אחוזי זכאות גבוהים לבגרות העומדים על  96.8%לשנת תשע”ח.
אנו גאים באחוז המתגייסים הגבוה ביותר בקרב המועצות המקומיות עם  90%מתגייסים.
לסיום ,אני מודה למנהלות ומנהלי בתי הספר ,לצוותי החינוך וההוראה ,לצוותים הטכניים ,לגננות ולסייעות שעושים
מלאכת קודש בחינוך ילדינו לערכים ולמצוינות בלימודים.
תודה מיוחדת לשותפינו לעשייה החינוכית  -משרד החינוך ,הפיקוח על בתי הספר ,הנהגות ההורים ואגף החינוך
במועצה.

בברכה,
יואל גמליאל
ראש המועצה

“הדרך שבחרתי ,ושבחרתי לי למטרתי ,איננה הקצרה ביותר וגם לא הנוחה ביותר,
ברם ,היא הטובה ביותר בשבילי ,משום שהיא שלי ,משום שהיא משל עצמי".
יאנוש קורצ'אק

תלמידים והורים יקרים,
בפתח דברי חשוב לי לציין עד כמה אני נרגשת לברך אתכם במעבר חשוב זה מגן חובה לכיתה א'.
גדרה מאמינה בחינוך ורואה בו יעד מרכזי המעצים את הקהילה ואת החברה כולה .מערכת החינוך בגדרה פתוחה
לשינויים ,לחדשנות ,מעודדת יזמות ומצויינות ורואה חשיבות רבה במתן מענה לשונות.
בשנים האחרונות אנו עוסקים בפיתוח ייחודיות בתי הספר ,כחלק מתוכנית של גף ניסויים במשרד החינוך" -מרחבי
חינוך -אזורי בחירה מבוקרת"  .מטרת תהליך זה ,הובלת בתי הספר לשינוי תפיסתי-ארגוני ופדגוגי שבסיסו פיתוח
ייחודיות בית ספרית ולכם ההורים לאפשר את זכות הבחירה בבית הספר היסודי בו ילמד ילדכם.
המהלך של קביעת הייחודיות הבית ספרית ,הוביל לחשיבה מחודשת של כל בית ספר על העשייה ,למידה על המערכת,
שיח ודיאלוג מעמיק ומקדם של קהילת המורים ,ההורים והתלמידים .כל בית ספר יצר לעצמו את זהותו מתוך חוזקותיו
ופיתח תוכניות ודרכי עבודה המותאמות לייחודיות שלו.
הייחודיות בכל בית ספר מהווה ציר מארגן המעניק תרומה משמעותית לטיפוח תחושת השייכות והלכידות הקהילתית
סביבו.
אני מברכת את קהילת גדרה על עשייה חינוכית מקדמת ומצמיחה!
הנני מקווה שהמעבר מהגן לבית הספר יהיה חוויה מוצלחת נעימה לכם ולילדכם ,ומאחלת לכם ולילדכם דרך צלחה,
קליטה מוצלחת בבית הספר וחווית לימודים מהנה.

בברכה,
ענת קוך
מנהלת אגף החינוך
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ברכות...
הורים יקרים,
משרד החינוך הציב לעצמו בין מטרותיו המרכזיות ,את חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל
התלמידים בארץ.
מנהלת המחוז ,גב עמליה חיימוביץ  ,מובילה את החזון ואת המהלכים לקיום חינוך ציבורי איכותי בכל בתי הספר במחוז
מרכז .כחלק ממהלכים אלה  ,ממשיכה השנה גדרה בתכנית הפתיחה של אזורי הרישום ובחירה מבוקרת של הורים את
בתי הספר .
אני גאה לציין שתכנון ויישום מודל הבחירה בישוב נעשה באופן מקצועי ומעמיק ,תוך התאמה לצרכים המקומיים הייחודיים.
ראש מועצת גדרה ,מר יואל גמליאל בשיתוף אגף החינוך במועצה ,שם את החינוך בראש סדרי העדיפויות שלו ופועל ללא
לאות להגברת חוסנו של החינוך בישוב.
פתיחת אזורי הרישום ותהליך מיתוג בתי הספר בגדרה הם עדות להתחדשות ,התעדכנות ושכלול מתמיד של מערכת
החינוך .מערכת החינוך בגדרה מרחיבה בכך את המענים החינוכיים ,את המענה לשונות בין התלמידים ,את המענה
לתחומי עניין ולכישורים שלהם ואת המענה לצרכיכם ,ההורים.
מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים  ,בשיתוף ההורים והקהילה ,עברו תהליך מעמיק של בירור חוזקות ,חידוד חזון
והגדרת זהות בית ספרית .כתוצאה מתהליך זה לכל אחד מבתי הספר יש ייחודיות המאפיינת אותו .פועל יוצא של ייחודיות
זאת ,הוא כאמור חדשנות והתחדשות בכול מעגלי החיים בבתי הספר.
פיתוח הייחודיות הינו אמצעי להמשך ההשבחה של החינוך בגדרה ,מנוף לשיפור הישגי בתי הספר ,למוטיבציה,
להשתייכות ,כלי לחיבור הצוות החינוכי  ,ההורים ,הקהילה והתלמידים לחזון משותף.
אני מודה בהזדמנות זאת למנהלים על תהליכים משמעותיים ,מעמיקים ומקצועיים שהם מובילים.
אנו מאחלים לכם ,הורים ותלמידים ,הצלחה בבחירתכם  ,ובטוחים כי יהיה בית הספר שתבחרו אשר יהיה ,הוא יתנהל
במלוא המקצועיות ,הערכיות ,הרלבנטיות והאהבה.
בברכת הצלחה והנאה בלימודים,

מפקחי מחוז מרכז השותפים לתהליך:
ויקי עזיאל מפקחת בתי-ספר מ"מ ,שפרה אטישקין מפקחת גנ"י ,ענת יארו מפקחת גנ"י ממ"ד,
הילה לדרר פורת יועצת בכירה ,מירי קינן מפקחת ח .מיוחד.

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות
המינהל הפדגוגי
משרד החינוך
מדינת ישראל

לקהילה כולה ,לתלמידים ולהוריהם,
להנהגות היישוביות ,למנהלי וצוותי החינוך,
משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות ,שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת
בתי הספר ולהציג בפניכם ,לקראת הרישום לביה"ס ,את העשייה החינוכית ,את מגוון מוסדות
החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית ,רלוונטית ואיכותית .אנו פועלים ליישום מרחב חינוך
המתבסס על בחירה ,שוויון הזדמנויות ,שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית .אנו
שואפים ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק :משרד החינוך ,הרשות ,הצוות החינוכי,
ההורים והקהילה.
אנחנו מזמינים אתכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית ולבחור את בית הספר
המתאים לצורכי התלמידים.

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,
דנה ישראלי
ממונה על התכנית
מרחבי חינוך
אגף מו"פ ,משרד החינוך
3

הנחיות רישום
גדרה מפעילה את התכנית החדשנית של משרד החינוך

“מרחבי חינוך  -אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית”

בהובלת אגף מו”פ ,ניסויים ויוזמות במשרד החינוך.
התוכנית מאפשרת לכם ההורים את זכות הבחירה בבית הספר היסודי בו יתחנך ילדכם.
יש לבצע את הרישום באמצעות הקישורית המופיעה בדף הבית באתר המועצה:
www.gedera.muni.il
לתשומת לבכם :על סמך נסיון משנים עברו ,ייתכן עומס פונים באתר במהלך תהליך הרישום
ושיבושים קלים בתקשורת .מומלץ להתאזר בסבלנות ולנסות בשנית במועד מאוחר יותר.

חייבים ברישום
חייבי רישום לכיתה א' לשנה"ל תש”פ:

כל הילדים שנולדו בין התאריכים
יט' בטבת התשע”ג 1/1/2013
ועד
כח’ בטבת התשע”ד 31/12/20013
ועד בכלל.

בנוסף להם חייבים ברישום גם ילידי שנת 2012
שנשארו שנה נוספת בגן.

תחל מיותם חקומיפשיתכ הרישום

/2019ח’’ בשבט תשע”ט
3/2
ועד יום חמישי
כ
ד'
ב
א
ד
ר
א’
ת
שע"ט
לא 28/2/2019
חר
אין הרשות תקופת הרישום,
מ
בבקשת השיתבוחייבת להתחשב
ץ של ההורים.

“בחירה מבוקרת” מהי?

בעבר הוקצה בית ספר לכל תלמיד לפי אזור מגוריו ,כיום,
הבחירה פותחת בפני תלמידי גדרה אפשרות לבחירה מתוך כלל בתי הספר ביישוב.
שיבוץ התלמידים מתבסס על שיקולים הנוגעים לגודל ביה"ס ,יכולת אכלוס וקרבה גיאוגרפית לבית התלמיד.
בכל מקרה בו מכסת התלמידים תהיה גבוהה מהנדרש ,תחליט מינהלת הבחירה היישובית על פי מנגנון הבחירה
המבוקרת ועפ"י קריטריונים קבועים ומוסכמים מראש ,מי יהיו התלמידים שישובצו לביה"ס.

מסלול הרישום לבתי הספר ב"בחירה מבוקרת":

 .1מילוי הבקשה לרישום יתבצע באמצעות הקישור המופיע בעמוד הבית באתר המועצה:
) www.gedera.muni.ilלאחר מועד זה לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האינטרנט,
המאחרים ישובצו על בסיס מקום פנוי(.
 .2לתשומת ליבכם! תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ.
 .3השיבוץ לביה"ס יעשה ע"י מינהלת ה"בחירה המבוקרת".
 .4מכתבי השיבוץ לבית הספר יישלחו ע"י אגף החינוך במהלך חודש מאי.
 .5לאחר קבלת מכתבי השיבוץ ,על ההורים לגשת לבצע רישום בביה"ס המיועד
)בצירוף מכתב השיבוץ(.

הקריטריונים לשיבוץ בבית הספר
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 .1קרבה גיאוגרפית.
 .2אוכלוסיה מגוונת.
 .3איחוד אחים.
 .4ייחודיות בית הספר.
 .5שיקולים פדגוגים ,שיקול דעת מקצועי כגון :רפואי ,פסיכולוגי ,רווחתי.
 .6הגרלה.

מידע נוסף:
 .1תלמידים שכתובתם אינה מעודכנת בגדרה בעת הרישום באינטרנט ,מתבקשים להגיע לאגף החינוך.
 .2שינוי כתובת מגורים :אם במועד הרישום קיים שינוי של קבע בכתובת המגורים המצוינת על גבי ההודעה עליכם
להצטייד:
א .ת.ז .מעודכנת
ב .אישור מחזיק נכס ממחלקת הגבייה.
 .3משפחה המתגוררת בשכירות ,או משפחה ללא חוזה דירה על שמה ,ואין ברשותה חשבון מים או ארנונה על שמם:
א .חייבים בתצהיר חתום ע"י עו"ד או לחילופין מבית המשפט ולצרף את חשבון הארנונה של בעל הדירה.
ב .ת.ז .מעודכנת.
 .4הורים עצמאיים שהינם פרודים/גרושים בכל שינוי של רישום נדרשת נוכחות שני ההורים ,או לחילופין חתימת שני
ההורים על כתב הסכמה והתחייבות או חתימת הורה רושם על כתב ההצהרה והתחייבות חתום בפני עו"ד.
לא יתבצע רישום של הורים גרושים/פרודים ללא הצהרה חתומה ע"י עו"ד.
 .5תושבים חדשים :הרישום יעשה באגף החינוך ,המסמכים הנדרשים:
א .שתי ת.ז .של בן/בת זוג כולל  2ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
ב .חוזה רכישה/שכירות בו מצוינים כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס.
ג .טופס ביטול רישום ממנהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים.

חשוב לדעת:
ילדים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום ,ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד
מבתיה"ס ולא בהכרח עפ"י הדרוג שביקשו ,כמו כן לא תשמר להם הזכות
להירשם לביה"ס הקרוב למקום מגוריהם.
אפשרות הקליטה של ביה"ס מוגבלת לכן אם ילדים מעל המכסה ,נהיה רשאים
להעביר חלק מהנרשמים לבית ספר אחר בו יש אפשרות קליטה ,גם אם נרשם
במועד.
עפ"י חוזר מנכ"ל הורה שבוחר ביה"ס המרוחק ממקום מגוריו מתחייב להסעה,
הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד.
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע – עלול להביא
לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.
לא תפתח כיתה עם פחות מ 20-תלמידים ,הרשות לא תאפשר מעבר תלמידים
מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה.
תהליך הגשת ערר:
מועד הגשת ערר – לא יאוחר מתאריך ה ,31.5.19 -בקשות שיוגשו לאחר מועד זה,
יידונו בנפרד בפגרת הקיץ ועל בסיס מקום פנוי.
אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ בביה"ס.
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ספר “רימונים”
“רימונים”
בית ספר
בית
מנהלת בית הספר :הגב' אילנה מידני

ייחודיות בית הספר:
חשיבה ותקשורת לצמיחה מתמדת
בית ספר "רימונים" ממוקם ברחוב יצחק רבין ,בלב שדות באזור פסטורלי ירוק ושקט .נוסד בשנת הלימודים תש"ע  2009כבית ספר צומח.
ביה"ס זכה בשלושה כוכבי בריאות מטעם משרד החינוך כבית ספר מקדם בריאות .בבית הספר  441תלמידים הלומדים ב 16-כיתות אם,
כולל כיתה לקוית למידה ,הצוות החינוכי מונה  32עובדי הוראה ,ו11-סייעות אישיות.

המעוף שלנו

אנו פועלים לצמיחה מתמדת.
הצמיחה איננה מעשה חד פעמי ,אלא מעשה המתחדש בכל
מפגש לימודי אנושי במרחב
הבית ספרי .בחרנו בייחודיות של "חשיבה ותקשורת" המאפשרים
התפתחות חברתית .ח
שיבה
ותק
שורת
הן
מיומנויות עיקריות להם זקוק הלומד במאה ה.21-
הייחודיות ההוליסטית
של
ביה"ס
ע
וסקת
ב
סיפור השלם של התלמיד ובכלל זה צרכיו הרגשיים
החברתיים והלימ
ודיים,
הל
מידה
מבו
ססת
על פיתוח חשיבה תוך שימוש בכלים מובנים.
כל תלמידי בית
הספר
מ
תנסים
במהל השנה בתהליכי חקר ,תהליכי החקר משתלבים בנושאים
הנלמדים ב
שעורי
מ
דעים.
ת
למידי שכבת ו' מתנסים בפרויקט סטארט אפ.
במסגרת
פיתוח
הייחודיות אנו
מטפחים הרגלי שיח המעודדים הקשבה ,ניהול דיון מכבד ,הצגת
טיעון
מנומק
ע
מידה מול קהל ועוד.

העוצמות שלנו
המדגיש את הקשר שבין כלל השותפים לעשייה
חושי
ורב
מיש
ג
ינוכי
אנו יוצרים מרחב ח
ילה .צוות בית הספר מאמין באנושיות – אמפתיה,
וקה
ורים
ה
רים,
מו
דים,
החינוכית :תלמי
קשר בינאישי מעמיק עם כל תלמיד ,תפיסה זו באה
ירת
ליצ
ותר
ח
ספר
ה
בית
הכלה .צוות
מרח של בחירה ,המאפשרים לכל תלמיד לעסוק
לידי ביטוי במפגשי הבוקר הכוללים גם
ביםבתחביביו ,קריאת ספר ,שיח עם חבר ועוד.
בפעילות כגון :משחק אישי או קבוצתי ,שי
תוףתוך שימוש באסטרטגיות היסוד של הקשבה,
בנה
המבנה החדש מאפשר שיח פתוח או מוכל יום לימודים מסתיים בסיכום יום בראייה חיובית.
לגיטימציה לדעות ,פתרון בעיות ויצירה .אודות הצבת "מטרה שאפתנית" ובאמצעות "עוגת
מפגשי הורה – תלמיד מושתתים על שיחההיכרות האישית עם כל תלמיד ולכן כבר בתהליך
הערכה" עצמית של הלומד .חשובה לנו א' אנו עורכים מפגש משפחתי אישי עם נציגים
הקליטה של התלמידים העולים לכיתה הקשר האישי לאורך השנים .החינוך בבית הספר
מהנהלת בית-ספר וממשיכים לפתח אתללמידתו ולסביבתו ,במטרה ליצור תלמיד המעורב
מכוון לטיפוח בוגר בעל אחריות לעצמו,
סיות מגוונות .ביה"ס מחנך תלמידים המסוגלים לקיים
בקהילה המגלה סובלנות כלפי אוכלו
עות שונות וביסוס קשרים חברתיים משמעותיים.
הידברות ודיאלוג תוך קבלת ד
הצד המפתיע שלנו

בית הספר רואה בכל פרט "עולם
חליט ומלואו" לפתח את כישוריו ,צרכיו ותחומי העניין שלו לכדי
מצוינות .על סמך תפיסה זו ה
הבית ס בית הספר למסד את שיעורי קס"ם )קידום ,סקרנות מעוף(
בתוך מערכת השיעורים
פרית .כל תלמיד בוחר להעשרה לאחר תהליך חשיבה מושכל,
בכל מחצית תחום אחד,
ו
לומד
בק
בוצה הטרוגנית .לרשות התלמידים  29תחומי העשרה שונים
ומגוונים )קולנוע ,בישול,
אפיה,
גננות ,אדריכלות ,תיאטרון וקולנוע ,שחמט ,עיצוב אופנה ,יצירה
ירוקה ,משחקים של
פעם,
עיתו
נאות ,סריגה ועוד(.
למידה רב-חושית במרחב חוץ
ופנים כיתתי ,המאפשר בחירה לצמיחה אישית והרמוניה
קבוצתית .מיצוי המצויינות וה
פעלת יזמות בקבוצות עניין לביטוי אישי :מקהלה ,להקת מחול,
קבוצת אומן ,מצויינות מדעים ו
מתממטיקה ,כתיבה ,נבחרת כדורסל ,ועדת ספורט ובריאות ,ועדת
מורשת ומ
סורת ,מועצת תלמידים ,ועצה ירוקה ,הגנן הצעיר ,מצויינות אתלטיקה.
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תוכנית גלוב
בית ספרנו ממשיך בתכנית "גלוב" .זהו צוות בינלאומי הכולל מורים
ותלמידים בשיתוף פעולה עם מדענים כדי להרחיב את ידיעותינו על כדור
הארץ כמערכת אחת.
מדעני גלוב משתמשים בנתוני גלוב לביצוע מחקריהם ,מורים ותלמידים
המעורבים בגלוב מספקים היזון חוזר עידוד וייעוץ בתופעות אקלימיות
שונות ובסוגיות סביבתיות מגוונות .פעילות גלוב מחזקות את הקשר בין
מדענים חוקרים ובין בתי הספר בעולם.
תכנית גלוב היא תכנית ייחודית שמטרתה לשתף את התלמידים באיסוף
נתונים במקומות רבים ככל האפשר על פני כדור הארץ כדי להבין טוב יותר
תופעות גלובליות )עולמיות(.
משתתפי התכנית בבית ספרנו ימדדו כל יום את טמפרטורת המינימום,
טמפרטורת המקסימום ואת הטמפרטורה העכשווית .בנוסף תלמידי גלוב
יבחנו את סוגי העננים ,את אחוז כיסוי העננות ועוד .על התלמידים
המשתתפים בתכנית להיות בעלי ידע נרחב בתחום האנגלית ,התקשוב
והמדעים .בית הספר זכה במקום שני ארצי בדיוק והתמדה במדידות.

ה – בית ספר רימונים גדרה

מרכז למיד

עד לתלמידי כיתות ג'
מרכז למידה המיו
שגיהם במתמטיקה
בבית ספר מנת לשפר את הי
ופועל על
ויצירת יחס חיובי למקצוע .ת ומאפשרת למידה
הלמידה במרכז הינה חווייתי פועל בסוף יום
אישית וקבוצתית .המרכזמתמטיקה ותלמידי
הלימודים ,בהובלת צוות ם כמורים מנחים/
אמירים" ,ומשמשי
תכנית "
עמיתים לילדים'.

בי

ת ספר מקדם בריאות מתמיד

בית
בהחלהספר קיבל הכרה כבית
ס
פר
מק
דם
בר
יא
ות
מתמיד,
בריאותטתב הועדה נכתב" :בית ס
פרמירימונים עוסק בקידום
ולאורך כל שכבות הגיל בת
חו תוכן רבים ומגוונים
מספר שנים בעזרת ת
למידים נאמני בריאות
וניכרת תרבות בית
בית הספר פע ספרית מקדמת בריאות.
יל בקהילה
משמעותיות לקידום בריאות בגניומילקיים מגוון פעילויות
ושותפים מלאים בעשייה .בית ספר דים .ההורים פעילים
להגשת מועמדות כבית ספר מקדם ליוה בית ספר נוסף עד
בריאות".

חשיבה ותקשורת לצמיחה מתמדת

“ביכורי רימונים”

תוכניות חדשות "מתבשלות"

שיח פדגוגי מורים מובילים-
תוכנית לקידום הפדגוגיה בקרב
צוותי
ההוראה לקידום הישגים לימודיים.
אמירים -תוכנית מצוינות
עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים.
טורניר שחמט -לומדים
בהובלת קבוצת הקסם הלומומשחקים שחמט בהפסקות,
דת שחמט והמורה דליה.
"דלת פתוחה" -מפגש מ
שותף לנציגי הורים ,תלמידים,
יועצת ומ
נהלת לעריכת משוב על בית הספר.
שילוב כלי חשיבה של בר
נקו וייס בתוכניות לימודים השונות.
מעגלי שיח – אחת לחו
דשלאיים שלושה מתקיימים מעלי שיח
בקבוצות קטנות רב גי
יות בנושאים הקשורים לרוח
השעה ,כמו כן מתקיי
מים מעגלי שיח גם עם קהילת בית
הספר.
הכ
חדר לה – חדר שמט
מורים לתלמידים ,החדררתומ ליצור סביבה המזמנת שיח בין
המזמנות פתיחות ושיתוף .כיל משחקים ופעילויות שונות
יום ללא תיקים -תלמידי בית
זההספר מגיעים ללא תיקים ,ללא
ספרים ומחברות .ביום
יפעלו התלמידים במשחקי
חשיבה וחברה.

"רימונים" -כשמצוינות ,חשיבה ותקשורת נפגשים
רחוב דרך יצחק רבין  2גדרה,
טלפון ,08-8695245 ,08-8695262 :פקס08-8695263 :
כתובת האתר הבית ספרי www.rimonim.edu1.org.il
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בית חינוך לערכי הדמוקרטיה
קהילתי  -ירוק מתמיד

ספר “רעות”
“רימונים”
ביתספר
בית
מנהלת בית הספר :הגב' מלי מורי

ייחודיות בית הספר:
בית חינוך לערכי הדמוקרטיה
ביה"ס הוקם בשנת תשס"ב ומונה  503תלמידים 17 ,כיתות אם א-ו בהן שתי כיתות ללקוי למידה.
בשנת תש"ע קיבלנו תו ירוק מתמיד ,בתשע"ב זכינו בפרס חינוך מחוזי,
בתשע"ג זכינו בפרס ארצי על הטמעת השעות הפרטניות ,בתשע"ד נבחרנו להיות בי"ס מדגים פדגוגיה
בשפה בכיתות א-ב ,בתשע"ו קיבלנו כוכב בריאות על היותנו בית ספר מקדם אורח חיים בריא.

העוצמות שלנו

התהליך החינוכי נעשה באמצ
עות של שיח ודיאלוג מתמשכים ובהתייחסות
דיפרנציאלית לכל תלמיד,
דרך המאפשרת למצות באופן מירבי את יכולתם
האקדמית והרגשית.
חברת הילדים פעילה מאוד.
אנולמעודדים כל תלמיד להביא עצמו לידי ביטוי
ולהשת
מש בכישוריו וכישרונותיו מען עצמו ולמען הכלל.
הקהילתיות היא מקור גאווה לכ
ולנו.ל כל באי בית הספר מבינים את חשיבותה,
ופועלים בשיתוף פעולה וב
שקיפות מען הצמחת התלמידים והקהילה כולה.
הפעילות הבית ספרית למען
הסביבה ופיתוח בר קיימא הינה חלק בלתי נפרד
מחיי בית הספר.

ף שלנו

הצד המפתיע שלנו

שמורת "
כשרעות" -בגלל הבניה המואצת
ב
אז
ור,
בי
קש
בית
הס
פר
ל
אדמה
הש
איר שטח
טח בור שישמש "שמורת טבע"
ל
למי
דה.
ה
שמו
רה
טופ
הספר
חה
מ
על
ידי בית
וכלניות מאז הקמתו ,נשתלו בה עצי ארץ
י
שר
אל,
הוע
ברו
א
ליה
פק
עות
אזורי בנ
של חצבים
יה ,הוקמה בה "כיפה גיאודזית"
כל תלמידי בית
בשללמידה ובריכה לאיסוף מים.
הס
פר
יוצ
אים מספר
פע
מים
נה
ל
למי
דה
ב
שמו
רה .בשנה
ושלהעברה הוחלט להרחיב את הפעי
לות
ב
שמו
רה
ו
לח
בר
את
קהי
לת
האזור וגדרה
קים בה "יער מאכל" קהילתי וגינה
ק
היל
תית
ל
רוו
חת
התו
שב
ים.
כמו כן ,מהווה
היער מקום ללמידה אקולוגית -ס
בחזוננו שמורת יער מאכל רעות ביבתית לתלמידי בתי הספר בישוב.
תהווה מרחב
הספר בישוב בשעות הבוקר כמרחב קהילתי איכלמידה חוץ כיתתי לתלמידי בתי
יארח פעילויות חברתיות ,קהילתיות וחינוכיות ותי בשעות אחה”צ .מרחב אשר
הוקמה גם גינת ירק קהילתית לתושבים .המקוםשונות .בנוסף על יער המאכל
בית ספר "רעות" – תלמידים ,מורים והורים מהישוב יופעל ויתוחזק על ידי קהילת
למען כל תושבי גדרה.
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המעו חינוך לערכי הדמוקרטיה",
“רעות-בית יח ולטפח בוגרים המכירים
שואף להצמ
ים את ערכי הדמוקרטיה.
ומיישמ קיים בין כל חברי הקהילה
בבי מת
תנו מתמיד המקדם למידה
דיאלוג
ופש ביטוי ויישום של שוויון
משמעותית ,ח
ת.
הזדמנויו עומדים תמיד ערכים של
לנגד עיננו ה ,סובלנות ,אחריות וכבוד
חירות ,א
חווביבה  -ערכים העומדים
לזולת ולס
הדמוקרטיה .התלמידים
בבסיס
רחות פעילה ,למעורבות
מוכשרים לאז
חברתית ולהגשמה עצמית.

יום שישי ללא ילקוט
כח
למילק ממיזם שביה"ס מפתח בנושא
"
דה
פור
צת גבולות של תוכן ,זמן
ו
מק
ום"
תל
מידי ביה"ס מגיעים בימי
ש
ישי
ל
לא
ילקוט ולומדים למידה
אחרת ,שאינה סביב מחברת וספר.
תלמידי ביה"ס מברכים על היוזמה
ונהנים מלמידה חוויתית.

מעגלי שיח
גילאיים של תלמידים
מפגשים
רביה"ס ובשיתוף הורים
ב
לת
מקהי
מבתי ספר אחרים,
ים
יד
תלמ ימים מספר פעמים בשנה,
המתקי ים התלמידים בנושא נבחר
בהם
דנחד מערכי הדמוקרטיה.
א
יב
סב
שיח מיוחד מתקיים בין
גל
מע
נהלת בית הספר ותלמידיו
מ
במסגרת "תה עם מלי"

פרלמנט רעות

ב
מוביה"ס הוקם "פרל
מנ
ט"
ש
שו
ת
פי
ם
לו
ל רים ,תלמידים והו
רים ומטרתו לדאוג
פערוומיחת באי ביה"ס.
ם לפחות שלוש
ם בשנה נפג
ודנים בסוגיות שעושילו חברי הפרלמנט
התלמידים .אחת ל ת מחברי מועצת
שנה מקיימים את
הפרל
לא מנט בכנסת ישראל.
חר שיח מעמיק
ונלקחות החלטות להמתקיימת הצבעה
משך.

בית חינוך לערכי הדמוקרטיה

“ביכורי רעות”

לומדים בכיתה גמישה

יוזמות ומעורבות חברתית
פעם בשבוע בשעה קבועה כלל תלמידי בית
הספר מתחלקים לקבוצות רב גילאיות
ומשתתפים בפעילות יצירתית המופעלת על ידי
מורות בית הספר ביניהם :יוגה ,יצירות ,בישול,
כדורשת ,אוריגאמי ,מנדלות ,סריגה ועוד.
חלק מתלמידי בבית הספר חברים בועדה בית
ספרית רב גילאית .כל הועדות נפגשות בשעה
הקבועה במערכת לצורך תכנון פעילויות
לרווחת התלמידים ובאי בית הספר.
בין הועדות :מועצת תלמידים ,מועצה ירוקה,
ועדת ספורט ,ועדת קהילתית ,ועדת נאמני
בריאות ועוד.

מורים
ור )ועכשיו חוקרים( מו
צא
ים
כי
א
יפ
ש
ור
ב
חי
וסיד
קד הישיבה שלהם בכיתה ,לשפר מאד אתרה לתלמידים לתנועה
הא מיים.
ההתנהגות והביצועים
התאמת צו
רת הלמידה ומקום הל
מי
דה
לת
למ
יד
ביותר .היא
ה
צ
ספ
רי
ציפי חשובה
הט כה להעשות עם
הת
למ
יד
מת
וך
ב
המקום
חי
רה
ו
וב
הבנה שלו מהו
למידה דיפרנ ביותר עבורו .הישיבה
הג
מי
שה
הי
נה
רק
ח
ציאלית ו
לק ממערך של
ה
פדגוגיה גמישה ונותנת
תלותמיידים .לתלמידים בבית ספרנו ניתנת אפמענה נוסף לשונות בין
צ
ור
שר
ש
ות
יב
ב
ה:
חירה בין חמש
קוצים ועמי ישיבה מסורתית ,י
שי
בה
על
כד
ור
פיז
יו,
י
דה ליד ש
שיבה על כרית
האולחן בר .מורות ותלמ
יד
ים
מע
יד
ים
כי
הישיבה משפרת את
ג
מי
ש
קל
ות
ים ב
כי
תה
ו
את
י
כו
לת
ה
למ
יד
ה.

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר"
רחוב האירוס  5גדרה
טלפון ,08-8680810 :פקס08-8680812 :
כתובת האתר הבית ספרי

)יאנוש קורצ'ק(
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ספר “פינס”
“רימונים”
ביתביתספר
מנהלת בית הספר :הגב' גלית אקריש

ייחודיות בית הספר:
תרבות ישראלית ערכית
חינוך לגאווה ישראלית
בית ספר "פינס" הגדול והוותיק ביישוב החוגג השנה ק' מחזורים ,משקף את חזונו של "פינס" בהקמת חברה ישראלית ערכית
בארץ .בית הספר מאמין בחינוך לערכים ,אהבת האדם ,העם והמדינה ,מאפשר מצע ללמידה משמעותית ,חווייתית ויישומית
בחתירה למצוינות ,מעורר את סקרנותו של התלמיד לחקור ולהשכיל ומפתח חשיבה עצמית ,ביקורתית ויצירתית בתחומי דעת שונים.

ייחודיות
המעמיק את ידיעותיו
ור
שד
ם
ני
אנו מאמי
יבנה זהות ברורה
יו,
רכ
וע
רו
עב
דות
מתוך תחושת גאווה
אוהווה ויטפח עתידו
שראלית .תפיסה זו
ב
ושייכות לזהות הי חינוכית אשר תחנך
תתבטא בעשייה ה בית הספר ,לאהוב
ותעצב את תלמידי
אדם ,לכבד את הוריו
אדם באשר הוא לכבד את מורשתו
ומשפחתו ,להכיר ולדורותיו ואת זהותו
של העם היהודי
התרבותית.

העוצמות שלנו

המעוף שלנו
של תלמידינו להיות מעורבים ,יוזמים,
אנו מאמינים ביכולתם הסביבה ומגלים אחריות ומחויבות
תורמים ,משפיעים על אלו יהוו בסיס איתן להצמחת בוגרינו
לחברה ולמדינה .ערכים המוקירים ,מכבדים ותורמים
עורבים ואחראיים,
כמכולותיהם למקום אליו הם שייכים.
מי
פים מעגלים השונים בעשייה הבית
התלמידים שלנו שות
דה בדרך חקר והדרכה .השותפות
למי
ספרית :בחשיבה ,שונים :מועצת תלמידים ,מועצה ירוקה,
מתבטאת במעגלים ה קהלת בית ספר ,כיתת אמן ,תכנית
שגרירי מפתח הל"ב ,מ
עים ובמתמטיקה ,הפסקות פעילות,
שח"ף :מצוינות במד
הפסקות רוקדות.
מיטבי של צמיחה ,מאמינים שיש
אנו מקדמים אקלים חי
נוכיטוי לכישוריו הייחודיים ומפתחים
בי
לאפשר לכל תלמיד יים ומרחבי למידה מותאמים
כישורי חיים רלוונט
למאה ה – .21
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ההון האנושי
אדםהינו צוות מסור ,מיומן ומקצועי ,שניחן
באהבת ה
ומ
אמין
בהצלחתו של כל תלמיד ,רואה
בכל ילד
אדם
שי
כול
למ
מש את יכולותיו וכישרונותיו.
ההורים
ב
בית
בתהליכים חבר ספרנו שותפים מעורבים ופעילים
תיים ומתנדבים למען קהילת בית-
הספר.
תרבות ישרא
לית ערכית :בית ספרנו חרט על דגלו את
ניהול השיח
שלוההקשבה ,שיח התורם להעצמת תחושת
השייכות
חברה ערכית יותלמידיו ,למעגלי החיים השונים וליצירת
תר.
אקלים מי
טבי :בית הספר מקדם ומטפח מיומנויות
ופעילויות
ח
ברת
יות,
מקדם הישגים וחותר למצוינות
במגוון ת
חומי
ה
דעת
והעשייה.

הצד המפתיע
בבית ספרנו מרחב למידה מוזאלי אשר הוקם בשיתוף התלמידים
ומשפחותיהם ,ובו מתקיימות תערוכות מתחלפות של צילומים .השנה
בי"ס פינס חוגג ק' מחזורים והציר המארגן אשר מלווה את הצילומים
בתערוכה הינו אחדות הלבבות של בוגרי בית הספר וזאת בזיקה לנושא
השנתי :שומרים על אחדות ,שומרים על ייחודיות – אחדות ישראל.
התערוכה מחולקת לשני מרחבים ,במרחב הראשון תערוכה של תושבי
גדרה ,בוגרי בית הספר ,תמונות מחזור וחוויות מהלמידה לאורך השנים
בבית ספרינו .במרחב השני תערוכת צילום של תלמידי בית הספר עם
בני משפחותיהם ,שכנים ומכרים שהם בוגרי פינס.

אשכולות י.ד.ע )יצירתיות ,דעת ,ערכים(
תכנית בחירה א
בתשכולות י.ד.ע )יצירתיות ,דעת  ,ערכים(
התכנית מורכ
החי מתחומים שונים אשר נבחרו ופותחו
ע"י הצוות
נוכי ומאפשרת חיבור לייחודיות הבית
ספרית-
ג
אווה
י
שרא
לית.
כל תלמיד בוחר פעמיים
בשנה
קו
רס
מה
אש
כול
השכבתי .אשכולות הי.ד.ע
מא
פש
רים
ל
תל
מיד
ל
חוות תהליך בחירה ומרחיבים
את
הלי
מוד
המ
שמ
עותי
עם חבריהם לשכבה בקבוצה
ק
טנה
כש
לכו
לם
ת
חום
עניין משותף.

במרחב "בשבילי התרבות הישראלית"

מוצ
גים תמונות ומשפטים המייצגים את ערכי בית
ה
ספר
ואת
הג
אווה
הישראלית במעגל העולמי,
לאומי ואישי.
הת
למידים לוקחים חלק פעיל בחקר המרחבים
לרבדיו
השונים .השכבות הבוגרות מדריכות את
השכבות הצעירות יותר.

תכנית "שישי שחמט"

העצמת הלומדים בראי בית ספרי:
פל"א )פינס לומד אחרת( :בימי ראשון בבוקר מתקיימות פעילויות
מגוונות ביוזמתם ובהובלתם של תלמידי השכבות הבוגרות.
דקה ישראלית :תלמידי שכבת ו' מקריאים קטעי מידע במערכת
הכריזה הבית ספרית על אודות נושאים הקשורים לתרבות
היהודית ישראלית וכן על יוזמות והמצאות ישראליות.
שיר של יום :תלמידי שכבת ה שרים עם תלמידי בית הספר משירי
ארץ ישראל ,ואף מוסיפים מידע על משמעות השיר ועל אודות
היוצר שכתב את השיר.
בוקר בכושר :תלמידי שכבת ו' מפעילים את תלמידי בית הספר,
כחמש עשרה דקות באימון .Tabata
כינוס שישי ישראלי :בימי שישי אחת לחודש תלמידי שכבת ב'
מובילים כינוס לתלמידי שכבת א'-ג' ותלמידי שכבת ה'-ו' מובילים
כינוס לתלמידי ד'-ו' .התלמידים האחראים לכינוס יוזמים
ומתכננים את תוכן הכינוס .בכינוס תלמידי ביה"ס שרים יחדיו
משירי א"י ,מתעדכנים בחדשות "פינס" ומעשירים את ידיעותיהם
בתרבות הישראלית .

בהפסקה של יום שישי מפעילים תלמידי אשכולות
ידע את תלמידי ביה”ס משחקי שחמט המעודדים
חשיבה ופיתוח אסטרטגיות במטרה לקרב בין כל
תלמידי ביה"ס ולהעצים את בוגרי אשכולות ידע.
הורה מתנדב ומורה מהצוות שותפים לכל מפגש
במטרה להדריך את כל השותפים המשחקים
בהנאה.

תכנית הקשר הרב דורי
"מזקנים
ידי אתבונן" ,התכנית המיועדת
לתלמ
שכ
בת
ו',
בונה גשר ערכי בין דורי
ומחז
קת
את
מ
ער
כת הקשרים בין תלמידי
בית
הס
פר
ל
בין
האוכלוסייה המבוגרת
בא
מצ
עות
ה
סבי
בה הטכנולוגית.

תרבות ישראלית ערכית  -חינוך לגאווה ישראלית

“ביכורי פינס”

ריקודי עם

אחת
מרקידילחודש תל
מי
די
א
ש
כו
ריקו ם את תלמידי בי לות ידע
דים שנלמדו באשכול .ה"ס ,במגוון

רחוב פוקס  1גדרה ,טלפון08-8591130 :
כתובת האתר הבית ספרי www.pines.edu1.org.il
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“הביל”ויים”
בית ספר
ספר “רימונים”
מנהלת בית הספר :הגב' שלהבת בני

ייחודיות בית הספר:
ברוח החינוך ההומניסטי באמצעות למידה דרך משחק וחקר
בדגש על למידה מבוססת יחסים.

בית הספר נוסד בשנת  ,2012ומונה כיום  560תלמידים 19 ,כיתות )כולל כיתת חנ"מ(.
ייחודיות ביה"ס ברוח החינוך ההומניסטי המאמין בכבוד האדם ,השכלה רחבה ופיתוח יכולות אישיות כאורח חיים .נקדם
זאת באמצעות למידה דרך משחק וחקר עפ"י עקרונות של שיתופיות ,סקרנות ,אתגר ,למידה מטעויות ,דמיון ויצירתיות.
שימת הדגש היא גם בתפיסת מקומו של המחנך כמנהיג/מוביל ,מאתגר ומזמן למידה לחשיבה מסדר גבוה ,להשבחה
ולהעמקה של ידע בתנאים של שיח מתמיד מול התלמיד ואמונה ביכולותיו וכישוריו בסביבת למידה המאפשרת זאת.

חודיות

יי
שחק וחקר? המשחק הוא דרך חייו הטבעית של
למה מ הליך המשחקי ,מייצג פעילות שיש לה אופי גמיש
הילד .התכאן שהוא יכול להתבטא במגוון רב של סוגים
מאוד ומ חברתיות כגון למידה בלתי פורמאלית על כל
ומסגרותלמידת החקר מזמנת למידה משמעותית
גווניה.
הלמידה חווייתית ומאתגרת .למידה זו גם
פית.
ושיתו חשיבה ביקורתית ,חשיבה יצירתית ,מעודדת
מטפחת
סקרנות.

ביה"ס נבחר לקדם יוזמה חינוכית בליווי מיפרש )תכנית מטעם
משרד החינוך לפיתוח יזמות וחדשנות(.
לאחר תהליך מתמשך של למידה ואיתור צרכים .הצוות רכש ידע,
כלים להובלת היוזמה“ :הלמידה כמסע הרפתקאות בשביל החיים”.
שימת הדגש היא בתפיסת מקומו של המורה כמנהיג /מוביל,
מאתגר ומזמן למידה לחשיבה מסדר גבוה ,להשבחה ולהעמקה
של ידע בתנאים של שיח מתמיד מול התלמיד ואמונה ביכולותיו
וכישוריו בסביבת למידה המאפשרת זאת וכוללת :מפגשי שיח אישי
להצבת יעדים/מטרות בשיתוף המחנכת ,מפגשי מב"ט )מפגש
גיבוש
פעילויות
טובה(,
בעין
טוב/מפגש
בוקר
קבוצתי/כיתתי/שכבתי.
הצוות עובר הכשרה של השתלמות חיצונית בנושא :המורה
כמנטור .הצוות מקבל כלים מעשיים לניהול כיתה/התמודדות עם
מצבים מאתגרים/דילמות ע"י הצוות הטיפולי .

הצד המפתיע שלנו
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אנו מאמינים
שלך,כי“ :המפתח להישגים גדולים ולאושר הוא הפעלת
החוזקות
הכרתלא תיקון טעויותיך ומגרעותיך הצעד הראשון הוא
החוזקות שלך” )פרופ’ מרטין סלגמן(

נעים להכיר

בבית הספר הביל"ויים שמנו לנו כיעד מרכזי לטפח וליצור
אקלים חינוכי מיטבי :חינוך -דרך עם ערך!
אנו מאמינים שבית הספר הוא קודם כל בית וכמו בכל בית
הילד יכול לסמוך על המבוגרים ,צוות ההנהלה והמורים
דאגו לביטחונו ולתחושת השייכות והמסוגלות האישית
שי
שלו ובכך להביאו להנעה והנאה מבחינה לימודית
וחברתית .אנו מעצימים את ההתנהגות החיובית בדרך של
קידום מסגרות הנותנות ביטוי למנהיגות חיובית החל
ענקת תעודת מצוינות חברתית ,מתן ניקוד כיתתי
מהלופת השבוע" ,מתן מענה למצוינות אישית בתחומי ידע
"א
שונים בביה"ס כגון :רובוטיקה ,אומנות ,מוסיקה ,ספורט
תחומי ידע נוספים .תנאי הקבלה לשיעורים אלו הנם
והתנהגות חיובית ומכבדת בהתאם לתקנון ביה"ס ובדגש
על הדוגמא האישית בבחינת" :אחרי המעשים נמשכים
הלבבות" )ספר החינוך( ועפ"י תקנון בית ספרי המעודד שיח
מורה-תלמיד-הורה.
מסגרות חברתיות פעילות בביה"ס  -התלמידים שלנו
לומדים "הלכה למעשה" מהי אחריות .הם חברים בוועדות
ובמועצת התלמידים ,מועצה ירוקה" ,שגרירי מפתח הל"ב",
ישור ,נאמני ספריה ,חונכות כתות א ,סבב"ה ,נאמני מחשב,
גתכנית מעברים לכתה א ולחטיבה ע"מ להקל על המעבר
ולאפשר הדרגתיות באופן הסתגלות הלומדים.
חברת הילדים דינאמית ומשמעותית ,התלמידים נבחרים
חירות דמוקרטיות ומהווים חלק פעיל בקבלת החלטות,
בבצעת יוזמות בדרך של שיח מתמיד מול הלומדים והצבת
ה
אתגרים אישיים ,בדגש על "תפקיד לכל תלמיד/ה".
מנהלת ביה"ס נפגשת ל"שיח מלב אל לב" עם תלמידים
החוגגים יום הולדת להיכרות והעצמה .שיעורי תיאטרון
מקדם אקלים כחלק מהטמעה של כישורי חיים ,הנושא
הרגשי -חברתי מהווה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו
והמענה ניתן גם במסגרות לטיפול אישי/קבוצתי לקידום
התלמידים.

הרחבת תחום המשחק והחקר גם לתחום הרובוטיקה ,מסגרות מצוינות ,תיאטרון מקדם
אקלים ,קורסי בחירה וכל זאת בדגש על שיפור מתמיד,הצבת יעדים ומענה לפרט.
"משחקים מקרבים" -למידה באמצעות משחק ותיאטרון בכל השכבות הנותנים מענה רגשי ,חברתי ,קוגנטיבי
בדרך של עיסוק בדילמות מחיי היומיום ,ספרות ויצירה .בביה"ס קיים חדר תיאטרון הנותן מעוף ,דמיון ויצירתיות,
"במה לכל ילד/ה" המאפשרת דרך לביטוי ה"אני" באמצעות משחק והזדמנות להציג תחום חוזק עבור כל
תלמיד/ה ,הערכה חלופית בדרך של תוצרי משחק  ,חדר "מפעלון" הנותן השראה ליצירת משחקים ומהווה
מקום לתרגול ולמידה דרך משחק .שישי -משפחתי בסימן משחקים מקרבים בדגש על ניצול שעות הפנאי
בשישי -שבת עם המשפחה ,קורסי בחירה רב גילאים המושתתים על תאוריית האינטליגנציות המרובות :יוגה,
מחול ,אומנות ,מחשבים ועוד ...השנה הגדלנו והרחבנו את הלימוד בתחום הרובוטיקה בשכבות ד-ו המהווה
פלטפורמה ללמידה של חקר ,תכנות והעשרת הידע בשת"פ עם תיכון דרכא בגין .שיעורי מוסיקה הנותנים
מענה לשימוש בכלים :חליליות ,מנדולינות ,כלי הקשה ופיתוח הקול והטמעת תכנית" :שיר של יום" ללימוד
השירה העברית והזיקה למורשת וארץ ישראל והרחבת הלמידה בנושא הזהות האישית שלי בזיקה לזהות
היהודית.
סביבת הלמידה מתעדכנת ונמצאת בתהליך מתמיד של התאמה לצביון המשחקי של ביה"ס :משחקי חצר
,מרחבי למידה משחקיים ,ספריה המשמשת כמשאב תרבותי להשאלת ספרים ולחקר ,משחק ויצירה .חדר
מחשבים המהווה חלק אינטגראלי ללמידה חקרנית ומשחקית בכל שכבות הגיל ועוד...
עם הפנים לקהילה –שמנו לנו כיעד להרחיב את מעגל השייכות עם הקהילה .אנו מאמינים בשיתופי פעולה עם
תנועות הנוער סניף "הנוער העובד והלומד" נמצא בביה"ס ומהווה חלק מפעילויות שוטפות כגון :מעגלי שיח,
שיעורי כישורי חיים ,גיבוש כיתתי כמוהם גם תנועת הנוער "מכבי" .פעילות משותפת עם בתי הספר ביישוב:
"קרוב ללב" עם ביה"ס "אוהל שלום" ,פעילויות היכרות ושיח עם ביה"ס "רעות" ,חונכות עם תיכון "דרכא בגין"
בתחום הרובוטיקה ,אימוץ "מקבץ דיור" והמרכז לעיוור לאורך כל השנה ,עידוד קריאה עם מתנדבי של"מ
מהקהילה .שת"פ לאורך כל השנה עם מתנ"ס אופ"ק וכל זאת ע"מ ליצור קשר רציף ומתמשך בקהילה.
הדגש בקהילה שלנו על שותפות חינוכית -ההורים שלנו פעילים בסיוע ותרומה לקהילת ביה"ס ואנו מקיימים
פעילויות שונות לרווחת הקהילה .הנהגת ההורים מהווה חלק בלתי נפרד מהשיח המשותף והמשתף לשם
רווחת התלמידים .בביה"ס התחלנו בתהליך מעמיק של למידה לחינוך סביבתי בר-קיימא והסמכה לביה"ס ירוק,
נמשיך בעשייה המבורכת למען הקמת סביבות ירוקות אקולוגית .ביה"ס זכה לשמש דוגמא במחוז בהטמעת
תכנית הקשר הרב דורי אשר שמה דגש על מירקם היחסים והעמקת הקשר עם הסבים והסבתות של התלמידים.
הטמענו והעמקנו בתכנית "קשר חי" בשיתוף עם הגנים ביישוב להעצמת הלומדים באמצעות טיפול בבע"ח.

העוצמות שלנו

נקודת המוצא שלנו לעשייה ה
חינוכית היא ההון האנושי ויצירת
שותפות חינוכית :מורים ,תלמי
דים והורים .האתגר המרכזי שלנו
לבעשייה החינוכית הוא בראש ובר
דיםאשונה הענקת תחושת מסוגלות
כל תלמיד/ה .אנו רוצים ש
היל בו יאמינו בעצמם ,שיאהבו ויעריכו
את המקום שהם מגי
צוות המורים מ עים אליו כל קר ,ואת המורים שלהם.
שתלם בכל
ופסיכופדגוגיה( לשם הטמעה ובישנה בנושא משחקולוגיה )משחק
חלק בתכנית מיפרש של משרד סוס הלמידה .השנה נבחרנו לקחת
חינוכית המהווה מודל ללמידה החינוך ואבני ראשה לביסוס יוזמה
בפרס הצטיינות על הובלה של "שגוליצרנות וחדשנות בחינוך .זכינו
חמישית ,זכינו להוקרה והערכה רירי מפתח הל"ב" ברציפות שנה
ברציפות שנה רביעית .נבחרנו לייצג גם בנושא "מצעד הספרים"
התכנית "קשר רב דורי" ,השנה הוסמ את המחוז כמודל להובלה של
כנו לבית ספר ירוק.
פתחנו מסלול לרובוטיקה ואנו
משתתפים בתחרות  ,fllקיבלנו אישור
לתוכנית עי
צוב הסביבה בתחום במסגרת .... 1
 . M2אנו משתתפים
ב
פותכנית  -edstartעולם היוזמות ה
תכחינוכי-טכנולוגי .השתתפנו בכנס
רצי
ד
רך
לה
טמ
עה
יחד באמונה ובחד מיטבית של נית הקשר הרב דורי.
וות עשייה
"נעששה ונצליח" חשוב לנו לשמר את
ההתלהבות בעשייה היומיו
מית
מעורבות ויצירת "גאוות יחידה" בקרבלנו תוך שימת דגש על גיבוש,
הלומדים ,הצוות והקהילה.

ברוח החינוך ההומניסטי באמצעות למידה דרך משחק וחקר

“ביכורי הבילו”יים”

ללמוד זה משחק מנצח!
רחוב דרך הפרחים  36גדרה,
טלפון ,08-6216835/6 :פקס08-6528686 :
כתובת האתר הבית ספרי www.schooly2.co.il/azorim.gedera
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ספר “גוונים”
“רימונים”
ביתספר
בית
מנהלת בית הספר :הגב' יעל קסלסי

ייחודיות בית הספר:
בית ספר לתקשורת בגוון אחר
ביה"ס נוסד בשנת  2006ומונה כיום  385תלמידים ב 15 -כיתות.

חזון בית הספר

בבית ספר גוונים מציבים את
שוהלומד במרכז ההוויה והעשייה
החינוכית ,נותנים מענה
למצוינות ומעודדים הצטיינלות.נות ומכבדים אותה ,מובילים
סקרנות אינטלקטואלית ,יוזם ,י מפתחים ומטפחים בוגר בעל
פורצת דרך ,יודע לפעול ב צירתי ,תקשורתי ,בעל חשיבה
סביבה ממוחשבת ומתוקשבת
ולתפקד בעולם המחר.
אדם תרבותי ,שוחר תרבות
רםואמנות על סוגיה ,ערכי ,נעים
הליכות ,שותף ,מעורב
ארצו ,אזרח נאמן" ,רואהותוירו לקהילה ,אוהב עמו ,מורשתו,
ק" -פועל למען הסביבה ואוהב
אדם.

"ביה"ס לתקשורת בגוון אחר" -ביכורי הייחודיות

העוצמות שלנו

מכיל.
צוות חם ווון לצרכי התלמידים.
מענה מגצועי ,לומד ומתפתח.
צוות מק
כיתות מתוקשבות.
ם גבוהים.
הישגים לימודיי איכות חיים וקיימות.
בית ספר מקדם
חברת ילדים פעילה.
ם בעשייה החינוכית.
הורים שותפי

בביה"ס גוונים מפתחים פדגוגיה ייחודית וחדשנית.
הייחודיות הבית ספרית בתחום התקשורת מהווה מנוף להשבחת
תהליכי הוראה ולמידה משמעותית.
הצוות החינוכי בביה"ס שותף בבניית תכניות למודים המטפחות
אוריינות תקשורתית בתחומי דעת מגוונים ,תוך עידוד התלמידים
לחשיבה ביקורתית ,יצירה ויצירתיות.
צוות ביה"ס ,מפתח ומעשיר את עולם התקשורת של התלמידים ומעניק
להם כלים להתמודדות עם אתגרי המאה ה –  21בתחום הלימודי ,האישי
והחברתי ,תוך שימוש בשלוש שפות תקשורת מילולית ,חזותית
וחברתית.
תלמידי ביה"ס מתנסים בחוויה לימודית משמעותית בנושאי תקשורת
מגוונים :טלוויזיה ,קולנוע ,צילום ,אנימציה ורדיו בית ספרי.

הצד המפתיע שלנו

בבית ספרנו מטפחים
את חברת הילדים ,ההפסקות הפעילות
הן חלק משגרת יום
נות הסלמידה .מידי יום ,תלמידים בוגרים
מפעילים מגוון תח
רצפה ,בד בבד למש פורטיביות ,משחקי שולחן ומשחקי
חקי טורניר בענפי הספורט השונים
בסימן" :נפש בריאה בגוף בריא".
כבי"ס המעודד
ללמהידה חוויתית תוך התנסות ,הקמנו מרחבי
למ
ידה חוץ כיתתיים מזמנים למידה בגוון אחר.
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בביה"ס "גוונים" מטפחים מנהיגות צעירה במספר מסגרות :שגרירי
זה"ב ,שגרירי מפתח הלב ,מועצת תלמידים ,מועצה ירוקה ,נאמני
ספריה ,נואמים צעירים ,נאמני מחשב ,נאמני עיתון ונאמני רדיו.

מצוינות והצטיינות
בביה"ס "גוונים" מעודדים
למצוינות ולהצטיינות
במסגרת תכנית "אמירים"
לתלמידים מצטיינים.

כישורים ייחודיים
בביה"ס "גוונים"
מטפחים כישורים ייחודיים
במוסיקה ,או
מנוה,ת ,אתלטיקה קלה ,ריקוד
אמנותי ,מתמטיק
בגינה מדעים ,תקשורת ועבודה
החקלאית.

בית ספר לתקשורת בגוון אחר

“ביכורי גוונים”

מנהיגות צעירה

הורים הם מורים לחיים

ה

מתנסים בחוויה לימודית משמעותית
בביה"ס "גוונים" פעילים נאמני תקשורת בתחנת רדיו
בית ספרית באמצעותה מתנסים התלמידים בעריכה
והפקת שידורי רדיו מעולם הילדים.

ם מורים לחיים .מידי
בביה"ס "גוונים" ההורים המעשירים את הידע
חודש הורים מלמדים ו מעניינים ,בקמפוס
ה של נושאים
בקשת רחב הבית ספרי.

רוצים לדעת להשתמש בתקשורת חברתית יעילה? רוצים לביים ולצלם סרטים?
רוצים לשדר רדיו אונליין? רוצים ללמוד את תורת הקומיקס?
רוצים לקריין או לנאום? רוצים לכתוב סיפורים? רוצים להיות עיתונאים?
רוצים ללמוד בסביבה מתוקשבת?
אנחנו הכתובת עבורכם.
רחוב ארז  2גדרה ,טלפון08-8693950/1 :
כתובת האתר הבית ספרי www.gvanimgedera.edu1.org.il
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שלום”
חמ”ד “אוהל
“רימונים”
ספרספר
ביתבית
מנהלת בית הספר :הגב' לבז שרה

ייחודיות בית הספר:
אומנויות ותקשורת בינאישית ברוח ערכית תורנית
בי"ס מונה  230תלמידים ב 10-כיתות .כיתות ה-ו מפוצלות לקבוצות בנים ובנות.
בי"ס הטרוגני שיש בו ייצוג של קבוצות שונות בעם ישראל.
כל אחד מביא קול אחר מתוך המקהלה ומגוון הקולות במקהלה זה עושר אדיר.
בי"ס דתי ,איכותי .בי"ס השואף למצויינות באווירה משפחתית ובשיתוף קהילתי.
צוות מקצועי מנוסה המשלב למידה משמעותית בשילוב תכנים תורניים כחלק ממסורת ישראל.
טיפול בפרט -מתן מענה לצרכים אישיים אינדיבידואליים של כל תלמיד ותלמיד.
מובילים בחינוך ,מצטיינים בלמידה.

ודיות

ייח
אנו מקדמים אהבת התורה וקיום המצוות,
בית החינוךכים ואהבת ישראל ,אהבת הקריאה פיתוח
חיזוק
הערבאמצעות קבוצות מצויינות באומנות.
תיות
יציר
אווירה חמה ותומכת בבית החינוך קיימת
רת
ויצי
ישי
א
יחס
ותחושת מוגנות .נעשות פעולות רבות על
ובה
ט
ירה
אוו שמר אווירה זו וכן את תחושת השייכות של
מנת ל דים .כיתות המזמנות אינטראקציה חברתית.
התלמי
זהות תורנית -ציונית
להעמקת החינוך במגוון נושאים ,כמו
בית החינוך פ
ועלכיבוד הורים ,מורים וחברים ,דרך ארץ,
תפילה באהבה,
חסד ונתינה ,קיום מצוות ,אהבת הארץ ועוד.
אהבת

העוצמות שלנו

ת
תולמוד תורה "-אוהלה
של
ת
ור
ה"
המ
ענ
יק
רני נרחב ושינון עם טעמים ,בהובלתו של אהבת תורה ,ידע
הרב נתנאל רייך.
"המודל המש
ליולב" של המרכז לחד
שנ
ות
בח
ינו
ך-
תו
כנ
חדשנית ב
ית
חינוכית
בא מודי אוריינות פרי
פי
תו
חה
של
קולומביה
א
וני
ברסיטת
מצויינות ב רה"ב של "המרכז היש
רא
לי
ל
חד
שנ
ות
בח
ינו
ך”
למידה-
המ בבית החינוך מושם
ההישגים ופיתוח
וני דגש רב על קידום
צו
יינות ב
תח
ומ
ים
ש
ם:
מ
שעות
צו
יינ
ות "אמירים",
פיתוח פרטניות רבות והעשרה
למ
צו
יינ
ות
במ
קצ
וע
ות
ליבה.
כשרונות אישיים.
יום לימודים ארוך.
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זהות תורנית-ציונית

להעמקת החינוך התורני
בית החינוך פועל
שאים כמו :תורה ,תפילה
נו
והמסורתי במגוון כיבוד הורים ,דרך ארץ,
באהבה ,קיום מצוות ,רץ ועוד .לשם כך קיימים
חסד ונתינה ,אהבת הא כגון :כינוס שבועי סביב
מגוון פרויקטים ופעילויותורה“ -אוהלה של תורה”
פרשת השבוע ,תלמוד תדע תורני נרחב ושינון עם
המעניק אהבת תורה ,י
שותפות להורים ולילדים,
רבנים ,פעילויות מ ה -תקיעת שופר ,כפרות,
חוויות סביב מעגל השנחנוכיות ,תחפושות ,אפיית
בנית סוכה ,תערוכת תפים עם אולפנת בהר”ן
מצות ,פרוייקטים משו בתנועות נוער כגון “עוז”
ופעילות אחר הצהריים שמים דגש על העמקת
בני עקיבא” .בנוסף,
אנו הלאומי ,הדגל וסמל
ו” ההיכרות עם ההמנון
המדינה.

צהרון

שילוב תקשורת

)אחד מיעדי החמד הוא חי
זוק מעמדו ויכולתו של החינוך
הציבורי לתת מענה
מיטבי לכלל החברה הישראלית (
לשם כך אנו שומרים על קשר
שו רציף עם גני הילדים ,מגיעים
אליהם לפעילויות ערכ
יותות .נות ומזמינים אותם לביה"ס
לפעילויות חברתיות חינוכי
קיום קורס מוכנות לכיתה א'
ול במטרה להכיר את אוכלוסיית
היעד ,לזהות את צרכיה
אפשר מעבר קל והסתגלות
נעימה בכיתה א' .

פיתוח כשרונות אישיים
תלמיד בית הספר זכה במקום שלישי בשלב
הארצי של תחרות כתיבה של “המרכז
הישראלי לחדשנות בחינוך” .בנוסף תלמיד
בית הספר זכה במקום הראשון בשלב
המחוזי של תחרות “הנואם הצעיר”.

חוגים לכל תלמיד

מצויינות בלמידה

"המודל המשולב" של המרכז לחדשנות בחינוך.
תו
כנית חינוכית חדשנית בלימודי אוריינות פרי
פית
וחה
של
אוני
ברסיטת קולומביה בארה"ב של "
המ
רכז
ה
ישר
אלי לחדשנות בחינוך ,בתוכנית זו
בכל
רים,כתה יש סיפרייה עשירה .הילדים קוראים
ספ
כות
מיומנויות בים ,משוחחים ומאזינים ומעשירים את
ה
שפה הנידרשות מלומד במאה ה.21-

אומנויות ותקשורת בינאישית ברוח ערכית תורנית.

“ביכורי אוהל שלום”

תכנ

ית מעברים" -והעמידו תלמידים הרבה"

בב
בית החינוך פועלות תוכניות ל
קידום המצויינות וההישגים
ומחתחומים שונים .פועלת תו
כנית "אמירים" למצטיינים
חיי וננים במתמטיקה ,אומנ
שלות ותקשוב ,אנגלית וכישורי
ם ,תזונה נכונה .מערך
ומצויינות במקצועות הליבה ותו שעות פרטניות להעשרה
העירונית של גדרה להכנית משותפת עם הספריה
עשרת הקריאה.

שי ויצירת אווירה חמה ותומכת

יחס אי

אווירה טובה עם יחס
בבית החינוך קיי
מתת .נעשות פעולות רבות
אישי ותחושת מוגנו
מר אווירה זו ואת תחושת
על מנת לש
מידים :פעילויות העשרה
השייכות של התל
אישיות בין מורים
חברתיות ,שיחקותטנות ,הפסקות פעילות,
לתלמידים ,כיתות תחרויות ספורט ,תוכנית
תעודות הצטיינות ,ח” עם המנהלת והיועצת,
מוטיבציה“ ,קו פ
תויני שלום” המופעל בזמן
שכ
ופרוייקט “מ
די ד’-ו’ .כמו כן מושם דגש
מי
תל
ההפסקות ע”י
הקשר הטוב עם ההורים.
על שיתוף הפעולה ו

"לכל מחנך צריך שיהיו שתי אהבות ושלוש אמונות:
אהבה לחניכיו ואהבה למקצוע ,אמונה בכוחותיו כמחנך,
אמונה בערכים שמבקש להקנות לחניכיו,
ואמונה בחניכים כי יספגו את מה שמשקיע בהם" .הרב משה צבי נריה
רחוב ויצמן  21גדרה,
טלפון ,08-8591236 :פקס08-8597895 :
כתובת האתר הבית ספרי y-oshalo-s@kishurim.k12.il
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“קשת”
ספרמשלב
ביתספר
בית
“רימונים”
מנהל בית הספר :מר יהושפט הלוי

ייחודיות בית הספר:
בית ספר משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים– יחודיות אידיאולוגית
ביה"ס המשלב קשת נוסד בשנת  2015וממוקם בשכונת "אחוזת גדרה" בגדרה,
ביה"ס מונה כיום  273תלמידים בכיתות א-ה.
בשנת תשע"ט ימשיך בצמיחה ,ובתוכם שתי כיתות תקשורת.

מעוף שלנו

ה
הינו בית ספר משותף לדתיים חילוניים
בית ספר קשת
ומסורתיים.
המשותפת ,היא ליצור תרבות הנבנית
מטרת ההתחנכות לית היונקת ממקורות ישראל היהודיים
בהוויה יהודית-ישרא
יים .מטרתנו לחזק את הזהות ,אורח החיים,
ומערכים הומניסט כל תלמיד/ה לקבוצת השייכות שלו/ה,
הידע והמחויבות שללשתי קבוצות השייכות ואת השוני ביניהן
להכיר את המשותף
מתוך חיים של כבוד בצוותא.
הזהות הייחודית של כל קבוצת שייכות
אנו פועלים להעמקת
תוך כדי בניית מכנה משותף רחב,
)"מפגש" ו"תפילה"(תוח לפירושים רבים .נקודת המוצא שלנו
משמעותי ,עשיר ופשל כולם .לכל קבוצת שייכות ,וההסתכלות
היא שהיהדות היא שונות .אנו מלמדים את תלמידינו לראות
היא מנקודות מבט הדורש את המעורבות והמחויבות של
את העולם כמורכב,לק בדאגה לסביבה האנושית והפיזית
תלמידינו לקחת ח
שלהם.

הצד המפתיע שלנו

ב
בהיתובהספר שלנו נוסד משיל
וב
הצ
רכ
ים
ו
מר
צון
של
הק
הילה
לת מועצת גדרה ומשרד ה
חינוך כמו כן קיבלנו הכרה
רשמית של משרד החינוך
המכיר בבית הספר כ"משלב"
בבה"ס
וף מתקיים בית מדרש ובו
מ
תנ
הל
ות
ל
מי
דה
בח
בר
ות
ות
בשית תלמידי
בית הספר וקהילת ההורים.
כל
ותפיבוקר התלמידים שלנו פו
תח
ים
את
הי
ום
ש
עת
מפ
לה
מ
גש
עין "שעת נפש" .
מידי חו
דש בחודשו ,בראש חודש,
ובו מ
על
מיו מתקיים טקס ראש חודש
ים
על נס את האיפיון ה
והלאומי לחודש זה באמצעות ה חד בההיבט הטבעי ,הדתי
כמו כן אנו מציינים את כל הילדים שמחזה שירה ריקוד ועוד...
נולדו בחודש זה.
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העוצמות שלנו
אנו מאמינים שבעולם המודרני צריך ואפשר ללמד
ילדים חשיבה מורכבת ,מעמיקה ,וראייה שהעולם אינו
שחור לבן ,אלא עשיר ,מרובד ומגוון.
רוח קשת מאמינה בפיתוח שיח -יכולת קשר עם עצמי:
מה אני חושב ומרגיש ,למה ואיך זה מתקשר לאחר
ולסביבה שלי .זמן מושקע בשיחה וטיפוח קשב ,בכבוד
הדדי ,ובחינוך התלמידים להעמיק את החשיבה
הביקורתית שלהם ולקחת אחריות כלפי הסביבה
שלהם.
חלק ניכר מן הלמידה הוא על ידי התנסות ולמידה
חווייתית ,תוך שימת דגש על יכולות מגוונות של
התלמידים .חברת הילדים שואפת להיות מושתת על
כבוד ,הכרת וקבלת השונה ופיתוח יחס חברי נעים בין
התלמידים.
בית הספר מרחיב את הלמידה בתחומי האומנות
המוסיקה המחול התקשוב והספורט.
אנו שמים דגש על תכנים וערכים יהודיים תוך כדי
עמידה בדרישות ובסטנדרטים של משרד החינוך
במקצועות השונים ועל חיזוק היהדות בקבוצות הזהות
הדתית והחילונית.
אנו מאמינים ופועלים למתן כבוד לילד עם גבולות
נכונים ,לקיום שיח מכבד וכן עם ההורים ובפיתוח שיח
פלורליסטי בית ספרי.
אנו מאמינים בחינוך שוויוני לבנים ובנות ושמים דגש רב
על ההרכב החברתי ועל חיזוק הפרט בקבוצה חברתית
לומדת.
בית הספר מוביל תקשוב ומותאם למציאות המשתנה
התלמידים נחשפים לתכנים דיגיטליים התומכים את
תכוניות הלימוד .לצורך כך עומדת לרשותנו סביבה
מתוקשבת ברמה גבוהה.

למידה בחברותא
בביה"ס מתקיים "בית מדרש" בו מתנהלת למידה
בחברותות בשיתוף תלמידים מורים והורים.
למידה בחברותא היא לשם עידוד שיח הבעת דעות
שונות ,עידוד לערכים של הקשבה סובלנות וכבוד.
הלמידה מתרחשת סביב אירועים/נושאים שונים.
בביה"ס שלנו פועל תל"ן )תוכניות לימוד נוספות (
בהובלת ההורים ובשיתוף מלא עם הנהלת ביה"ס –
התל"ן אצלינו פועל בתוך שעות יום הלימודים .

קהילתיות
ביה"ס רואה בקהילתיות ערך מוביל בקידומו.
בשיתוף ההורים ברבדים השונים והמשמעותיים בצמיחתו
ובהעשרת חיי ביה"ס כמו מסיבת סידור ,חומש חגי ישראל שותפים
בוועדות בית הספר כגון :אקלים ,בטיחות תרבות ועוד..
ביה"ס קשת רואה עצמו חלק מהקהילה הרחבה של גדרה ומשום
כך פועל רבות לשיתופי פעולה עם גורמים רבים :תנועות נוער,
מתנס קהילת קשת ועוד..
אנו מאמינים בשיתוף פעולה ודיאלוג עם הקהילה הבית ספרית ,כי
רק מתוך שותפות ושילוב ידיים אפשר למקסם את העבודה
החינוכית.

בית ספר משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים

“ביכורי קשת”

גינה בית ספרית
הגינה הבית ספרית מבטאת את ערך הקיימות ואת אהבת הטבע
והסביבה אותם אנו מנחילים לתלמידי ביה"ס.

"נפלא כוחו של אדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח.
אשרי האדם המבין כי גם הניצן המתקשה להיפתח ראוי לפרוח" )אנונימי(
רחוב מנחם בגין  13גדרה ,דוא”ל....................................................:
keshetg8@gmail.com
טלפון , 08-86119460 :פקס08-9215264 :
כתובת האתר הבית ספרי http://t60.tik-tak.co.il
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ב”ה

חב”ד”
“שלהבות
“רימונים”
ביתביתספרספר
מנהלת בית הספר :גב' חני קרניאל

ייחודיות בית הספר:
למידה אפקטיבית וחדשנות פדגוגית
יחד עם חינוך ליהדות בשמחה
בית הספר שלהבות-חב"ד הינו בית ספר צומח שהוקם בשנת תשע"ו ) (2015על ידי רשת חינוך חב"ד.
וכיום הוא מונה  180תלמידים.
בית הספר שם דגש על למידה איכותית מחד ועל חינוך יהודי וערכי מאידך .על פי מודל השליחות של הרבי מליובאוויטש ,בית הספר רואה
בכל תלמיד ותלמידה מנהיגים צעירים שבכוחם להאיר את סביבתם בהווה ובעתיד על ידי הכישורים והיכולות שיש בהם.

להאמין
האמונה שלנו  -הקניית ערכים יהודיים ודרך
ארץ ,חיבור למסורת ישראל מתוך שמחה
ועשייה למען הזולת.

להאיר
הייחודיות שלנו  -חינוך בשיטת החזקות
והאינטליגנציות המרובות ,בכדי שהתלמידים
יאירו את עצמם ואת סביבתם בהווה ובעתיד
בכוח הכישורים המיוחדים שיש בהם.

להצליח

הדרך שלנו להצלחה  -לימודי ליב"ה והעשרה
ברמה גבוהה ,דרכי הוראה חדשניות וחווייתיות
ולמידה משמעותית המובילה להישגים.

בהעוצמות שלנו

ייחודיות

הייחודיות שלנו -למידה באהבה שמים דגש על למידה מתוך אהבה
בבית הספר שלהבות-חב"ד אנו
באווירה תומכת ומעצימה.
תחושת שליחות ושם דגש על חזקות
צוות המורים חדור ב
האישיות של כל תלמיד ותלמידה.
התלמידים ועל פיתוח היכולות
על מתודיקה ולמידה משמעותית.
דגש
נים )גינון ,מחול ,אוריגאמי ,אומנויות
חוגים בתחומי העשרה שו
לחימה ,שחמט ועוד(.
למידה מכוונת פרט.
יכי מוח ולמידה במקצועות השונים.
מודעות לתהל
נגלית ,חשבון ,מדעים ,בריאות ,ועוד.
ימי שיא במקצועות א

בית הספר שלהבות
חב
"ד
א
ווי
רה
ח
ומיו
בר
תית נעימה
עניחדת בכל מה שבין
אד
ם
ל
חב
רו.
מ
צוו
ת
ק
בית הספר
אהבה ואמון ב
כל
תל
מ
יד
ו
תל
ה
מי
תל
דה
ומחנך את
מידים לפעול מתוך א
ח
ריו
ת
ול
הא
יר
סב
א
יב
ת
ת
עצמם ואת
 אק ם הקרובה באור של דלי
ם
רך ארץ ומעשים טובים.
ח
בר
תי מיטבי.
קשר
אי
כאינדיביד שי בין מורים לתל
מי
די
ם,
ור
אי
ת
כל
ואל.
תלמיד
 חינוך לשליחו
ת
ו
מנ
היגות.
 מעורבות הורים בפרויקטים שונים.
20

חינוך לערכים ,לדרך ארץ ,לאהבת השם ולאהבת הזולת.
חגי ישראל מועברים בבית הספר בצורה משמעותית וחווייתית.
תכניות העשרה ביהדות.
תכנית חברתית ייחודית בליווי אהובי הילדים "שלומי וסתם".

הרגע הראשון

 -תכניות מיוחדות לכיתות א'

מ
)לנרשמים ולמתעניינים(
גן חובה העולים לכיתה א'
חוג מוכנות מקצועי לילדי
שורי מנהיגות ופרזנטציה.
ית 'מרצה צעיר' לפיתוח כי
החל מכיתה א' -תכנ
החובה ,להורים ,ולחברים.
מגן
קט "הכרת תודה" לגננות
וחדת לתלמידים הצעירים
פרוי
רח מטפח פרח" :תכנית מי
גינה צעירה" -פ
לפיתוח סבלנות ואחריות.
על המעבר מהגן לביה"ס.
תלמידי כיתות א' המקלות
פינות משחק ייחודיות ל

ומה חדש?
השנה
צטיימתקיימת בהצלחה תכנית אמירים לתלמידים
המ נים.
תכנית מיקוד ללימוד אנגלית בכתות ד'.
בשנת ה
למלימודים הקרובה יעבור בית הספר שלהבות-
חב"ד
בנה
ח
דש,
גדול ומשודרג שנבנה בדיוק לצרכי
בית
ה
ספר
ומ
עוצב
בהלימה לאקלים החברתי והלימודי
של בית הספר.

למידה אפקטיבית וחדשנות פדגוגית יחד עם חינוך ליהדות בשמחה

“ביכורי שלהבות”

חינוך ליהדות בשמחה

להאמין ,להאיר ,להצליח.
רחוב גד  17גדרה,
....................................................................
טלפון , 072-2555349 :דוא”לshalhvotchabad@gmail.com :
חפשו אותנו בפייסבוק  :בית ספר שלהבות-חב"ד
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“רימונים”
בית
ספרהדמוקרטי
החינוך

מגיע לגדרה!
החינוך הדמוקרטי ,בשמו ובאיפיונים המיוחדים שלו ,צמח ופותח בישראל ומהווה היום תנועה המונה מאות בתי ספר בעולם.
ביה"ס הדמוקרטי הראשון הוקם בחדרה בהובלת יעקב הכט בסוף שנות השמונים.
כיום יש כ 30-בתי ספר דמוקרטיים בישראל ,כאשר הפדגוגיה של החינוך הדמוקרטי הוכרה בשנים האחרונות באופן פורמלי על ידי משרד
החינוך )"מסמך ההסדרה הקבוצתית"( כחלק ממגוון החינוך הרשמי בישראל.

עקרונות החינוך הדמוקרטי:

עיוני של החינוך הדמוקרטי  -מושתת על דיאלוג,
הבסיס הערכי והר
אמון ,בחירה ,אחריות ושוויון.
רטי שתת על האמונה שהתהליך החינוכי מתחיל
החינוך הדמוק
מו עמו ,ובהתאמת התהליך לכל ילד .או בשפת
רות
בהיכ
בילד עצמו ,דית "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור
המסורת היהו מושקעים בחינוך הדמוקרטי משאבים לטובת
ממנה" .לשם כך
ניית מערכת אישית ,ועבודה על בחירה כמיומנות.
חניכה אישית ,ב אישי עוברים/ות הילדים/ות תהליך חברתי
לצד התהליך ה
אשר נשען על מופעים קבועים של בניית קבוצה.
משמעותי,
לומדים לחיות ולהתנסות בערכים ובהתנהלות
בנוסף ,הילדים
ויות השלטון" של בית הספר דוגמת הרשות
"רש
דרך
דמוקרטית ,שות השופטת והרשות המבצעת .הרשויות הללו
המחוקקת ,הר שונות ,אשר בהן לוקחים חלק ילדים ,צוות החינוך,
מורכבות מעדות
ולרוב גם הורים.
כים הקהילתיים מאפשרים לילדים להתנסות
הועדות והתהלי
מבוגרים ,להשפיע באופן ישיר ומהותי על אופי
ה
ולם
באתגרים מע חייהם .החוויות הללו מייצרות שותפות ,התנסות
בית הספר ועלוגם מאפשרות לילדים להתמודד עם הצד השני של
בעבודה בצוות
חירה והחלטות  -אחריות על מעשים ותהליכים.
ב
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המסלול הדמוקרטי הרשמי יפתח בספטמבר  2019בגדרה ,באם יתקיים רישום מספק,
ובהתאם לשיקולי הרישום של המועצה באיזה מבית הספר יפתח המסלול.

“הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים”
)יאנוש קורצ’אק(

מתוך ידיעה ,הבנה ואמונה ,שחינוך איכותי מפתח עוצמה אישית ומהווה חוסן
חברתי-לאומי לנו ,כחברה וכעם ,ברמת הפרט וברמת הכלל ומתוך ראיית העתיד ודאגה לדור ההמשך,
התכנסנו ,נציגים מכל רובדי האוכלוסיה במושבה ,כבלבנו תחושת אחריות גדולה,
והעלינו על הכתב את החזון החינוכי של קהילתנו.

חזון זה,
יהווה אבן יסוד משמעותי בעשייה החינוכית במושבתנו ,מושבת הביל”ויים -גדרה.

החזון החינוכי
מערכת החינוך בגדרה:
מטפחת תלמידים בעלי חשיבה עצמאית ,ביקורתית ,המגלים סקרנות וידע כללי
נרחב תוך מיצוי יכולותיהם האישיות.
מחנכת לאור ערכיה הלאומיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל.
מפתחת תקשורת בינאישית סובלנית ומכוונת לחשיבה חברתית התורמת לחברה.
מחוייבת לסביבה לימודית ,חינוכית ,חדשנית ,מגוונת ולפעילות תרבותית עניפה.
מעצימה את סגל ההוראה היישובי ,מכבדת את מקצועיותו ומוקירה את השקעתו
בחינוך התלמידים.
מקיימת יחסי גומלין ושיח פוריים עם הורי התלמידים והקהילה.
מכבדת את הסביבה ומקיימת אורח חיים בריא ופעיל.

ואלה הם ערכי החזון:
כיבוד כל אדם באשר הוא וכיבוד המרחב הציבורי.
מוערבות חברתית אכפתיות והתערבות יוזמת.
גאווה ,הגינות אישית ואמות מידה מוסריות.
“ואהבת לרעך כמוך” “את השנוא עליך אל תעשה לחברך”
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א’
כיתה

ייחודיות בתי הספר ובחירה מבוקרת בגדרה
8

 .1אוהל שלום
 .2פינס
 .3רעות
 .4הביל”ויים
 .5גוונים
 .6קשת
 .7רימונים
 .8שלהבות
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בבניה
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מועצה מקומית גדרה אגף החינוך

רחוב פינס  4גדרה ,טלפונים ,08-8593561/2/3 :פקס08-8597961 :
קבלת קהל :יום ראשון בין השעות 16:00-18:00
www.gedera.muni.il

עיצוב אביטל שכביץ
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