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המועצה המקומית גדרה שמה את החינוך 
בראש סדר העדיפויות למיצוי אישי של כל 

תלמידה ותלמיד ולבניית חברה ערכית 
ומוסרית השואפת למצוינות בכל תחומי 

החיים. 

אנו משקיעים מאמצים רבים בפיתוח ובטיפוח 
מערכת החינוך בישוב 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 
וממשיך בשעות אחר הצהרים במסגרות החינוך 

הבלתי פורמאלי.

החיבור בין מוסדות החינוך לקהילה עומד 
בבסיסה של התפיסה החינוכית היישובית 
הרואה את הפרט כחלק בלתי נפרד מהכלל. 
כחלק מתפיסה זו, אנו מעודדים שיתופי פעולה 
בין בתי הספר, בין בתי הספר לגני הילדים ובין 

בתי הספר לקהילה.

אנו ממשיכים במימושה של תכנית האב 
האסטרטגית לחינוך אשר את תוצאותיה ניתן 
לראות באחוזי זכאות גבוהים לבגרות העומדים 
95.8%על  לשנת תשע"ח (ללא חינוך מיוחד), 
במערכת חינוך איכותית השמה דגש על כל 

ילדה וילד, בנוער ובבוגרים ערכיים אשר 
מהווים גאווה לגדרה עם אחוזי גיוס גבוהים 

ובשירות משמעותי.

לסיום,
אני מודה למנהלות ומנהלי בתי הספר, לצוותי 

החינוך וההוראה, לצוותים הטכניים, לגננות 
ולסייעות העושות מלאכת קודש בחינוך ילדינו 

לערכים ולמצוינות בלימודים.

תודה מיוחדת לשותפינו לעשייה החינוכית – 
משרד החינוך, הפיקוח על בתי הספר, הנהגות 

ההורים ואגף החינוך במועצה.

בס”ד

הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים
עם עליית ילדיכם לכתה א'.

בפתח דברי חשוב לי לציין עד כמה אני 
נרגשת לברך אתכם במעבר חשוב זה מגן 

חובה לכיתה א'. 

יש רגעים של פעם בחיים, המעבר מהגן 
לכיתה א' הוא אחד מהם. העיניים הבורקות 
של ההורים ושל הילדים מוכיחים עד כמה 

רגע שכזה הוא מרגש ומיוחד.

גדרה מאמינה בחינוך ורואה בו יעד מרכזי 
המעצים את הקהילה ואת החברה כולה. 
מערכת החינוך בגדרה פתוחה לשינויים, 

לחדשנות, מעודדת יזמות ומצוינות ורואה 
חשיבות רבה במתן מענה לשונות. 

בגדרה גובשה תוכנית אב לחינוך, בהובלתו 
של ראש המועצה בשיתוף אנשי חינוך 
וקהילה. שלב הביצוע של התכנית החל 

בפיתוח ייחודיות בבתי ספר כחלק מתוכנית 
של גף ניסויים במשרד החינוך "מרחבי חינוך- 

אזורי בחירה מבוקרת". 

המיקוד הוא לאפשר לכם ההורים להתאים 
את בית הספר באופן מדויק יותר לילדכם 

וזאת על מנת למקסם את הפוטנציאל האישי. 
הרשות תאפשר בחירה מבוקרת, תענה 

לבקשות ההורים לצד שמירה על איזון בין 
בתי הספר בעזרת מנגנון ויסות המוצג 

בחוברת.

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. 

אני מברכת את קהילת גדרה על עשייה 
חינוכית מקדמת ומצמיחה!

הנני מקווה שהמעבר מהגן לבית הספר יהיה 
חוויה מוצלחת נעימה לכם ולילדכם.

בברכה,
ענת קוך

מנהלת אגף החינוך

תלמידים והורים יקרים,

“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

בברכה,
יואל גמליאל
ראש המועצה
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תכניות ישוביות המתקיימות בבתי הספר היסודיים:

קריאה בהנאה
תכנית ארצית הפועלת על ידי מתנדבות

בעלות רקע בתחום החינוך. מטרת התוכנית
לטפח בילדים הקטנים את אהבת הספר
והקריאה בו ולעודד את הילדים לקריאה
עצמית. המתנדבות מגיעות אחת בשבוע
לבית הספר וקוראות ספרים לתלמידי

כיתות א'-ב' בקבוצות קטנות.  

הקשר הרב דורי
תכנית העוסקת בשימור ותיעוד מורשת בסביבה 

טכנולוגית. התכנית משלבת בין שליטת 
הצעירים במחשב לבין אוצרות הידע והחוויות 

שמביאים איתם בני ובנות הגיל השלישי. 
הצעירים מלמדים את האזרחים הוותיקים 

מיומנויות מחשב ואינטרנט, הוותיקים חולקים 
את סיפור המורשת האישית והמשפחתית שלהן 
עם הדור הצעיר ויחד הם מתעדים אותו בכלים 

דיגיטליים ומשמרים אותו במאגר סיפורי 
מורשת עולמי בבית התפוצות.

ספריית גדרה
ספריית גדרה ואגף החינוך משתפים פעולה 
להידוק הקשרים בין הספרייה לבתי הספר 

ועידוד התלמידים לקריאה. 
"אלופי הקריאה"- תלמידים שבמהלך השנה 
ביקרו בספריה והחליפו ספרים רבים זוכים 

להוקרה ולהערכה. 
"חוזרים אל העבר עם מנהרת הזמן" –
התלמידים ישתתפו בחידון ארצי על

ספרי מנהרת הזמן.

"אופק בקהילה" 
שיתוף הפעולה בין בתי הספר היסודיים לבין 

מרכז "אופק" הוביל להפעלת חוגים בבתיה"ס  
בהתאם לייחודיות הבית ספרית. החוגים 

מתקיימים מיד בתום הלימודים בשטח בית 
הספר כמענה לצרכי התלמידים.

תכנית רצפים יישובית
בהובלת אגף החינוך וכחלק
מתפיסה חינוכית המאמינה
ברצף החינוכי מגן ועד י"ב.

השנה הועמקה העשייה והקשרים
בין המסגרות השונות התרחבו.

מוזיאון גדרה
המוזיאון מהווה חלק מהמרחב

בחינוכי בגדרה והוא משאב
חינוכי- תרבות

 המקדם למידה חוץ
בית ספרית וחיבור למורשת.

אמירים
תכנית מטעם האגף למחוננים ומצטיינים של 

משה"ח, פועלת בבתיה"ס היסודיים.
תכנית ייחודית שמטרתה פיתוח תרבות מצוינות

בבית הספר, תוך טיפוח והעשרת התלמידים
המחוננים והמצטיינים.

המטרות: להעמיד בפני התלמידים המצטיינים
אתגרים ומשימות ליכולותיהם הגבוהות

ולנטיותיהם האישיות, להכשירם לצרוך מידע
באופן יעיל וביקורתי, וכן ליצור ידע חדש באורח
פעיל, להדגיש טיפוח של מיומנויות שתאפשרנה
לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים

למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ומובילים.

הנואם הצעיר
בשיתוף מועדון רוטרי ואגף החינוך – מיזם 

לקידום תרבות הדיבור בקרב הנוער. זו תחרות 
כלל ארצית לתלמידי כיתות ה' עד י"ב.

המטרות: קידום תרבות הדיון, תרומה לתלמידים 
ליכולת הביטוי, מעודד מצוינות ושאיפה 

להצלחה ומעורר דרך ארץ לשפה.

תכנית "ניצנים”
תכנית הנותנת מענה יישובי לתלמידים 
בכיתות א'-ב' בשעות הצהריים, בהלימה 

להנחיות משרד החינוך בהפעלת חברת "נבון". 
התכנית בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך.

תנועות הנוער
תנועות הנוער שותפות למעשה החינוכ

 בכל בתי הספר. המגוון הרחב של
תנועות הנוער בגדרה מאפשר שילוב כל אחת

מהתנועות בכל בתי הספר היסודיים. 

פרלמנט הילדים
פרלמנט הילדים בהובלת מחלקת הילדים

והנוער במרכז אופק הפרלמנט מהווה
מנהיגות צעירה של בתי הספר היסודיים
וחינוך לאזרחות פעילה. חברי הפרלמנט 
מפעילים יוזמות למען חברה טובה יותר.

נתיב האור
תכנית חינוכית-קהילתית-חברתית המחנכת 
להתנהגות נבונה בחברה צורכת חשמל בבית, 
בבית הספר ובקהילה. מטרת התכנית לחנך 

את הלומדים להיות שגרירי שינוי להתנהגות 
נבונה בסיבה צורכת חשמל למען שמירה על 

בטיחות אישית ועל כדור הארץ.
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הנחיות רישום
גדרה מפעילה את התכנית החדשנית של משרד החינוך

בהובלת אגף מו”פ,
ניסויים ויוזמות במשרד החינוך.

התוכנית מאפשרת לכם ההורים את זכות הבחירה בבית הספר היסודי בו יתחנך ילדכם.

“מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית” 

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.

“בחירה מבוקרת” מהי?

1. מילוי הבקשה לרישום יתבצע באמצעות הקישור המופיע בעמוד הבית באתר המועצה:
                                          (לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות

    האינטרנט, המאחרים ישובצו על בסיס מקום פנוי).
2. חובה לכתוב שלוש אפשרויות בחירה.

3. לתשומת ליבכם! תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ. 
4. השיבוץ לביה"ס יעשה ע"י מינהלת ה"בחירה המבוקרת".

5. מכתבי השיבוץ לבית הספר יישלחו ע"י אגף החינוך במהלך חודש מאי.
6. לאחר קבלת מכתבי השיבוץ, על ההורים לגשת לבצע רישום בביה"ס המיועד

    (בצירוף מכתב השיבוץ).

מסלול הרישום לבתי הספר ב"בחירה מבוקרת":

www.gedera.muni.il

יש לבצע את הרישום באמצעות הקישורית המופיעה בדף הבית באתר המועצה:
 

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.

www.gedera.muni.il

חייבי רישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ”א כל הילדים שנולדו בין התאריכים:

2013בנוסף להם חייבים ברישום גם ילידי שנת  שנשארו שנה נוספת בגן.

31/12/20014כ”ט בטבת התשע”ד         ב’ בטבת התשע”ה  ועד בכלל ועד1/1/2014

חייבים ברישום:

תחל מיום ראשון ז’ בשבט תש”ף 2/2/2020
ועד יום שלישי ג' באדר תש”ף 28/2/2020

לאחר תקופת הרישום, אין הרשות מתחייבת להתחשב בבקשת השיבוץ של ההורים. 

תקופת הרישום:
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. אוכלוסיה מגוונת   3. איחוד אחים    4. ייחודיות בית הספר1.  קרבה גיאוגרפית   2
5. שיקולים פדגוגים, שיקול דעת מקצועי כגון: רפואי, פסיכולוגי, רווחתי

6. הגרלה, מקרה של רישום יתר ונימוקי בקשה זהים, תיערך הגרלה ע"פ נוהל מסודר.
עדיפות לנרשמים בתקופת הרישום.

הקריטריונים לשיבוץ בבית הספר

1. תלמידים שכתובתם אינה מעודכנת    
   בגדרה בעת הרישום באינטרנט, 
   מתבקשים להגיע לאגף החינוך.

2. שינוי 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.

3. משפחה 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.

4. הורים 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.

5. תושבים חדשים: הרישום יעשה באגף 
החינוך, המסמכים הנדרשים:

    א. שתי ת.ז. של בן/בת זוג כולל 2 ספחים 
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.

מידע נוסף:

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.

20לא תפתח כיתה עם פחות מ- 
תלמידים, הרשות לא תאפשר מעבר 

תלמידים מכיתה שהמעבר יגרום 
לסגירתה.

תהליך הגשת ערר:
מועד הגשת ערר – לא יאוחר 

, בקשות  31.5.2020מתאריך ה- 
שיוגשו לאחר מועד זה, יידונו בנפרד 

בפגרת הקיץ ועל בסיס מקום פנוי. 
אפשר להגיש ערר אחד בלבד על 

השיבוץ בביה"ס. 

חשוב לדעת:

5



ייחודיות בית הספר:

בית הספר מאמין כי לכל ילד וילדה צריך להיות בבית הספר מקום 
הנותן מענה לייחודיותו ולצרכיו. לצורך כך אנחנו יוצרים מרחב חינוכי 
גמיש ורב חושי המזמן סקרנות והנעה ללמידה. צוות בית הספר יוצר 
קשר אישי מעמיק, אמפתי ומכיל עם כל ילד וילדה במטרה להכיר את 

צרכיהם הייחודיים ולהביאם לתחושת מסוגלות גבוהה.
בבית הספר חברת ילדים פעילה. התלמידים לוקחים אחריות במגוון 

תחומים וזאת במטרה ליצור להם תחושת מסוגלות, אוטונומיה 
ושייכות.

בית הספר מקדם פדגוגיה המבוססת תקשורת.
תקשורת  תוך אישית – פיתוח המודעות והמסוגלות העצמית של 

התלמיד.
תקשורת בין אישית – בין המורה לתלמיד ובין התלמידים לבין עצמם.

הלמידה בבית הספר מקדמת מיומנויות חשיבה בשילוב עם מיומנויות 
תקשורת. אנו מאמינים כי שילוב בין מיומנויות אלו יצמיח את 

התלמידים להיות בוגרים המסוגלים להציב לעצמם מטרות 
ולהגשימן.

שעת קס"ם (קידום, סקרנות ומעוף)- בית הספר רואה בכל פרט 
"עולם ומלואו" לפתח את כישוריו, ותחומי העניין שלו לכדי מצוינות. 

תוכנית הלימודים כוללת קורסי העשרה לבחירה בקבוצות רב 
גילאיות. 

גלוב- תוכנית בין לאומית מקוונת לחינוך סביבתי העוקבת בעיקר 
אחר תופעות מזג האוויר בעולם. התוכנית בחסות סוכנות החלל 

נאס"א. 

המעוף שלנו

ביכורי ביה"ס

רימונים” ”בית ספר 
מנהלת בית הספר: הגב' רתם גורן

בבית ספר רימונים, הוקם 
. 2009בשנת תש"ע 

390בבית הספר לומדים  
15תלמידים ב-  כיתות, 
כולל כיתת לקויות למידה 
וכיתה א' במסלול דמוקרטי 
שיצמח בשנה הבאה    

לכיתה ב'.  
בית הספר מתנהל באווירה 
משפחתית וברוח החינוך 
האישי, וחרט על דגלו את 

קידום בריאות תלמידיו ואף 
זכה בשלושה כוכבי בריאות 
מטעם משרד החינוך. הצוות 
32החינוכי מונה  עובדי 

הוראה, ו-8 משלבות 
הנותנים מענה מותאם 

לצרכים של כל ילד וילדה.

רח’ דרך יצחק רבין 2
08-8695262טלפון: 

08-8695245
08-8695263פקס: 

חשיבה ותקשורת לצמיחה מתמדת
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rimonim2009@walla.co.il

קישור לסרטון תדמית



תוכנית "חונכות”
תלמידים בשכבות הבוגרות חונכים 

במגוון מסגרות את תלמידי השכבות 
הצעירות. החינוך בבית הספר מכוון 
לטיפוח בוגר אמפתי ובעל אחריות 
לעצמו, ללמידתו ולסביבתו, במטרה 

ליצור תלמיד המעורב בקהילה המגלה 
סובלנות כלפי אוכלוסיות מגוונות. 
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יום הורים אחר
הילד שותף לתהליך 

ההערכה והיא מתקיימת 
כדיאלוג בינו לבין 

המורה. תהליכי הערכה 
מושתתים על רפלקציה 

עצמית של הילד/ה 
הנותנת תמונה 

להתפתחות וצמיחת 
הלומד/ת.

פתיחת בוקר אחרת 
מפגשי הבוקר כוללים 
מרחבים של בחירה, 

המאפשרים לכל תלמיד 
לעסוק בפעילות מגוונות.

חונכות

מעגלי שיח

מרכז למידה ללימודי 
מתמטיקה

מרכז זה פועל בסוף יום 
הלימודים ומטרתו היא 
תגבור וחיזוק לימודי 

המתמטיקה בבית הספר. 
את המרכז מובילות מורות 
מצוות מתמטיקה ובנוסף 
פועלים במרכז תלמידים 

מהשכבות הבוגרות 
ומכהנים כמתגברים 

במרכז.

ביכורי ביה"ס

למידה כיתה א’

למידה מקדמת תקשורת

מסלול דמוקרטי
בית הספר שואף לפריצת דרך חינוכית עבור ילדי בית הספר. המסלול הדמוקרטי מאפשר 
למידה מותאמת לייחודיות בית הספר ומחדד את העשייה והלמידה בהתאמה למיומנויות 

. 21הנדרשות למאה ה 

שעת בוקר טוב- ריכוך הכניסה לבית הספר 
וחיבור כל תלמיד לתוך הפעילות.

רפלקציה יומית- משוב אישי- זהו תהליך 
שבאמצעותו מתפתחת הערכה אקטיבית, 
המעלה את מידת האחריות של הילד/ה 

לתהליכי הלמידה וההערכה שעברו.
בחירה מגוונת- למידה רב גילאית- כל ילד 
יוכל לבחור בעזרת המחנכת, שני שיעורים 

שהוא רוצה להצטרף לכיתה אחרת.
מפגשים אישיים- מפגשים אישיים עם כל 
20ילד/ה לשיחה אישית ומקרבת בת  דקות 

בכל שלושה שבועות.

הערכה דיאלוגית- כדי ליצור מסוגלות עצמית 
והנעה פנימית ללמידה הילדים יוערכו במשוב 
דיאלוגי המקדם למידה, הרואה באופן הוליסטי 

את כל תהליך הלמידה שלהם ולא מדרג אותם.

שיחות אישיות

"רימונים"- כשמצוינות, חשיבה ותקשורת נפגשים 



ייחודיות בית הספר:

“רעות - בית חינוך לערכי הדמוקרטיה", הינו בית חינוך השואף 
להצמיח ולטפח בוגרים המכירים ומיישמים את ערכי הדמוקרטיה. 

בביתנו מתקיים דיאלוג מתמיד בין כל חברי הקהילה, דיאלוג 
המקדם למידה משמעותית, חופש ביטוי ויישום של שוויון 

הזדמנויות. לנגד עיננו עומדים תמיד ערכים של חירות, אחווה, 
סובלנות, אחריות וכבוד לזולת ולסביבה - ערכים העומדים בבסיס 

הדמוקרטיה. התלמידים מתנסים בדילמות ערכיות רלוונטיות 
ובאמצעי למידה חווייתיים שונים, ומוכשרים לאזרחות פעילה, 

למעורבות חברתית ולהגשמה עצמית, כל זאת תוך שימת דגש על 
סיפוק צרכיהם הרגשיים, הגופניים והרוחניים של התלמידים.

בית הספר מחנך לאורם של שבעה ערכים דמוקריטיים בסיסיים: 
אחווה, שוויון הזדמנויות, כבוד, מעורבות חברתית, בחירה, אחריות 

וחופש ביטוי. כל אלו באים לידי ביטוי ברבדים השונים של הלמידה: 
ברובד הפדגוגי, ברובד החברתי וברובד החינוכי. 

הקהילתיות, היא מקור גאווה לכולנו, כל באי בית הספר מבינים את 
חשיבותה ופועלים בשיתוף פעולה ובשקיפות למען הצמחת 

התלמידים והקהילה כולה. 
התהליך החינוכי נעשה באמצעות דיאלוג ושיח מתמשכים 

ובהתייחסות דפרנציאלית לכל תלמיד. חברת הילדים פעילה מאד 
ומקדמת ביחד עם הצוות החינוכי פעולות לרווחת התלמידים. 
החיבור לטבע, פעילות למען הסביבה ופיתוח בר- קיימא הינם 

תהליכים בלתי נפרדים מהעשייה הבית ספרית.

המעוף שלנו

רעות” ”בית ספר 
מנהלת בית הספר: הגב' דנית אדלמן

בית הספר הוקם בתשס"ב. 
494אוכלוסיית הלומדים מונה  

תלמידים.
35בצוות ההוראה  מורות 
מגדרה ויישובי הסביבה.

19בבית הספר  כיתות אם א' – 
ו' ובהן שתי כיתות לקוי למידה.

בצוות המנהלה – אב הבית, אם 
11בית, מזכירה, שומר,  סייעות.
בית הספר זכה בפרס חינוך 

מחוזי על קהילתיות, עבודת צוות 
ומתן מענה לשונות. 

בית הספר זכה בפרס ארצי של 
המזכירות הפדגוגית בהטמעת 
השעות פרטניות באופן מיטבי.
בית הספר זכה בשני כוכבי 
בריאות כבית ספר המקדם 

אורח חיים בריא.
בית הספר נמצא בתהליך קבלת 

תו תקן "ירוק עד". 
בית הספר מטפח שמורת טבע 

שהינה יער מאכל וגינה קהילתית 
לטובת כלל תושבי גדרה. 

רח’ האירוס 5
08-8680810טלפון: 
08-8680812פקס: 

בית חינוך לערכי הדמוקרטיה
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בית חינוך לערכי הדמוקרטיה 
קהילתי - ירוק מתמיד
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"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר"  (יאנוש קורצ'ק)

יום שישי ללא ילקוט
כחלק מתהליכי למידה חדשניים 

ופורצי גבולות, התלמידים מגיעים 
ביום שישי ללא ספרים ומחברות 
ולומדים בדרך חוויתית ו"אחרת": 

למידה באמצעות משחקים, דיונים, 
מעגלי שיח, תלמידים מלמדים ועוד 

רעיונות יצירתיים ומגוונים. 

לומדים בישיבה גמישה
כחלק ממתן מענה 

לשונות ולאור מחקרים 
בנושא, התלמידים בבית 
ספרנו יושבים בשיעורים 

על פי בחירתם ובדרך 
המיטיבה עם למידתם. 
לבחירתם 5 אפשרויות: 
עמידה ליד שולחן בר, 
ישיבה על כדורי פיזיו, 
ישיבה על כרית קוצים, 
ישיבה על שטיח/ כריות, 
ישיבה רגילה ליד שולחן.

ביכורי ביה"ס

יוזמות
בכל יום שישי בשעה רוחבית משותפת 

לכל תלמידי בית הספר מתקיימת 
פעילות רב גילאית יצירתית וחוויתית. 

המורות מעבירות יוזמות שאינן קשורות 
בתחום התמחותן אלא בתחביבים שלהן: 
יצירה, בישול, יוגה, סריגה, תכשיטנות 

ועוד. 

“פרלמנט רעות”
שלוש פעמים בשנה נפגשים הורים תלמידים 

ומורות לדון בהצעות לשיפר רווחתם של 
התלמידים, שהגיעו לשולחנם של חברי מועצת 
תלמידים. בפרלמנט- מוצגות ההצעות השונות, 
נערך דיון סביב ההצעה ובסופה מביאים אותה 

להצבעה. במידה וההצעה התקבלה פועלים 
במשותף להשגתה. פעמיים בשנה נערך הפרלמנט 

בבית הספר ופעם נוספת בכנסת ישראל. 

“שמורת רעות”
2001בשנת  כשהוקם בית הספר באיזור של בניה מואצת, ביקשנו 
להשאיר שטח אדמה כשטח בור, בו יוכלו התלמידים ללמוד על 
הטבע בטבע. בשנים האחרונות הופכת השמורה ל"יער מאכל" 

קהילתי, הפתוחה לכלל תושבי המושבה. בכל שנה, תלמידי שכבת 
ד' לומדים בשמורה אחת לשבוע: הם מעבדים את האדמה, שותלים 

ולומדים אקולוגיה ואיכות סביבה.

מעגלי שיח
כבית חינוך לערכי 
הדמוקרטיה, אנו 

מקיימים מספר פעמים 
בשנה מעגלי שיח 

בנושאים ערכיים שונים. 
מעגלי השיח מתקיימים 

ברמה הכיתתית, 
השכבתית ורב גילאית. 
כמו כן, אנו מקיימים 

מעגלי שיח עם בתי ספר 
אחרים ביישוב ובשיתוף 
תנועות הנוער. את רוב 
מעגלי השיח מנחים 

תלמידי מועצת 
תלמידים ותלמידי 

שכבות ה'- ו'.
יר"ח (יריד ראש חודש)

18חגיגות היר"ח החלו בבית ספרנו לפני כ  שנים. בכל שנה אנו 
בוחרים חודש עברי אחד, אנו לומדים במשך חודש בכיתות על 
ערכים הקשורים לאותו החודש ועל ארועים יהודיים, ישראלים 

ואוניברסליים. בנוסף ללמידה בכיתות מתקיים מפגש של למידה 
בחברותא של הורים ומורות. שיא הלמידה מגיע ביריד עצמו, בו כל 
כיתה מפעילה תחנה הקשורה לערך או ארוע שנלמד. התלמידים 
עוברים בין התחנות ונחשפים לכל התכנים שנלמדו. הארוע נבנה 

ונחגג בשיתוף ההורים והקהילה.  



ייחודיות בית הספר:

אנו מאמינים שדור המעמיק את ידיעותיו אודות עברו וערכיו, יבנה 
זהות ברורה בהווה ויטפח עתידו מתוך תחושת גאווה ושייכות לזהות 
הישראלית. תפיסה זו תתבטא בעשייה החינוכית אשר תחנך ותעצב 
את תלמידי בית הספר, לאהוב אדם באשר הוא אדם, לכבד את הוריו 
ומשפחתו, להכיר ולכבד את מורשתו של העם היהודי לדורותיו ואת 

זהותו התרבותית.

אנו מאמינים ביכולתם של תלמידינו להיות מעורבים, יוזמים, תורמים, 
משפיעים על הסביבה ומגלים אחריות ומחויבות לחברה ולמדינה. 
ערכים אלו יהוו בסיס איתן להצמחת בוגרינו כמעורבים ואחראיים, 

המוקירים, מכבדים ותורמים מיכולותיהם למקום אליו הם שייכים.

בית ספרנו חרט על דגלו את ניהול השיח וההקשבה, שיח התורם 
להעצמת תחושת השייכות של תלמידיו, למעגלי החיים השונים 

וליצירת חברה ערכית יותר.

בבית ספרנו מרחב למידה מוזאלי
אשר הוקם בשיתוף התלמידים ומשפחותיהם, ובו מתקיימות 
תערוכות מתחלפות של צילומים. השנה הציר המארגן אשר מלווה את 

הצילומים בתערוכה הינו מאירים את החיים בסימן ערבות הדדית.

המעוף שלנו

ביכורי ביה"ס

פינס” ”בית ספר 
מנהלת בית הספר: הגב' גלית אקריש

פ.ל.א
פינס לומד אחרת...

בית ספר "פינס" הגדול 
והוותיק ביישוב 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.

רח’ פוקס 1
08-8591130טלפון: 

תרבות ישראלית ערכית
חינוך לגאווה ישראלית
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ביכורי ביה"ס

בבית ספרנו מרחב "בשבילי התרבות 
הישראלית”

אשר מייצג את ערכי בית הספר ואת הגאווה 
הישראלית במעגל העולמי, לאומי ואישי.

תוכנית בחירה אשכולות 
י.ד.ע

(יצירתיות, דעת, ערכים)
התכנית מורכבת 

מתחומים שונים אשר 
נבחרו ופותחו ע"י הצוות 
החינוכי ומאפשרת חיבור 
לייחודיות הבית ספרית- 
חינוך לגאווה ישראלית. 

פל"א ( פינס לומד אחרת)
בימי ראשון בבוקר מתקיימות פעילויות 
מגוונות ביוזמתם ובהובלתם של תלמידי 

השכבות הבוגרות.

מיזם בית ספרי בשיתוף מפרש בשם"הקול" 
יחסים, תוכנית לטיפוח זהות אישית והעצמת 
התלמידים המתבססת על למידה מבוססת 

יחסים וחונכות.

כינוס “שישי ישראלי”
בכינוס תלמידי ביה"ס שרים יחדיו משירי 

א"י, מתעדכנים בחדשות "פינס" ומעשירים 
את ידיעותיהם בתרבות הישראלית.

תכנית "שישי שחמט”
תלמידי אשכולות ידע מפעילים בכל יום 

שישי בהפסקה במשחקי שחמט המעודדים 
חשיבה ופיתוח אסטרטגיות במטרה לקרב 
בין כל תלמידי ביה"ס ולהעצים את בוגרי 

אשכולות ידע.

שיר של יום: תלמידי שכבת ה’ שרים עם 
תלמידי בית הספר משירי ארץ ישראל, ואף 

מוסיפים מידע על משמעות השיר ועל 
היוצר שכתב את השיר.

בוקר בכושר: תלמידי שכבת ו' מפעילים 
את תלמידי בית הספר, כחמש עשרה דקות 

. Tabataבאימון 

דקה ישראלית
תלמידי שכבת ו' 

מקריאים קטעי מידע 
במערכת הכריזה הבית 

ספרית על אודות 
נושאים הקשורים 
לתרבות היהודית 

ישראלית וכן על יוזמות 
והמצאות ישראליות.

ריקודי עם
תלמידי אשכול ידע ריקודי עם מרקידים את 

תלמידי ביה"ס.



נקדם זאת באמצעות למידה דרך משחק וחקר עפ"י עקרונות של 
שיתופיות, סקרנות, אתגר, למידה מטעויות, דמיון ויצירתיות.

ערכים ודעת אצלנו נפגשים, חוברים יחד לחוויה מעצימה של 
התפתחות, מימוש עצמי והגשמה.

שימת הדגש היא 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.

חינוך- דרך עם ערך!
אנו מאמינים שבית הספר הוא קודם כל בית וכמו בכל בית הילד יכול 

לסמוך על המבוגרים, צוות ההנהלה והמורים שידאגו לביטחונו 
ולתחושת השייכות והמסוגלות האישית שלו ובכך להביאו להנעה 

והנאה בפן הלימודי, רגשי וחברתי.
חזון ביה"ס רואה את הבוגרים בעלי כישורים חברתיים הבאים לידי 
ביטוי בערכי כבוד, נתינה, מעורבות חברתית וקבלת האחר בבחינת: 

"אחרי המעשים נמשכים הלבבות”.
הצלחת הבוגרים שלנו טמונה ביכולות שלהם, מצוינות והצטיינות 
יובילו אותם להישגים גבוהים, השכלה רחבה ויכולת הגשמה עצמית. 

אנו מאמינים בתלמידים שלנו!
הבוגרים שלנו יעמיקו בזהותם היהודית- ישראלית ובמורשתם בדגש 

על טיפוח שייכות ואהבה למשפחתם, קהילתם, עמם וארצם.
נקודת המוצא שלנו לעשייה החינוכית היא ההון האנושי ויצירת 

שותפות חינוכית: מורים, תלמידים והורים.

המעוף שלנו  

בית הספר נוסד
בשנת 2012,

ומונה כיום כ 600 תלמידים, 
 כיתות (2כיתות חנ"מ).21

36רח’ דרך הפרחים 
08-6216835/6טלפון: 
08-6528686פקס: 
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הביל”ויים” ”בית ספר 
מנהלת בית הספר: הגב' שלהבת בני

ברוח החינוך ההומניסטי המאמין בכבוד האדם,
השכלה רחבה ופיתוח יכולות אישיות כאורח חיים

ייחודיות בית הספר:

www.schooly2.co.il/azorim.gedera

אתר ביה”ס

סרטון תדמית

פייסבוק



המשחק וחקר ככלי לשיפור מתמיד, 
חוויית למידה מעצימה בכל תחומי 

הדעת.
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ביה"ס הוסמך לביה"ס ירוק
ניתנו לנו כוכבי יופי על היות ביה"ס 
מקדם בריאות, מועצה ירוקה, שת"פ 
עם איגוד ערים חבל אשדוד- יבנה, 
תכנית "מרחבים ירוקים", פרוייקט 

אריאל בגינה: "זורעים הצלחה בגינה" 
להעצמה ופיתוח אישי.

ביכורי ביה"ס

ללמוד זה משחק מנצח!

M21יישום תכנית  להקמת מרחב 
מדע וטכנולוגיה

והרחבת תחום הרובוטיקה והתכנות 
(כולל סקרא'צ), השתתפות בתחרות
FLL- First Lego League  המעודדת 
חקר ולימוד תוך חשיבה יצירתית 

בשת"פ עם תיכון דרכא בגין.

מסגרות חברתיות פעילות
התלמידים נבחרים בבחירות 
דמוקרטיות וחברים בוועדות 
ובמועצת התלמידים, שדרנים 
צעירים, "שגרירי מפתח הל"ב", 

גישור, נאמני ספריה, חונכות כתות 
א’, סבב"ה, נאמני מחשב ועוד..

שיח מתמיד מול הלומדים והצבת 
אתגרים אישיים במסגרת שיח מלב אל 

לב/"מישהו לרוץ איתו" 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, חוסן נפשי, יצירתיות ומעוף אישי.

“משחקים מקרבים”
למידה באמצעות משחק ותיאטרון בדרך של עיסוק 
בדילמות מחיי היומיום, ספרות ויצירה. בביה"ס קיים 
חדר תיאטרון הנותן מעוף, דמיון ויצירתיות, "במה 
לכל ילד/ה", חלופית בדרך של תוצרי משחק, חדר 

"מפעלון" המהווה מקום לתרגול ולמידה דרך משחק.

שישי- משפחתי בסימן משחקים 
מקרבים בדגש על ניצול שעות 

הפנאי בשישי-שבת עם המשפחה.

קורסי בחירה
בדרך של למידה רב 
גילאית הבאים לידי 

ביטוי בדרך של 
אינטליגנציות 

מרובות: יוגה, מחול, 
אומנות, מחשבים.

סביבת הלמידה
משחקי חצר, מרחבי למידה 
משחקיים, ספריה המשמשת 
כמשאב תרבותי להשאלת 

ספרים ולחקר, חדר מחשבים 
ובקרוב... הקמת חדר נוסף 
"קמפוס למידה והעצמה" 
בדגש על המענה הפרטני.

עם הפנים לקהילה
בדרך של שותפות חינוכית עם 
הנהגת ההורים המהווה חלק 

בלתי נפרד מהעשייה 
החינוכית.. ביה"ס זכה לשמש 

דוגמא במחוז בהטמעת תכנית 
הקשר הרב דורי אשר שמה 

דגש על מירקם היחסים 
והעמקת הקשר עם הסבים 

והסבתות של התלמידים.

ליווי והטמעה של 
תכנית מפרש

לקידום יזמות בחינוך 
ובדגש על למידה 
מבוססת יחסים 

(תכנית מב"ט-מפגש 
בעין טובה, "מישהו 

לרוץ איתו").

שיעורי מוסיקה הנותנים מענה 
לשימוש בכלים: חליליות, 

מנדולינות, כלי הקשה ופיתוח 
הקול והטמעת תכנית: "שיר של 

יום" ללימוד השירה העברית 
והזיקה למורשת וארץ ישראל.

תכנית "קשר חי” 
בשיתוף עם הגנים 
ביישוב להעצמת 

הלומדים באמצעות 
טיפול בבע"ח.

יחד באמונה ובחדוות עשייה "נעשה ונצליח" חשוב לנו לשמר 
את ההתלהבות בעשייה היומיומית שלנו תוך שימת דגש על 

גיבוש, מעורבות, הסתכלות בעין טובה (מב"ט).



ייחודיות בית הספר:

בבית ספר גוונים מציבים את הלומד במרכז ההוויה והעשייה 
החינוכית, נותנים מענה לשונות ומכבדים אותה, מובילים 

למצוינות ומעודדים הצטיינות. מפתחים ומטפחים בוגר בעל 
סקרנות אינטלקטואלית, יוזם, יצירתי, תקשורתי, בעל חשיבה 

פורצת דרך, יודע לפעול בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת ולתפקד 
בעולם המחר. אדם תרבותי, שוחר תרבות ואמנות על סוגיה, ערכי, 

נעים הליכות, שותף, מעורב ותורם לקהילה, אוהב עמו, מורשתו, 
ארצו, אזרח נאמן, "רואה ירוק"- פועל למען הסביבה ואוהב אדם.

מתנסים בחוויה לימודית משמעותית

P.B.L יישום עקרונות למידה מבוססת פרויקטים בגישת ה 
יישום עקרונות האינפוגרפיקה בתהליכי הוראה למידה

פיתוח ויצירת משחקים המשמשים כהערכה חלופית ומהווים 
פלטפורמה להעשרת הפעילות הלימודית במרחב למידה חוץ 

כיתתי.
יישום עקרונות השיח השקט ולמידה במרחב למידה "ביננו" 

לטיפוח התקשורת הבינאישית.
העוצמות שלנו:

צוות חינוכי מקצועי, מיומן, לומד ומתפתח.
מתן מענים ייחודיים לצרכי הפרט.

כיתות מתוקשבות.
מרחבי למידה חדשניים.

הישגים לימודיים גבוהים.
בית ספר מקדם איכות חיים וקיימות.

חברת ילדים פעילה.
הורים שותפים בעשייה החינוכית.

טיפוח תקשורת בינאישית באמצעות דרמה ותיאטרון.

המעוף שלנו 

מנהלת בית הספר: הגב' יעל קסלסי

ביה"ס נוסד
2006בשנת 

340ומונה כיום  תלמידים 
14ב-  כיתות.

רח’ ארז 2
08-8693950/1טלפון: 
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גוונים” ”בית ספר 

בית ספר לתקשורת בגוון אחר

www.gvanimgedera.edu1.org.il
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ביכורי ביה"ס

שיעורי דרמה ותיאטרון 
בביה"ס "גוונים" שמים דגש 
על טיפוח תקשורת חברתית 
ובינאישית באמצעות שיעורי 

דרמה ותיאטרון.

מנהיגות צעירה
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 תקשורת 

ונאמני עיתון.

משנתנו החינוכית מבוססת על אמרתו של אלברט איינשטיין:
"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה - 

ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית "

תכניות לימודיות הנותנות מענה 
לכישורים הייחודיים

בביה"ס "גוונים" מטפחים כישורים 
ייחודיים במגוון תכניות לימוד: שירה 
ונגינה, כיתת אומן, אתלטיקה קלה, 
ריקוד אמנותי, מתמטיקה,  מדעים, 

רדיו ועבודה בגינה החקלאית.

מצויינות והצטיינות
בביה"ס "גוונים" מעודדים למצוינות ולהצטיינות במסגרת 

תכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים. במסגרת השיעורים, 
הננו שמים דגש על תחום המדעים, הביומימקרי המזמן 
חיקוי ולמידה מן הטבע, תוך עידוד התלמידים להמציא 

מוצרים ופתרונות בהשראת ממצאי החקר.

רדיו גוונים רדיו בגוון אחר
בביה"ס "גוונים" פעילים נאמני 

תקשורת בתחנת רדיו בית 
ספרית באמצעותה מתנסים 
התלמידים בעריכה והפקת 
שידורי רדיו מעולם הילדים.

חברת הילדים 
בבית ספרנו מטפחים את 

חברת הילדים,  
ההפסקות הפעילות הן 

חלק משגרת יום 
הלמידה. מידי יום, 
תלמידים בוגרים 

מפעילים מגוון תחנות 
ספורטיביות, משחקי 

שולחן ומשחקי רצפה, בד 
בבד למשחקי טורניר 

בענפי הספורט השונים 
בסימן: "נפש בריאה בגוף 

בריא".

התחדשנו במדפסת תלת מימד 
המאפשרת חשיפתם של 

הלומדים לחדשנות טכנולוגית 
והתנסות בשיטת לימוד חדשנית 
המזמנת המחשה ויזואלית של 

תוצרי הלמידה בתלת מימד.



ייחודיות בית הספר:

בית החינוך פועל להעמקת החינוך התורני והמסורתי במגוון נושאים 
כמו: תורה, מידות טובות, אהבת הארץ ועוד. מצמיח בוגרים בעלי 

זהות יהודית ציונית המגלים יכולת מנהיגות, ערבות הדדית, 
מעורבות ונתינה בקהילה.  פועל לפיתוח מתמיד של יכולותיהם 
והישגיהם של התלמידים, מעודד סקרנות, יצירתיות וחשיבה 

ביקורתית דרך אומנויות ותקשורת בינאישית גבוהה.

קידום ההישגים הלימודיים בכלל אוכלוסיית ביה"ס, תוך מתן מענה 
והעשרה למצטיינים.

בית הספר שוקד על פיתוח ותגבור תכניות לפיתוח שפה תורנית 
אחידה בקרב כל באי ביה"ס.

המעוף שלנו

אוהל שלום” ”בית ספר חמ”ד 
מנהלת בית הספר: הגב' שרה לבז

ביה"ס נוסד
, 1955בשנת 

226בבית הספר  תלמידים 
10הלומדים ב- כיתות.

21רח’ ויצמן 
08-8591236טלפון: 
08-8597895פקס: 

בית חינוך לערכים, תקשורת בינאישית ואומנויות
ברוח ערכית תורנית
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“אוהלה של תורה”
במסגרת מצוינות תורנית רוכשים 
התלמידים ידע תורני נרחב בשינון 

טעמי המקרא.
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“פרויקט מעברים”
הכנת התלמידים באופן המיטבי ביותר 

למעבר נכון ויעיל למסגרת ההמשך 
(חטיבת הביניים). קורס "משפטנים 

צעירים", הקורס מכשיר את התלמידים 
ומעניק ידע משפטי בסיסי במגוון 

תחומים.

ביכורי ביה"ס

שיתוף פעולה עם רשת 'דרכא' והפעלת תוכניות 
פדגוגיות חדשניות ומגוונות (רובוטיקה, בניית 

חדרי לימוד חדשניים וסדנאות למורים).

חדשנות
תכנית חינוכית חדשנית בלימודי 

האוריינות. פרי פיתוחה של 
אוניברסיטת קולומביה בארה"ב של  
"המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך", 
מופעלת זו השנה החמישית בביה"ס.

פרויקט "בת מצווה”
המלווה את בנות כיתה ו' בשנת בת 
המצווה שלהן. התכנית מתקיימת 

בשיתוף פעולה מלא עם אולפנת הרב 
בהר"ן.

חוגים שונים לבחירת התלמידים 
וההורים, מעבר לתכנית הלימודים 

הרגילה. 

אנגלית
פרויקט למידה שיתופי עם בית ספר 
בהודו במסגרת העשרה למצטיינים. 

בנוסף, תחרות איות בכיתות ו'. השנה 
יבחר ביה"ס 3 נציגים לתחרות איות 

מחוזית באנגלית.

  "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



ייחודיות בית הספר:

המעוף שלנו
בית ספר קשת הינו בית ספר משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים.

מטרת ההתחנכות המשותפת, היא ליצור תרבות הנבנית בהוויה 
יהודית-ישראלית היונקת ממקורות ישראל היהודיים  ומערכים 
הומניסטיים. מטרתנו לחזק את הזהות, אורח החיים, הידע והמחויבות 
של כל תלמיד/ה לקבוצת השייכות שלו/ה, להכיר את המשותף לשתי 

קבוצות השייכות ואת השוני ביניהן מתוך חיים של כבוד בצוותא.

אנו פועלים להעמקת הזהות הייחודית של כל קבוצת שייכות 
("מפגש" ו"תפילה") תוך כדי בניית מכנה משותף רחב, משמעותי, 
עשיר ופתוח לפירושים רבים. נקודת המוצא שלנו היא שהיהדות היא 
של כולם. לכל קבוצת שייכות, וההסתכלות היא מנקודות מבט שונות. 
אנו מלמדים את תלמידינו לראות את העולם כמורכב, הדורש את 
המעורבות והמחויבות של תלמידינו לקחת חלק בדאגה לסביבה 

האנושית והפיזית שלהם.

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.

קשת” ”בית ספר משלב 
מנהל בית הספר: מר יהושפט הלוי

 ביה"ס המשלב קשת נוסד 
2015בשנת 

וממוקם בשכונת "אחוזת 
גדרה" בגדרה 

330ביה"ס מונה כיום  
תלמידים בכיתות א-ו. 

ובתוכם שתי כיתות חינוך 
מיוחד.

למידה בחברותא היא לשם 
עידוד שיח הבעת דעות שונות, 
עידוד לערכים של הקשבה 

סובלנות וכבוד.
הלמידה מתרחשת סביב 
אירועים/נושאים שונים.

13רח’ מנחם בגין 
08-6119460טלפון: 
08-9215264פקס: 

אתר:

בית ספר  משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים 
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ביכורי ביה"ס

בבה"ס מתקיים בית מדרש ובו מתנהלות 
למידה "בחברותא" בשיתוף תלמידי בית 

הספר וקהילת ההורים.
כל בוקר התלמידים שלנו פותחים את היום 

שעת מפגש ותפילה מעין "שעת נפש".
מידי חודש בחודשו, בראש חודש, מתקיים 

טקס ראש חודש ובו מעלים על נס את 
האיפיון המיוחד בההיבט הטבעי, הדתי 
והלאומי  לחודש זה באמצעות המחזה 

שירה ריקוד ועוד... כמו כן מחלקים תעודות 
הצטיינות חברתית.

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.

גינה בית ספרית 
הגינה הבית ספרית מבטאת את ערך 

הקיימות ואת אהבת הטבע והסביבה אותם 
אנו מנחילים לתלמידי ביה"ס.

בחירה במקצועות האומנות ובמקצועות 
מיוחדים,

ביה"ס קשת מאמין שכדי להעצים את תחושת 
המסוגלות של התלמידים אנו משקיעים 

במקצועות האומנות: מוזיקה, הרכבים, מחול, 
דרמה, אומנות פלסטית, חקלאות ותקשורת, 

הלמידה היא רב גילאית ומתבצעת לאחר תהליך 
בחירה של התלמידים כל מחצית. התלמידים 

בוחרים מקצוע שהם אוהבים ומתחברים.

"נפלא כוחו של אדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח.
אשרי האדם המבין כי גם הניצן המתקשה להיפתח ראוי לפרוח" (אנונימי)

בית מדרש
למידה בחברותא היא לשם עידוד שיח 
הבעת דעות שונות, עידוד לערכים של 

הקשבה סובלנות וכבוד. 
הלמידה מתרחשת סביב אירועים/ נושאים 

שונים.



הייחודיות שלנו: למידה באהבה.
בבית הספר שלהבות-חב"ד אנו שמים דגש על למידה מתוך אהבה 

באווירה תומכת ומעצימה.
צוות המורים חדור בתחושת שליחות ושם דגש על חזקות 

התלמידים ועל פיתוח היכולות האישיות של כל תלמיד ותלמידה.
דגש על מתודיקה, למידה משמעותית ומכוונת פרט.

חוגים בתחומי העשרה שונים. (גינון, מחול, אוריגאמי, לגו, אומנויות 
לחימה, בישול ואפיה).

מודעות לתהליכי מוח ולמידה במקצועות השונים.
ימי שיא במקצועות אנגלית, חשבון ,מדעים, בריאות, ועוד.

תכנית חברתית ערכית ייחודית בליווי גיבורי העל.

חזון בית הספר מושתת על שלשה ערכי יסוד,
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.

המעוף שלנו

בית הספר שלהבות-חב"ד 
הינו בית ספר צומח 
שהוקם בשנת תשע"ו 

) על ידי רשת חינוך  )2015
חב"ד.

200וכיום הוא מונה  
תלמידים.

בית הספר שם דגש על 
למידה איכותית מחד ועל 
חינוך יהודי וערכי מאידך. 
על פי מודל השליחות של 
הרבי מלובאוויטש, בית 

הספר רואה בכל תלמיד 
ותלמידה מנהיגים צעירים 

שבכוחם להאיר את 
סביבתם בהווה ובעתיד על 
ידי הכישורים והיכולות שיש 

בהם.

רח’ ארז 2
08-6282435טלפון: 

דוא”ל:

פייסבוק ביה”ס:
שלהבות חב”ד
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ייחודיות בית הספר:

שלהבות חב”ד” ”בית ספר 
מנהלת בית הספר: הגב' חני קרניאל

למידה אפקטיבית וחדשנות פדגוגית יחד עם
חינוך לערכים, ליהדות ולמנהיגות.

shal.gedera@gmail.com



“מהרגע הראשון”
תכניות מיוחדות לכיתות א’

חוג מוכנות מקצועי
לילדי גן חובה העולים לכיתה א' 

(לנרשמים ולמתעניינים).

תכנית מרצה צעיר
החל מכיתה א' לפיתוח כישורי 

מנהיגות ופרזנטציה.

פרויקט "הכרת תודה”
לגננות מגן החובה, להורים, ולחברים.

פינות משחק ייחודיות
לתלמידי כיתות א' המקלות על 

המעבר מהגן לביה"ס.
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ביכורי ביה"ס

מה חדש?
בית הספר נכנס השנה למבנה חדש, גדול 

ומשודרג שנבנה לפי צרכי בית הספר ומעוצב 
בהלימה לאקלים החברתי והלימודי של בית 

הספר.

חדר לגו מעוצב המשמש להרפיה ותומך למידה.

Dynamiclassמרחב למידה חדשני מבית   
אינטראקטיבי משלב טכנולוגיה, תנועה ומשחק 

לגוון, להעשיר ולייעל את תהליכי ההוראה 
. 21והלמידה בהתאם למגמות המאה ה-

להאמין, להאיר, להצליח.



בתלמוד תורה אנו מגדלים ילדים עם חיבור ואהבה לתורה, מתוך 
מידות טובות וכבוד הדדי.

הלימוד נעשה מתוך עמל התורה, בשמחה ובמסירות.
דרכנו הלימודית הייחודית היא הדרך אותה הורונו חז"ל: "בן חמש 

שנים למקרא, בן עשר למשנה...”
ייחודיות השיטה הינה בעיקר בדרך הלימוד - לימוד יסודי של פשט 

הפסוקים, בשילוב של שינון והספק לימודי רב.
השיטה מקנה בקיאות רבה בחומר הנלמד.

אנו שואפים להיות מצוינים בכל המקצועות, ולכן ניתן דגש גם על 
לימוד מיטבי של מקצועות הליבה.

מתוך הכרה בחשיבות רווחתם הנפשית של התלמידים, אנו מפעילים 
חוגים שונים, חלילית, דרמה, אורגן ועוד, מקיימים פעילויות חברתיות, 

פעילויות העשרה ומבצעים.

המעוף שלנו

המקום נוסד באלול תשע"ד 
וייחודיותו היא בשיטת לימוד 
תורה 'זילברמן' השמה דגש 

על שינון, הבנת הפשט 
ואהבת התורה.

בבית הספר לומדים השנה 
85 תלמידים 
בכיתות א'- ה'.

בבית ספרנו ישנו צוות 
מקצועי וחם לילדים הכולל: 

מלמדים מקצועיים 
ומנוסים, יועץ, מורת שילוב 

ומורים מקצועיים עם ניסיון.  

17רח’ גד 
, 08-6639890טלפון: 

054-6562645
דוא”ל:
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ייחודיות בית הספר:

תלמוד תורה
מעלות רם” ”ממ”ד 

מנהל בית הספר: הרב אוריאל הרשקוביץ

בתלמוד תורה אנו מגדלים ילדים עם חיבור
ואהבה לתורה. 

maalotram46@gmail.com

סרטון תדמית



מכינה לילדי הגן העולים לכיתה א':
הכנת התלמידים באופן המיטבי 

ביותר לקראת כיתה א'.
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ביכורי ביה"ס

חיבורים וחברותות בין הכיתות – 
תלמוד תורה שהוא משפחה.

כוכבי החודש
העצמת מצטייני החודש בלימוד 
ובהתנהגות מידי חודש בחודשו.

חיבור למצוות וללימוד תוך 
התנסות חווייתית כגון:

סדנת שופרות, ביקור בדגם 
המשכן, הכנת ציציות, חידונים וכו'. 

חוגים שונים כחלק ממסגרת יום הלימודים:
'כדורסל עם ערכים', דרמה, חלילית ואורגן. 

פעילויות העשרה מגוונות 
סביב החגים במעגל השנה.

“אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהן של תינוקות של בית רבן..."

במהלך חופשות משרד החינוך 
מתקיימים ימי לימוד מלאים 

בחוויות.



מועצה מקומית גדרה אגף החינוך
, פקס:  08-8597961רחוב פינס 4 גדרה, טלפונים:  08-8593561/2/3

16:00-18:00קבלת קהל: יום ראשון בין השעות 
www.gedera.muni.il

“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.

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”

החזון החינוכי
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