
לצוותי החינוך והמנהלה, לתלמידות ולתלמידי גדרה שפותחים את שנת הלימודים תש"פ, 
החינוך בגדרה הוא הגאווה של כולנו – חינוך ערכי, מסור ואיכותי בו נותנים מענה לכל ילדה 
וילד. אנו, במועצה המקומית גדרה נמצאים כאן בשבילכם ועבורכם ומלווים אתכם בכל צעד 

ואתגר בדרך להצלחה של כולנו. מאחלת אני שתהא זו שנת לימודים פורייה ומוצלחת. 
ענת קוך

מנהלת אגף החינוך

בס"ד

ראש המועצה  מנהלת אגף החינוך 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

בית ספר חמ"ד אוהל שלום
מנהלת בית הספר זו השנה החמישית - שרה לבז

ייחודיות בית הספר - בית חינוך לאומנויות ותקשורת 
בינאישית ברוח ערכית תורנית

230 תלמידים
10 כיתות

מה קרה עד כה?                                                                                                                                     
› חינוך ערכים, אהבת ישראל ותגבור תורני-ערכי

› חינוך אהבת הקראיה ופיתוח יצירתיות באמצעות אומנות
› פיתוח מצויינות בכל שכבות הגיל

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
› זהות תורנית-ציונית: בית החינוך פועל להעמקת החינוך התורני והמסורתי. 

  לפני שנתיים הוקם וממשיך להתפתח תלמוד התורה - אוהלה של תורה, המעניק 
  אהבת תורה, ידע תורני נרחב ושינון טעמים ומשנויות בהובלתו של הרב נתנאל רייך

› המשך הובלת מצויינות בלמידה - הרחבת תוכנית אמירים לשכבות ג-ו, הכנסת
› תוכנית ניצני אמירים לכיתות א-ב

› המשך פיתוח וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי
› שיתופי פעולה עם רשת דרכא

› המודל המשולב של "המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך" ממשיך לעבוד בבית 
  הספר

מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:                                                                                      
אנו מאמינים כי הליבה של לימודי היסוד היא לימודי הקודש והתורה, בדגש על 

אהבת תורה ויראת שמים, ומתוך הלב מתפרטים כל מקצועות הלימוד. המחויבות 
שלנו היא למקצועיות ולמצוינות בכל.

יחד עם זאת, דרך ארץ קדמה לתורה. בשביל להצמיח בניין גבוה צריך יסודות איתנים, 
שגרות, נהלים וסדרי עבודה ברורים ויסודיים וכמובן אקלים מיטבי ובריא.

תהא שנת שיתוף פעולה

בית ספר גוונים
מנהלת ביה"ס השנה החמישית - יעל קסלסי

ייחודיות ביה"ס - ביה"ס לתקשורת בגוון אחר

330 תלמידים
12 כיתות חינוך רגיל

2 כיתות חינוך מיוחד לקויות תקשורת

מה קרה עד כה?                                                                                                                                     
› פיתוח פדגוגיה חדשנית מבוססת ייחודיות המביאה לידי ביטוי את שלוש שפות 

  התקשורת - תקשורת מילולית, תקשורת חברתית ותקשורת חזותית כשלוש שפות 
  תקשורת השזורות זו בזו.

› בניית מרחבי למידה המזמנים למידה חווייתית בהלימה לייחודיות הבית ספרית. 
› מתן מענה לכישורים ייחודיים והעצמתם במסגרות למידה מגוונות כדוגמת: 

  מקהלת ביה"ס, נבחרת אתלטיקה, תכנית אמירים, שגרירי זה"ב, נאמני תקשורת, 
  מועצה ירוקה, מועצת תלמידים ונאמני ספריה. 

› הרחבת מעגלי המעורבות החברתית בקהילה.
› בית ספרנו הינו בית ספר קהילתי, מעורבות ההורים ברוכה, באה לידי ביטוי 

  במעגלי עשייה שונים המביאים לידי ביטוי את כישוריהם של ההורים ותורמים 
  הלכה למעשה להעשרת הפעילות הבית ספרית לרבות מיזם קמפוס הורים.

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
› פיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות לרבות מרחב למידה "מוזיאלי בזיקה 

  לתרבות ישראלית יהודית. 
› הרחבת פעילות רדיו ביה"ס ופיתוח תחנת רדיו בית ספרית.

מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:                                                                                      
הנני מאחלת לקהילת "גוונים" הורים מורים ותלמידים הצלחה רבה בשנת הלימודים 
החדשה, הנאה בתהליך הלמידה, שתהא זו שנה בה נמשיך לטפח קשרי רעות, שיתוף 

פעולה ואחווה בין כל באי ביה"ס, יחד נצעיד את בית ספרנו לפסגות חדשות.

שנה טובה ומבורכת  

                                                                                        

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ: 
› המשך פיתוח והעמקת תכניות למצויינות אישית

› המשך פיתוח ושכלול הכלים הפדגוגיים בכל תחומי הדעת 

מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:                                                                                        
הנהלת בית הספר והמורים מאמינה בכל תלמיד ומחבקת אותו בדרך להצלחה 

לימודית וערכית.

מאחלים שנה טובה ומוצלחת!

תיכון דרכא נתיבי נועם

98% זכאות לבגרות לשנת תשע"ח 
מנהל בית הספר זו השנה הראשונה - שמואל כורש

ייחודיות בית הספר – שיוויון מגדרי במסלול שוחרים, חיל האוויר | יחס אישי | משפחתיות | מצויינות לימודית
300 תלמידים // 13 כיתות // כיתה אחת של חינוך מיוחד                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        

מה קרה עד כה?                                                                                                                                 
› מסלול שוחרים, חיל האוויר

› הכנה לצה"ל 
› יצירת שפה פדגוגית משותפת

› תכניות מיוחדות וחוגי העשרה – רכיבת אפניים, רכיבה על סוסים, אילוף 
  כלבים, תראפיה בתנועה, בבליותראפיה, קאוצ'ינג, עוצמה

› פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות שח-מט
› חוג הורים

› תכנית מעגלים – הכוון לשירות משמעותי
› תכנית אפיקים – לטיפוח זהות ציונית דתית

› 10 יח"ל מגמת אלקטרוניקה ומחשבים
› התנדבות בקהילה 

בית ספר רימונים

מנהלת בית ספר זאת השנה הראשונה - רתם גורן
ייחודיות בית הספר - חשיבה ותקשורת בצמיחה מתמדת.

390 תלמידים // 15 כיתות// כיתת חנ"מ אחת

מה קרה עד כה?
› שידרוג שיעורי קס"ם הנותנים מענה לאינטליגנציות מרובות בתחומים שונים  

› קידום תחום המתמטיקה בבית הספר
› התקיימו מעגלי שיח של תלמידים ומורים בקבוצות דו גילאיות ומעגלי שיח 

  הורים וילדים לשכבות ג' ו- ד' בנושא "חזקים ברשת"
› השתתפויות וזכיות בתחרויות בתחומים השונים: ספורט - בטורנירים שונים 

  ביישוב, איות באנגלית- מחוזית והנואם הצעיר - מחוזית
› יציאה ליום שיא  אחר הצהריים בבית התפוצות בתל אביב

› חגיגת עשור לבית הספר בערב שיא מרגש ומוצלח
› נוצרו שיתופי פעולה עם תנועות הנוער והגנים בישוב

› קיום חוגים בבית הספר בשיתוף עם מרכז אופק
› תוכנית מורים מובילים - שיח פדגוגי

תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין
94% זכאות לבגרות לשנת תשע"ח – בית ספר מדגים למערכות
ייצור ממוחשבות – מוביל בחדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה

מנהלת בית הספר זו השנה התשיעית - רוחל'ה טל                                                                                     
ייחודיות בית הספר – בית ספר לאמנויות וחדשנות טכנולוגית                                                      

1300 תלמידים // 41 כיתות // 12 כיתות מופ"ת מדעית
4 כיתות מופ"ת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית

4 כיתות טו"ב – טכנאים ובגרות במסלול מערכות ייצור ממוחשבות
כיתה אחת של חינוך מיוחד           

מה קרה עד כה?                                                                                                                                     
› אחוזים גבוהים מעל הממוצע הארצי של מצטיינים בתחום החברתי וכן של נבחנים 

  ב-5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית.
› מגמות טכנולוגיות מתקדמות כגון: רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות                                             

› מגמות ייחודיות כגון: דיפלומטיה, תאטרון, עיצוב, סייבר גיאוגרפיה, תיירות ופנאי   
› דיאלוגים גלובליים עם תלמידים מסביב לעולם

› עידוד למצוינות חברתית ואזרחית ולמעורבות קהילתית 

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
› המשך לימודי שח-מט בחטיבת הביניים                                                                

› השתתפות בתכנית "המדען הצעיר"
› השתתפות בתכנית הקשר הרב-דורי – למידה הדדית וחווייה ערכית עם הדור הוותיק

› השתתפות בתחרויות פיסיקה, רובוטיקה, l� ארצית, אולימפיאדת החלל 
› השתתפות בתוכניות לעידוד האנגלית הדבורה  

› השתתפות בתוכניות הכלה כגון אילוף כלבים, סדנאות בויסות ריגשי והתנהגותי ועוד                                                                                   
› תוכנית ניצוצות - בחטיבת ביניים ובחטיבה העליונה- חשיפת התלמידים לתחומי ידע 

  מגוונים באמצעות בוגרים מהקהילה במטרה לעורר את הניצוץ הפנימי בתלמידים.
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:                                                                                      

עם פתיחת שנה"ל תש"פ אני מבקשת לברך אתכם בברכת שנת לימודים טובה ומוצלחת. 
תיכון דרכא בגין ממוצב במקום מצויין ברמה הארצית עם צוות מקצועי, אחראי ומסור. 
גם השנה כבשנים עברו נמשיך לפעול למתן מענה חינוכי מגוון באמצעות מגמות רבות, 
כלים וסביבה מתקדמת בהקפדה על כך שכל תלמיד יגיע למיצוי מרבי של פוטנציאל 
ביה"ס,  הנהלת  עם  מתמיד  לדיאלוג  אתכם  מזמינה  אני  המגוונים.  ויכולותיו  כישוריו 
שתשמח לקבל היזון חוזר, רעיונות ומשובים רבים ככל האפשר מכם ומהוריכם.                                                                                                                     

תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף רמון 
100%-92% אחוזי זכאות לבגרות

מנהלת בית הספר זו השנה השמינית – חנה כהן 
בי"ס זכה בפרס חינוך של ארגון המורים על עשייה 

ערכית-חברתית
אחוזי גיוס גבוהים לצה"ל, למכינות ולשנת שירות. 

השתלבות במסלולים יוקרתיים מספר שנים ברשימת 
בתי הספר שזכו להערכה ארצית על הישגים יוצאי דופן 

בתחום הלימודי והחברתי-ערכי. 
ייחודיות בית הספר - בית לחקר מדעי ושיח חברתי

ערכי בית הספר נגזרים משמו: רמון = רגישות מצוינות ונתינה
1390 תלמידים // 43 כיתות אם: 3 כיתות חינוך מיוחד – 1 חט"ע ו- 2 חט"ב

מה קרה עד כה?                                                                                                                                     
› אחוזים גבוהים של מצטיינים ושל נבחני 4-5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית. 

› בבית הספר תשתיות טכנולוגית מרשימות הכוללות: תקשוב כלל כיתות האם,  
  ציוד למגמות מתקדם ואיכותי.  

› מגוון גדול של מגמות לימוד - מוסיקה, תקשורת, ביוטכנולוגיה, אדריכלות, הנדסת 
  תוכנה, סייבר מידענות, משפטים וקרימינולוגיה, ניהול עסקי - משאבי אנוש, 

  ערבית, גיאוגרפיה, מדעי הסביבה, מדעי החברה, מחשבים, פיסיקה, ביולוגיה.  
› זכייה במגוון פרסים בתחומי הספורט, המדעים, מדעי הסביבה, מחשבים ועוד. 
› ייחודיות פדגוגית - מגדר, זהות וחדשנות, חינוך אזרחי, חוק ומשפט, מוסיקה, 

  מדעים ומנהיגות. 
› נפתח אודיטוריום חדיש, קפיטריה, אולם ספורט מתקדם ובהמשך יושלם עיצוב 
  מרחב הספרייה שישמש מרכז משאבים מתקדם ומרשים לטובת כלל התלמידים.

› נפתח מועדון כדור-עף בית ספרי. 
מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:

› בשנת תש"פ תלמידי כיתות ז ייהנו ממגוון תחומי העשרה כבחירה (אומנות, 
  שחמט, רובוטיקה, מיתולוגיה יוונית, מנהיגות ועוד...)  

› מסלול ייחודי ל-5 יחידות לימוד–"חיבורים" להכרות מעמיקה החברה הישראלית 
› תוכנית לחינוך אישי בשכבה י' 

מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:                                                                                      
הנהלת בית הספר, צוות המורים והעובדים מאחלים שנה של צמיחה אישית, הגשמה 
עצמית, הנאה מחוויית למידה והעשרה ערכית. מאחלים שילוב כוחות לכלל הקהילה 

החינוכית, ביחד נמשיך להצמיח את בית הספר להיות מוביל, מצטיין, חדשני ומהנה.

לעשייה  השותפים  ולכל  המנהלה  לצוותי  החינוך,  לצוותי  גדרה,  ולתלמידי  לתלמידות 
בעשייה  נמשיך  השנה  שגם  מאחל  אני  תש"פ,  הלימודים  שנת  של  בפתחה  החינוכית, 
המשותפת של כולנו התורמת להצלחת החינוך, הבסיס להצלחה אישית וקהילתית. נמשיך 
שנת  מאחל  אני  החיים.  ובאיכות  בחינוך  ולהוביל  בחינוך  ותקציבים  משאבים  להשקיע 

לימודים פורייה, מלאת עניין ומוצלחת.  
יואל גמליאל

ראש המועצה

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
› תיפתח לראשונה כיתה דמוקרטית בשכבת א'

› המשך תוכנית אמירים שנה ג'
› פיתוח פדגוגיה פורצת דרך - פיתוח מיומנויות חקר ולמידה עצמית 

  אצל תלמידים, גיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה חלופית
› שילוב משחקים לימודיים בהוראה כחלק מפדגוגיה דיגטאלית

› פיתוח וטיפוח ייחודיות בית ספרית 
› הקמת חדר הכלה חדיש למען כלל הצוות והילדים

מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:                                                                                        
חדש.  עשור  ולפתוח  "רימונים"  ספר  בית  קהילת  את  להוביל  הזכות  על  ומאושרת  מודה  אני 
"המרכיב העיקרי של אושר הוא משמעות, לא הנאה, ומשמעות באה כשאנחנו מתאמצים למען 
מי שאנחנו אוהבים, עושים מעשים שאנחנו מאמינים בהם" (פרופ' יורם יובל). אני מאמינה כי 
בי"ס צריך להיות מקום משמעותי עבור כלל קהילתו. מאז ומתמיד אני פועלת מאהבה ואמונה 
כי החינוך הוא תיקון עולם. אני מברכת את כל באי בית ספר בשנה טובה ופורצת דרך. מאחלת, 
לצוות המסור, המקצועי והאוהב - הגשמה עצמית, לילדים - אושר, סקרנות ואחווה ולהורים, 
לראותכם  ומקווה  יקטפו  שילדכם  מהפירות  תהנו  הספר,  בית  להצלחת  חיוני  חלק  שהנכם 
בשיתופי פעולה רבים. אני בטוחה שיחד נוביל את בית הספר למקום משמעותי עבור כולנו.                               

גדרה מובילה בחינוך
ממשיכים בעשייה החינוכית – שנת תש"פ

7,611 תלמידות ותלמידים
כ- 1,400 ילדים ב-50 גני ילדים | כ- 3,221 תלמידים ב-8 בתי ספר יסודיים | כ- 2,990 תלמידים ב-3 תיכונים


