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דבר ראשת המועצה
אמהות ואבות יקרים ,ילדות וילדים אהובים,
העלייה לכיתה א' של ילדינו היא תמיד אירוע מרגש .הפרידה מהגן ומהגננת,
הכניסה בשערי בית הספר ,המפגש עם המורות והמורים ,החברים והחברות
החדשים ,המעבר מקהילת היישוב הקטנה לקהילת בית הספר והמועצה .אני
יכולה להבטיח לכם שהצוות החינוכי במועצה מתייחס למעבר החשוב בכובד
ראש ,מתוך רצון להעניק לילדינו מעבר קל ,נעים ומחבר.
אחרי שנת משבר הקורונה המורכבת שעברנו ,זה מרגש אף יותר .כולי תקווה
שנוכל לחזור לשגרה מלאה בספטמבר הקרוב ולהעניק להם התחלה תומכת
ורכה .בשנה האחרונה למדנו מקרוב כמה חשובה המסגרת החינוכית לילדינו,
עד כמה הם זקוקים לראות כל בוקר את החיוך של המורה ,לשחק בהפסקה
עם החברים לכיתה ולהרגיש תחושת שייכות וקהילה.
לאורך משבר הקורונה פעל כל העת הצוות החינוכי במועצה על מנת לייצר כמה שיותר רגעי שגרה לילדים
ולילדות שלנו בתוך אי-הוודאות ,ובמקביל ניצלנו את התקופה לשדרוג מבני בתי הספר ,אולמות הספורט
וכיתות הלימוד .צוותי החינוך שלנו הוכיחו את תחושת השליחות וחשיבותם בחיי הילדים ,בהתפתחות שלהם
ובהכנה שלהם לכל שלב בחיים .תהיו בטוחות ובטוחים שילדיכם בידיים טובות.
החינוך במועצה אזורית גזר נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו מתוך אמונה כי אלו היסודות לבניית קהילה
ערכית ,חזקה וצומחת ,ואנו משקיעים את מירב המשאבים במסגרות החינוך מהגיל הרך ועד הבגרות.
על מנת לייצר ביטחון עבורכם ועבור ילדינו בתהליך המרגש של העלייה לכיתה א' ,תהליך שאינו נטול
חששות ,ביקשנו להנגיש לכם את כל המידע .בחוברת תוכלו למצוא את הפרטים על הליך הרישום ובתי
הספר במועצה.
הודינג קרטר ג'וניור אמר שאנו מעניקים לילדינו שתי ירושות יציבות :האחת היא שורשים והשנייה היא
כנפיים .אנחנו במועצה משתדלים להעניק לילדינו את שתיהן  -שורשים חזקים וערכיים של קהילה ותיקה
ומלוכדת ,לצד מסגרות מגוונות ,מקבלות ומאפשרות ,ומהקהילה שנותנות לכל ילדה וילד הזדמנות לפרוש
כנפיים ולמצוא את הקול הייחודי שלה ושלו ,כחלק מהחברה והקהילה בעתיד.
אני מחכה לראות את ילדינו צועדים בגאווה בשערי בתי הספר במועצה בשנה הבאה!
רותם ידלין
ראשת המועצה
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דבר מנהלת אגף החינוך
תלמידים/ות והורים יקרים,
מעבר שלב חינוכי מעולם גני הילדים לעולם בתי הספר הוא תמיד צעד מרגש,
הטומן בחובו הזדמנויות נפלאות וגם חששות לא מעטים.
מערכת החינוך הענפה של גזר ,ערוכה ומוכנה לקראת המעבר שלכם/ן לכיתות
א' ,עם מנעד רחב של תוכניות ומענים רגשיים ולימודיים .נעסוק גם בחששות
שבוודאי מלווים אתכם וגם בליווי תהליכי ההתבגרות אותם תעברו עם כניסתכם
לבית הספר.
במועצה האזורית גזר פועלים שבעה בתי ספר יסודיים .צוותי החינוך שלנו הם
צוותים מקצועיים ,מסורים וחרוצים ,אשר פועלים ללא לאות למען הצלחתכם/ן הלימודית ורווחתכם/ן
החברתית והרגשית .בתי הספר שלנו פועלים כקהילת חינוך אחת ,בשיתוף פעולה והדדיות בינם לבין עצמם
ויחד עם אגף החינוך והמועצה כולה.
התפיסה החינוכית שמובילה את אגף החינוך במועצה ,נשענת על שלושה עקרונות מנחים ,המהווים את
הבסיס לעשייה החינוכית של אגף החינוך והקהילה במסע החינוכי המשותף לנו:
• לתת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה.
• לייצר רצף חינוכי לאורך היממה ובמהלך השנים.
• לפעול למען יצירה משותפת של צוותי החינוך ,התלמידים והקהילה.
המעטפת של אגף החינוך הכוללת את מחלקת גני הילדים ,השרות הפסיכולוגי ,משכל ,מחלקת פרט וחינוך
מיוחד ,מחלקת בתי הספר ,מחלקת חינוך חברתי קהילתי ומחלקת מדע וחדשנות – מלווה ,תומכת ,מפתחת
ומקדמת את הצוותים החינוכיים ואת בתי הספר בכל ההיבטים .הצוותים החינוכיים נמצאים בתהליכי מחקר,
פיתוח וחשיבה אודות תהליכי הלמידה והחברות בבתי הספר ,ומקפידים לתת מענה לכל צרכיהם של הילדים
בהיבטים הרגשיים ,חברתיים ולימודיים.
הצוות המסור של מחלקת בתי הספר השקיע מאמצים רבים על מנת לאפשר לכם רישום קל ,נגיש וזמין.
אנחנו עומדות לרשותכם ,ונשמח לסייע בכל פניה.
מאחלת לכם בהצלחה
שלי קרן – מנהלת אגף החינוך
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דבר מנהלת מחלקת בתי ספר:
ילדים וילדות יקרים ,הורים ומשפחות נרגשות
"כיתה א' זו שנה של התחלה
כיתה א' זו שנה לא רגילה
שפותחת את הדלת לעולם חדש של פלא
לעולם של לימודים ויצירה"..
את השיר שכתבתי כאן היינו שרים בכל שנה מחדש בימים הראשונים של כיתה א' .לימדנו אותו את תלמידי
כיתה א' עוד כשהיו בגן ,והגיעו לביקור בבית הספר .לימדנו את ההורים כשהגיעו עם הילדים ביום הראשון
של כיתה א' ,ולימדנו את החברים והמשפחה .שרנו אותו בטקסים ובאירועים לאורך כל השנה.
השיר הזה מסמל בשבילי את העלייה לכיתה א' ,ומביא עימו המון התרגשות ושמחה.
ההמשך של השיר עוסק בתהליכי הפרידה מאבא ומאמא .בהתחלה יש קושי וחשש ,אך מהר מאוד הם
מתחלפים בביטחון ,בעצמאות ובשגרה:
"אך להיכנס פנימה
התעקשתי רק עם אמא
כי כל התחלה היא מפחידה נורא...
ועכשיו נלך קדימה
לא צריך יותר את אמא
לכיתה נצעד כל בוקר בשמחה!!
מאחלת לכם ,שהתקופה היפה של המעבר מהגן לכיתה א' ,תעבור עליכם בשמחה ,בהתרגשות ובהנאה.
יודעת שיהיו חששות ,שאלות ואף אי ודאות ,אך בטוחה שצוותי החינוך בבתי הספר יעשו הכל כדי שכל חשש
יהפוך לציפייה ,כדי שכל שאלה תהפוך לעובדה ברורה ,וכדי שכל רגע של אי ודאות יהפוך לרגע של מידע
מסודר ,ביטחון וצמיחה.
כמנהלת מחלקת בתי הספר במועצה שלנו ,גזר ,אשתדל לעשות ככל יכולתי על מנת לאפשר לכולכם מעבר
חיובי ובטוח ,מעבר שיש בו שמחה והתרגשות.
מברכת את כולכם
ומאחלת בהצלחה
בברכה,
רונית חזן – מנהלת מחלקת בתי הספר
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דבר יו"ר ועדת חינוך
המעבר מגן הילדים לבית הספר מעלה חששות רבים וציפיה גדולה .לצד ההתרגשות לראות את הילדים
גדלים ומתפתחים ,נכנסים לחיינו מושגים חדשים ,אתגרים שונים ואיתם נחשף עולם חדש:
סנדוויצ'ים בבוקר,
הסעות,
מחנכ/ת
מחברות,
קלמר,
ילקוט ,ועוד...ועוד...
תקופת ההסתגלות עבור הילדים מהירה מאוד ,לנו ההורים  -לוקח מעט יותר זמן...
כולנו מייחלים ומצפים למערכת חינוך מכילה ,מחבקת ,מקדמת ומיטיבה לילדינו .המפגש של הילדים עם
העולם החדש הינו רגע מכונן בחווית הילדות ,ועבורנו ההורים מהווה שלב מהותי בתהליך גידול הילדים.
למיטב ניסיוני ,המפתח להצלחה בשנות בית הספר ,הוא החיבור בין שלוש צלעות המשולש מורה-תלמיד-
הורה .ככל שמערכות היחסים והאמון בין הצדדים טוב יותר ,כך תהליך התפתחותם הלימודית של הילדים
בבית הספר טוב יותר ומעצים יותר .ככל שנגיע למפגש הזה בפירגון ,תמיכה ועידוד כך ייטב לילדנו.
במפגש שלנו עם מערכת החינוך יצופו גם קשיים ,מהמורות ,לחצים ותסכולים – זה בלתי נמנע .דעו שיש
לכם כתובת להציף דאגות וחששות – דרך המחנכות במקרה הפרטי של ילדיכם ודרך ועדי ההורים בכיתה
כשהבעיות נוגעות לכלל .חלק מרכזי בהצלחה שלכם ושל בית הספר היא היכולת לתקשר ולנהל דיאלוג
בונה ,שמטרתו לשפר ולחזק את העשיה החינוכית.
בשנים האחרונות ,גזר ממוקדת בקידום מערכת החינוך תוך העצמה של צוותי ההוראה ,מתן מרחב עשיה גדול
המאפשר למורים להביא את עצמם לכיתה במלוא המרץ והאמונה .אנחנו משקיעים חשיבה רבה בדרכים
בהן ניתן לאפשר לילדים חוויות ילדיות מגוונות תוך שחרור ההיצמדות לפורמט המסורתי של הכיתה כפי
שחווינו אנחנו בילדותינו .ראו עצמכם שותפים בהתקדמות בנתיב זה ,אם דרך התנדבות ואם דרך תמיכה
בפעילויות הרבות בבית הספר.
שנת הלימודים הבאה ,כולנו תקוה ,תאפשר נוכחות רציפה בכיתות ולמידה סדורה .כל זאת בתקוה שמשבר
הקורונה יעבור להיות זכרון רחוק .בשעת כתיבת שורות אלה ,אנחנו עדיין בסגר מספר שלוש ,כך שאין לדעת
איך הדברים יתפתחו.
מאחל לכם ובעיקר לילדיכם שנה ראשונה מוצלחת ,מיטיבה ,מלמדת ומהנה במערכת החינוך המשתבחת
של גזר.
בהצלחה
אורי שטרייכמן  -יו"ר ועדת חינוך
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החזון החינוכי בגזר
קהילהבגזר
חינוך
פרט

קהילות

מגוון
מענים

רצף
חינוכי

יצירה
משותפת

החזון שלנו בא לידי ביטוי בתהליך המעבר של ילדיכם מהגן לכיתה א':
רצף חינוכי
כולנו שואפים לשמור על רצף כמה שיותר טבעי ופשוט במעבר מהגן לכיתה א' .זה מתאפשר הודות לתוכניות
מעברים המתקיימות בכל אשכול בין בית הספר לגנים המזינים .מטרתה של תוכנית המעברים הינה מעבר
הדרגתי ומותאם בין גן הילדים ,המהווה מסגרת קטנה ,חמה ומוגנת ,אל המערכת הבית ספרית הגדולה
שבנויה אחרת .התוכנית מאפשרת לילדי הגנים ולהוריהם להכיר מראש את בית הספר ,להיפגש עם תלמידי
א' הבוגרים ,עם הצוות ועם המתקנים ,גם אם זה באמצעות סרטונים ,ולגלות שגם בבית הספר יש פינות
משחק ,חצרות ,שירותים וסביבה לימודית נעימה וחמה.

מגוון מענים
מטרתנו לאפשר לילד ולמשפחתו לחוות תהליך מעבר שמתבונן בו ,בנפשו ובצרכיו .תהליך שבו מתרחשת
הכרות מעמיקה המאפשרת התאמת דרכי החינוך לאופיו ולצרכיו של הילד .במהלך המעבר מהגן לכיתה
א' אנו שואפים לאפשר מנעד רחב של צמתי שיח והכרות במעגלים שונים ,על מנת לתת מקום לצרכים,
לרצונותיו ולחוזקות של כל אחד.

יצירה משותפת
החלום שלנו לייצר תהליכים חינוכיים שמבוססים על יצירה משותפת של התלמידים ,המורים ,ההורים
והקהילה .בתהליך המעבר מהגן לכיתה א' ננסה ליצר תוכניות חינוכיות בהן אפשרות ליצור ,לבנות מחדש,
לפתח ולאפשר תהליך חכם המבוסס על יוזמות של הילדים ,הצוותים והמשפחות .זה האתגר שהצבנו
לעצמינו ,ואנו מאמינים שהוא המפתח ליצירת תהליך חוויתי ומעצים.

7

תהליך הרישום לכיתה א'
פברואר –
 01-21.02.2021יט' שבט עד ט' אדר – רישום באמצעות האינטרנט באתר המועצה.
הרישום יפתח באתר המועצה ב01.02.2021-

מרץ  -אפריל -
קבלת הודעות מבתי הספר ,ופניה להגשת מסמכים נוספים במידת הצורך :בחירת חברים ,צרוף תמונה,
בהתאם לצרכי כל בית ספר.

אפריל  -יוני –
תקופת התאמות והשלמות .תקופה בה יתקיימו תוכניות מעברים בבתי הספר בדגש על העמקת ההכרות
לקראת העלייה לכיתה א'.

יולי –
עדכון הרשמה לתושבים בשכירות או בתהליך מעבר דירה .הצגת תעודת זהות עדכנית.

אוגוסט (לקראת סוף החודש) –
קבלת מכתב מבתי הספר לגבי השיבוץ לכיתה ,מפגש עם המחנך/ת.
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אופן הרישום:
 .1רישום "בקליק" – רישום מקוון

תושבי המועצה האזורית גזר
הרישום לכיתה א' יתבצע באמצעות אתר האינטרנט לתושבים שכתובתם מעודכנת ביישובי המועצה בלבד.
קישור יפתח במועד ההרשמה כאן
יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום ,ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית "בקשתך
לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום .יש לשמור על אישור הרישום ומספר האסמכתא.
הרישום יפתח באתר המועצה ב01.02.2021-

תושבים הגרים בשכירות ,ולא העבירו כתובת בת.ז:
עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו את כל המסמכים הבאים:
	•חוזה שכירות תקף לשנה לפחות ,חתום על ידי שני הצדדים.
	•אישור ועד היישוב.
	•אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם.
	•שתי ת.ז .של שני ההורים (כולל ספח).
שימו לב ,מילוי הטופס אינו רישום סופי .הרישום מותנה בהצגת שתי תעודות זהות עם כתובת עדכנית
במועצה אזורית גזר ,במחלקת פרט ,עד ל31.07.2021-
הרישום יפתח באתר המועצה ב01.02.2021-

תושבים שנמצאים בתהליכים של בניית  /קניית בית במועצה:
עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו את כל המסמכים הבאים:
	•היתר בניה/חוזה רכישה ובו מועד סיום הבניה/הכניסה לבית.
	•אישור ועד היישוב.
	•אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם.
	•שתי ת.ז .של שני ההורים (כולל ספח).
שימו לב ,מילוי הטופס אינו רישום סופי .הרישום מותנה בהצגת שתי תעודות זהות עם כתובת עדכנית
במועצה אזורית גזר ,במחלקת פרט ,עד ל31.07.2021-
הרישום יפתח באתר המועצה ב01.02.2021-
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חשוב לדעת:
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים).
הורים עצמאיים נדרשים להגיש כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי ,שמתייחס למשמורת ולאישור
הרישום של שני ההורים.
לטופס לחצו כאן

 .2מענה טלפוני:
יתקיים בימים א' – ה' בשעות  8:30עד  13:00בטלפון ,08-9274587 :ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה
 08-9274001 / *5367ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו.
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נהלי רישום כלליים
מועדי הרישום:
הרישום יתקיים מיום שני ,יט' בשבט תשפ"א 01.02.2021 ,ועד יום א' ,ט' באדר תשפ"א 21.02.2021

גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה ,חייבי הרישום לשנה"ל תשפ"ב הינם ילדים שנולדו בתקופה שבין י' בטבת תשע"ה
 01.01.2015ועד יט' בטבת תשע"ו 31.12.2015

רישום לבתי ספר ממ"ד:
כל משפחה הבוחרת בזרם הממלכתי דתי ,יכולה להירשם לבתי הספר "שלהבת בנים" או "שלהבת בנות"
בהתאם למגדר.

רישום לבי"ס ייחודי מועצתי – בי"ס מעיין:
הרישום לבי"ס "מעיין" יתאפשר לתושבי המועצה האזורית גזר במהלך תקופת הרישום המוגדרת ,ובלבד
שההורים השתתפו בשלושת מפגשי החשיפה שהתקיימו במהלך חודש דצמבר ,ומלאו את שאלון ההכרות
שנשלח ע"י בי"ס מעיין.
נרשמים שאינם תושבי המועצה בעת מועד הרישום ,לא יוכלו להירשם לבי"ס הייחודי ,אך יוכלו להרשם
לבית הספר המשויך ליישוב בו מתגוררים.
*רישום כפול – בשל העובדה שהרישום למעיין איננו מובטח ומותנה בהגרלה ,יש להרשם בכל מקרה לבית
הספר המשויך לישוב בו הנכם מתגוררים (על מנת לשמור בו מקום) ,ובנוסף ,יש לבחור באפשרות ב' את בית
ספר "מעיין".
**השיבוץ לבית ספר "מעיין" מותנה בהגרלה.
***הסעות  -ההגעה לבי"ס מעיין והחזרה ממנו הביתה ,היא באחריות הורים בלבד.
לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן

רישום לבי"ס שדות איילון:
במהלך תקופת הרישום כל המשפחות מהישובים המשויכים לשדות איילון – ההרשמה כרגיל.
במידה ובעתיד יפוצל בית הספר נקיים הרשמה נוספת בהתאם להחלטות שיתקבלו.
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בקשות הנגשה פרטניות:
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות ,המחייבות התארגנות מיוחדת ו/או הנגשה פרטנית ,יודיעו
על כך למחלקת פרט במייל osnat@gezer-region.muni.il :בעת ביצוע הרישום ,ויצרפו מסמכים רפואיים
רלוונטיים.

ועדות זכאות ואיפיון:
הורים לתלמידים שעברו ועדות זכאות ואיפיון או מיועדים לעבור אותן ,מתבקשים למלא כראוי סעיף זה
בתהליך ההרשמה.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א':
ילדים צעירים בשנתון ,שמנהלת הגן וההורים מתלבטים בדבר עלייתם לכיתה א' ,נדרשים לבצע רישום
לבית הספר ולסמן במקום המתאים האם קיימת התלבטות בדבר השארות שנה נוספת בגן חובה .ההשארות
בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן .הורים שקיבלו אישור השארות ומתכוונים לממשו,
מחויבים לבטל את הרישום בבית הספר וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים ,על מנת לבצע הליך רישום לגן
החובה עד לתאריך 20.6.21

ביטול רישום:
הורים המבקשים לבטל את הרישום או לשנותו מפאת שינוי מקום מגורים ,מתבקשים למלא את טופס
הגריעה המצ"ב ולצרף המסמכים המפורטים בטופס .ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים
עצמאיים)  -יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר ,המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום או
שינוי הרישום .את המסמכים לתהליך ביטול רישום יש להעביר למיילosnat@gezer-region.muni.il :

היוועצות:
במידת הצורך ,באפשרותכם ליצור קשר עם יועצות בתי הספר להיוועצות בכל שאלה וענין.
לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן
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מיפוי ישובים לפי בתי ספר
עתידים

שדות איילון

גוונים

שחקים

בית עוזיאל
כרמי יוסף
משמר דוד
פדיה
פתחיה

בית חשמונאי
גזר
יד רמב"ם
עזריה
משמר אילון
כפר בן נון
כפר שמואל

ישרש
כפר ביל"ו
מצליח
נצר סרני
סתריה

גני הדר
גני יוחנן
חולדה
נען
רמות מאיר
יציץ

שלהבת בנות

שלהבת בנים

מעיין

שעלבים
נוף אילון

שעלבים
נוף אילון

פתוח למשפחות
מזרם ממ"ד

פתוח למשפחות
מזרם ממ"ד

הרשמה פתוחה
לכל יישובי
המועצה בכפוף
לעמידה בנהלי
הרישום של מעיין

ממבט הציפור
לוד

באר יעקב

רמלה

נס ציונה
נצר
סרני
ישרש

ש 431

ביש

בית ספר חדש

ביש 6
כ

מודעין

424

סתריה

מעין

עזריה

בית
חשמונאי

גוונים

נען

כ

גזר
משמר
איילון

שלהבת בנים

כפר
בן נון

עתידים

בא
ל

כביש 3

משמר
דוד
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כ

ביש

411

רש

מזכרת
בתיה

חולדה

לטרון

גני
יוחנן

קרית
עקרון

צומת
ביל“ו

בע

כרמי
יוסף

יציץ

פדיה

כפר
ביל“ו

רמות
מאיר

פתחיה

כ
ביש 44

נוף
איילון

שעלבים
שלהבת בנות

שחקים

גני
הדר
בית
עוזיאל

רחובות

40

יד
רמב“ם

שדות איילון

כפר
שמואל

ביש

כ

כביש

מס 1

כבי

מצליח

בית ספר ממלכתי "שדות איילון"

בית חשמונאי

בית חינוך שדות איילון חרט על דגלו חינוך המבוסס על קהילתיות בדגש על מעורבות ,ערבות הדדית וקשרי
גומלין בין כל באי הקהילה.
הלמידה מתקיימת בדגש של פדגוגיה חברתית ,הבאה לידי ביטוי בשינוי תפיסתי ומהותי המתבטא בלמידה
מבוססת חקר ,דיאלוג ,סקרנות ולמידה עצמאית .כל זאת עם זיקה ושייכות לסביבה הטבעית המאפשרת
לילדים לצמוח תוך חיבור לטבע הסובב אותם.
** בימים אלו מתקיים שיח ציבורי לקראת פיצול בית הספר ,שיח שיביא עימו התפתחות פדגוגית והזדמנות
להרחבת מגוון המענים .במידה ויהיה צורך בהליך הרשמה נוסף ,הוא יתבצע בהמשך השנה ,ויפורסם לקהילה.

פרטים ליצירת קשר:
08-9211363
לאתר בית הספר

שדות איילון
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בית ספר ממלכתי "עתידים"

כרמי יוסף

"הדרך שבחרתי לי למטרתי ,איננה הקצרה ביותר ,אך היא הטובה ביותר עבורי ,משום
שהיא שלי( "..יאנוש קורצאק)
בית חינוך עתידים מוביל ערכים של כינון אדם :כבוד ,הכרת עצמי והוגנות .אנו מאמינים כי אדם מפתח
"עצמי" משמעותי בדיאלוג עם אחרים – משפחה ,מחנכים ועמיתים .אצלנו מתפתחים מרחבים פדגוגיים
הנותנים מענה לצרכי הילד ,ומאפשרים לו לצמוח כאדם נראה ורואה את האחר ,אדם הבוחר לנקוט עמדה
ברורה על כל מה שחווה.
בעתידים מתקיימת למידה גמישה המקדמת מיומנויות של "ניהוג עצמי" ובחירה .יום הלמידה נפתח במרחב
שיח הנקרא "bנינו" ,המאפשר לתלמידים להכיר את עצמם ואת חבריהם באמצעות שפה ריגשית – שפת
הלב ,הבאה לידי ביטוי במגוון דרכים ביניהן – מיינדפולנס ופסיכולוגיה חיובית .בדרך זו התלמידים מפתחים
את המודעות העצמית שלהם.
בשנת הלימודים הבאה קהילת עתידים תכנס למשכנה החדש בכרמי יוסף ,מבנה חדשני ומיוחד התומך
בפדגוגיה גמישה הנרקמת בבית החינוך שלנו.

פרטים ליצירת קשר:
08-8585117 / 08-9255183
לפייסבוק בית הספר עתידים
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בית ספר ממלכתי "שחקים"
סתריה

"ילדים הולכים למקום שבו יש התרגשות ,ונשארים במקום שבו יש אהבה" (זיגלר)
בבית חינוך שחקים אנו רואים בחשיבות ובמשמעות הרבה לפיתוח חווית השייכות ,המוגנות והמסוגלות של
ילדכם.
אנו עמלים רבות על יצירת אקלים חינוכי מיטבי .אקלים המאפשר לכל תלמיד ותלמידה ולכל באי ביה"ס
להרגיש רווחה נפשית טובה.
ההון האנושי שלנו משקיע רבות בלמידה ,בדרכי ההוראה ,באקלים כיתתי ,וזאת תוך יצירת גיוון רב ושילוב
משחקים ולמידה יצירתית חוץ כיתתית.
לשמחתנו ,התלמידים בשכבות א' ב' זוכים לחינוך יער  -למידה בחורשת חלופ ,מודל המאפשר לצוות
ולתלמידים למידה אחרת המקדמת חקירה ויצירתיות.
הצוות החינוכי בבית חינוך "שחקים" דוגל ומאמין בערבות הדדית ,יחסי קרבה ואכפתיות ,אהבת הארץ
ובחירה מתמדת בחיוך מתוך שמחה ואושר.

פרטים ליצירת קשר:
08-6654569
מייל ליצירת קשרshakim@shakim.org.il :
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בית ספר ממלכתי "גוונים"
סתריה

במועצה אזורית גזר בין מושבים ושדות עומד בית הספר גוונים ,בית חינוך מלא בהזדמנויות.
בית חינוך גוונים -בית של אדם ,אדמה וקהילה -מקום שטוב לצמוח בו.
בבית שלנו נפגשים שלושה דברים שהם אח"ד  -אדם חברה ודעת.
והאדם לפני הכל .האדם לפני התלמיד ,האדם לפני המורה ,האדם לפני ההורה.
כל יחיד הוא יוצר עולם ,מיקרו קוסמוס.
הבית שלנו הוא בית ירוק -בבית הספר אנו מחנכים ליישום עקרונות הקיימות ,ומקיימים פעילות שוטפת
המקדמת שינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה .סביבת בית הספר היא סביבה כפרית מטופחת ,ובה
חווה חקלאית ,גינת חי וחממה ,וכולם בטיפול וטיפוח של תלמידי בית הספר.

פרטים ליצירת קשר:
08-9370494
לפייסבוק בית הספר

גוונים
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בית ספר ממלכתי דתי
"שלהבת בנות" שעלבים
בעמק יפה בין כרמים ושדות שוכן בית ספרנו שלהבת בנות.
בית ספרנו מטפח תלמידות בעלות זהות ציונית דתית ,ערכים ומורשת וחינוך לתחושת ערבות הדדית וחשיבה
יזמית .עיקרי החזון שלנו:
טיפוח זהות ציונית דתית  -לאורך שנות הלמידה ,התלמידות מעמיקות את היכרותן בתורת ישראל ומורשת
ישראל ,תוך הכרת דמויות מופת מעוררות השראה ופורצות דרך.
מגוון הזדמנויות למיצוי אישי  -מסלולי בחירה והעשרה המחנכים ליזמות אישית וחברתית .בין המסלולים
– קיימות ,רובוטיקה ,אנגלית מדוברת ,אומנות מודרנית ועוד.
בית חינוך כמשפחה – הצוות החינוכי בשלהבת בנות רואה חשיבות רבה במתן יחס אישי מעצים וחם לכל
תלמידה ותלמידה.
שלהבת בנות זה העתי"ד שלך :ערכים ,תורה ,יחס אישי ודעת

פרטים ליצירת קשר:
08-9276615 / 050-9790205
מייל ליצירת קשרbanoot1@gmail.com :
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בית ספר ממלכתי דתי
"שלהבת בנים" שעלבים
בממ"ד שלהבת בנים מצמיחים את דור העתיד של עם ישראל .דור שהתורה והמצוות הם נר לרגליו .אהבת
הלימוד בכלל ואהבת התורה בפרט בראש מעייננו .אנו מטפחים ילדים שילמדו מתוך שמחה וסקרנות,
שואפים לגדל לומדים עצמאיים ששואלים שאלות ומתעניינים גם במה שמעבר .בשלהבת בנים תמצאו
אווירה חמה ומשפחתית ,יחס אישי ומענה מותאם לכל תלמיד ותלמיד.

פרטים ליצירת קשר:
08-9276715
מייל ליצירת קשרshalhevetbanim@gmail.com :
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בית ספר ייחודי " -מעיין"
נען

בית ספר ״מעיין״ הינו בית ספר ייחודי לחינוך ולדורף (חינוך ״אנתרופוסופי״) .הלמידה בבית הספר פונה
ליישות השלמה של הילד  -גוף ,נפש ורוח .דרכי הלמידה נעשות בדרך של חוויה ,עשייה ,תנועה ואומנות.
הילדים מגיעים לבית הספר על מנת לפגוש את עצמם ואת העולם .המורים וההורים שותפים לתפיסה
החינוכית ,ומלווים את הילדים במסע הגדילה וההתבגרות.
בשנת תשפ"א הצטרפנו למערכת החינוך הממלכתית תחת כנפיה של מועצה אזורית גזר ,ואנו פותחים את
הרישום לכיתה א' לשנת תשפ"ב לתושבי המועצה.

פרטים ליצירת קשר:
074-7046333
לאתר בית הספר
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