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ילדות וילדים אהובים,
ממש עוד רגע תרשמו לשנת הלימודים הבאה, וזה בעיקר אומר שאתן 
ואתם כבר ממש גדולים! יחד איתי עובדים הרבה נשים ואנשים נהדרים 

שתפקידם לדאוג שיהיה לכן ולכם כיף בשנה הבאה בכיתה א'. 
אנחנו ממש מתרגשות שעוד מעט, אחרי שייגמר החורף, האביב והקיץ, 
אחרי פסח וקצת לפני ראש השנה, כבר תצטרפו אלינו לבתי הספר בגזר. 

תהנו בגן חובה, ונפגש בקרוב בבית הספר. 
שלכם, 

רותם ידלין
ראשת המועצה

אמהות ואבות יקרים, 
אנחנו שמחות להציג לכם את תהליך הרישום לכיתות א' של המועצה לשנת תשפ״ד.

וכתפיהן  גב על כתפיהם  יצאו מדלת הבית עם תיק  עוד מעט הם  הגיע, הרגע המרגש,  זה  הנה 
הקטנות ויכנסו בשערי בית הספר לראשונה בחייהם. הם ייקחו איתם בתיק את המחברות החדשות 

והכריך, ולצידם את הערכים והכלים שאתם ההורים נתתם להם לאורך 6 שנות הינקות שלהם.
ועכשיו, עם כניסתם לבית הספר, יש לנו אחריות: לתת להם את היכולות וההזדמנויות לקחת את 
הכישרונות שלהם ולהגשים איתם את החלומות שלהם. לאפשר לכל ילדה וילד להיות מי שהוא 

ולטפח את היכולות הייחודיות לה ולו כדי שיגיעו הכי רחוק.
הצבנו  האחרונות  השנים  בארבע  שלנו.  המועצה  של  העדיפויות  סדר  בראש  נמצא  החינוך 
מבוסס  אשר  חינוך  וחדשנית.  איכותית  ומגוונת,  קהילתית  חינוך  מערכת  לבנות  יעד  לעצמנו 
על פדגוגיה מתקדמת, שמתאים את עצמו לעולם משתנה, אשר רואה את הילדים על גווניהם 
הראשון  שביום  לכם  להבטיח  יכולה  אני  הם.  באשר  וילדה  ילד  כל  ומפתח  מעצמים  השונים, 
בכיתה א' יתקבלו הילדות והילדים שלכם בחיבוק גדול, אהבה ונתינה, שילוו אותם לאורך כל 

שנות לימודיהם בבתי הספר.
אני בטוחה שלצד ההתרגשות יש גם לא מעט חששות והתלבטויות. אני מקווה שהמידע הנגיש 
בחוברת המצורפת יסייע מעט להפיג אותם. דעו כי הצוות החינוכי שלנו במועצה ובבתי הספר 

זמין עבורכם לכל שאלה שעולה לכם, אל תהססו.
מאחלת לילדות ולילדים שייכנסו בשערי כיתה א' עם סקרנות בעיניים ושמחה בלב.

המון המון בהצלחה,
שלכם, 

רותם ידלין
ראשת המועצה 

דבר ראשת המועצה
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דבר מנהלת אגף החינוך

תלמידים, תלמידות 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 תכניות ומענים רגשיים ולימודיים. 
ממלכתיים.  יסודיים  ספר  בתי  שמונה  פועלים  גזר  האזורית  במועצה 
אשר  וחרוצים  מסורים  מקצועיים,  צוותים  הם  שלנו  החינוך  צוותי 
פועלים ללא לאות למען ההצלחה הלימודית, החברתית והרגשית של 
כולם. 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 ארבעה מעגלי חיים ושלושה 
במסע  והקהילה  החינוך  אגף  של  החינוכית  לעשייה  הבסיס  את  המהווים  מנחים,  עקרונות 

החינוכי המשותף לנו:

מעגלי החיים שלנו:
1. חיים מלאים, רב מימדיים ורב תחומיים

2. חיים גמישים עם יכולת השתנות והסתגלות לשינויים
3. חיים קהילתיים ושיתופיים

4. חיים מוכווני עתיד 

עקרונות הפעולה המנחים שלנו:
1. הרחבת מגוון מענים במסגרות החינוכיות עבור ילדי גזר 

2. יצירת רצף חינוכי פורמלי וחברתי-קהילתי לאורך היממה ובמהלך השנים
3. פעולות בתוך ולמען יצירה חינוכית משותפת של צוותי החינוך עם הילדים ועם הקהילה.

המעטפת של אגף החינוך הכוללת את מחלקת גני הילדים, השרות הפסיכולוגי, המרכז הטיפולי 
)משכ"ל(, מחלקת פרט וחינוך מיוחד, מחלקת בתי הספר, מחלקת חינוך חברתי קהילתי, מחלקת 
הנוער 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 והחיברות בבתי הספר ומקפידים לתת מענה לכל צרכיהם של הילדים בהיבטים 

רגשיים, חברתיים ולימודיים.
הצוות המסור של מחלקת בתי הספר, המלווה את בתי הספר לאורך כל השנה, 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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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 
ביום  הילדים  עם  כשהגיעו  ההורים  את  לימדנו  הספר.  בבית  לביקור 
הראשון של כיתה א' ולימדנו את החברים והמשפחה. שרנו אותו בטקסים ואירועים לאורך כל 

השנה. 
השיר הזה מסמל בשבילי את העלייה לכיתה א' ומביא עימו המון התרגשות ושמחה.

ההמשך של השיר עוסק בתהליכי הפרידה מההורים. בהתחלה יש קושי וחשש אך מהר מאוד 
הם מתחלפים בביטחון, עצמאות ושגרה:

"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 שביכולתי על מנת לאפשר 

לכולכם מעבר חיובי ובטוח, מעבר שיש בו שמחה והתרגשות.

מברכת את כולכם ומאחלת בהצלחה
בברכה,

רונית חזן – מנהלת מחלקת בתי הספר

דבר מנהלת מחלקת בתי הספר
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דבר יו"ר ועדת חינוך

וציפייה גדולה.  המעבר מגן הילדים לבית הספר מעלה חששות רבים 
לצד ההתרגשות לראות את הילדים גדלים ומתפתחים, נכנסים לחיינו 

מושגים חדשים, אתגרים שונים ואתם 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 בחוויית הילדות ועבורנו ההורים מהווה שלב מהותי 

בתהליך גידול הילדים. 
למיטב ניסיוני, המפתח להצלחה בשנות בית הספר, הוא החיבור בין שלוש צלעות המשולש 
תהליך  כך  יותר,  טובים  הצדדים  בין  והאמון  היחסים  שמערכות  ככל  מורה-תלמיד-הורה. 
התפתחותם הלימודית של הילדים בבית הספר טוב יותר ומעצים יותר. ככל שנגיע למפגש הזה 

בפרגון, 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 הוא 

היכולת לתקשר ולנהל דיאלוג בונה שמטרתו לשפר ולחזק את העשייה החינוכית. 
צוותי ההוראה, מתן  תוך העצמה של  בקידום מערכת החינוך  גזר ממוקדת  בשנים האחרונות, 
והאמונה. אנחנו  גדול המאפשר למורים להביא את עצמם לכיתה במלוא המרץ  מרחב עשיה 
שחרור  תוך  מגוונות  ילדות  חוויות  לילדים  לאפשר  ניתן  בהן  בדרכים  רבה  חשיבה  משקיעים 
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. 
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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התפיסה החינוכית שמובילה את אגף החינוך במועצה, נשענת על ארבעה מעגלי חיים ושלושה 
עקרונות מנחים, המהווים את הבסיס לעשייה החינוכית המשותפת שלנו:

מעגלי החיים שלנו:
1. חיים מלאים, רב מימדיים ורב תחומיים.

2. חיים גמישים עם יכולת השתנות והסתגלות לשינויים.
3. חיים קהילתיים ושיתופיים.

4. חיים מוכווני עתיד. 

עקרונות הפעולה המנחים שלנו:
5. הרחבת מגוון מענים במסגרות החינוכיות עבור ילדי גזר. 

6. יצירת רצף חינוכי פורמלי וחברתי-קהילתי לאורך היממה ובמהלך השנים.
7. פעולות בתוך ולמען יצירה חינוכית משותפת של צוותי החינוך עם הילדים ועם הקהילה.

עקרונות אלו באים לידי ביטוי בתהליך המעבר של הילדים והילדות מהגן לכיתה א':

רצף חינוכי: 
כולנו שואפים לשמור על רצף כמה שיותר טבעי ופשוט במעבר מהגן לכיתה א'.  זה מתאפשר 
הודות לתוכניות מעברים המתקיימות בין בתי הספר לגנים המזינים. מטרתה של תכנית המעברים 
הינה מעבר הדרגתי ומותאם בין גן הילדים, המהווה מסגרת קטנה, חמה ומוגנת אל המערכת הבית 
ספרית הגדולה שבנויה אחרת. התוכנית מאפשרת לילדי הגנים והוריהם להכיר מראש את בית 
הספר, להיפגש עם תלמידי א' הבוגרים, עם הצוות ועם המתקנים, 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 וצרכיו 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 תלמידים, מורים, הורים 
ליצור,  יש אפשרות  בהן  חינוכיות  תכניות  ליצר  ננסה  א'  לכיתה  מהגן  המעבר  בתהליך  וקהילה. 
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.

החזון החינוכי בגזר 
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תהליך הרישום לכיתה א'

פברואר  13.2.23 ועד 2.3.23  רישום באמצעות האינטרנט באתר המועצה        לרישום

תחילת מרץ  במידת הצורך - ביצוע הגרלות לכתה א' לבי"ס "מעיין" 
ובי"ס "דרור"

מרץ - אפריל  קבלת הודעות מהרשות בעניין שיבוץ לבי"ס "דרור" 
ובי"ס "מעיין".

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

לצרכי כל בית ספר.

אפריל - יוני  תקופת התאמות והשלמות. תקופה בה יתקיימו תכניות 
מעברים בבתי הספר בדגש על העמקת ההכרות לקראת 

העלייה לכיתה א'.

יולי  עדכון הרשמה לרשומים על תנאי )תושבים שהיו בתהליך 
מעבר דירה/בניה/השכרה ולא היו רשומים כתושבי המועצה 

במשרד הפנים, בזמן תקופת הרישום(.  

אוגוסט )לקראת סוף החודש(   קבלת מכתב מבתי הספר לגבי השיבוץ לכיתה, מפגש עם 
המחנך/ת.   

https://www.gezer-region.muni.il/1342/
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אופן הרישום:
רישום "בקליק" – רישום מקוון

הרישום יחל ביום שני 13.2.23, כ"ב בשבט, תשפ"ג

תושבי המועצה אזורית גזר
הרישום לכיתה א' יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה לתושבים שכתובתם מעודכנת 

ביישובי המועצה בלבד. קישור יפתח במועד ההרשמה. 

 יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית  
הרישום  אישור  על  לשמור  יש  רישום.  אסמכתת  ומספר  בהצלחה"  נקלטה  לרישום  "בקשתך 

ומספר האסמכתא.   

לרישום עבור מי שכתובתו מעודכנת במועצה אזורית גזר    לחצו כאן

 תושבים חדשים שרכשו/שכרו דירה/נמצאים בתהליך בנייה במועצה 
וטרם עדכנו את כתובתם במשרד הפנים 

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:     לחצו כאן 
חוזה קניה/היתר בניה/חוזה שכירות תקף לשנה לפחות. 
אישור ועד הישוב על כך שהנכם מתגוררים ביישוב. 
אישור גריעה מהרשות המקומית של מקום המגורים הקודם. 
העתקי ת"ז של שני ההורים )כולל ספח(. 

חשוב לדעת:
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים )גרושים/פרודים/יחידניים(

למשמורת  שמתייחס  עצמאי,  להורה  והתחייבות  הצהרה  כתב  להגיש  נדרשים  עצמאיים  הורים 
ולאישור הרישום של שני ההורים לטופס     לחצו כאן 

מענה טלפוני ופניית מוקד

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בין השעות 13:00-08:30 בטלפון 08-9274587. 
School@gezer-region.muni.il :ניתן גם לצור קשר בהודעת אימייל לכתובת

וניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה 08-9274001 5367* ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו. 

https://www.gezer-region.muni.il/2127/?preview=d5ew6s16a41w15
https://www.gezer-region.muni.il/1342/
https://www.gezer-region.muni.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99/
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נהלי רישום כלליים לקראת כיתה א' תשפ"ד 
מועדי הרישום:

הרישום יתקיים מיום שני כ"ב בשבט תשפ"ג, 13.2.23, ועד ליום ראשון ט' באדר תשפ"ג, 2.3.23 .

גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לשנה"ל תשפ"ד הינם ילדים שנולדו בשנת 2017, החל 
מה-01 בינואר 2017, ג' בטבת תשע"ז ועד ה-31 בדצמבר 2017, יג' בטבת תשע"ח, או ילידי 2016 

שעלייתם לכיתה א' נדחתה.

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

בנות" בהתאם למגדר.

רישום לבתי ספר ייחודיים מועצתיים:
א. בית ספר ממלכתי אנתרופוסופי "מעיין" בנען -

 הרישום לבי"ס "מעיין" יתאפשר לתושבי המועצה האזורית גזר במהלך תקופת הרישום  
המוגדרת, ובלבד שההורים השתתפו בשני מפגשי החשיפה שהתקיימו במהלך ינואר.

השיבוץ לבית ספר "מעיין" מותנה בהגרלה. ראו פירוט בנוהל מפורט הנמצא באתר. 
 ביצוע רישום כפול – בשל העובדה שהרישום למעיין איננו מובטח ומותנה בהגרלה, יש להירשם 

בכל מקרה גם לבית הספר המשויך לישוב בו הנכם מתגוררים )על מנת לשמור בו מקום(.
 לתשומת לבכם, הגעת התלמידים לבית ספר מעיין וחזרתם הביתה, הינה באחריות ההורים.

ב.בית ספר ממלכתי דמוקרטי-מונטסורי "דרור" בבית חשמונאי -
 תושבי שבעת היישובים: בית חשמונאי, יד רמב"ם, עזריה, גזר, בן-נון, כפר שמואל ומשמר 
איילון – יכולים לבחור בעת ההרשמה האם להירשם לבי"ס "שדות איילון" או לבי"ס "דרור". 

 לתושבי המועצה שאינם משבעת הישובים המפורטים לעיל: השיבוץ לבית ספר "דרור", 
מותנה בהגרלה, במידה וכמות הנרשמים תהה מעל יכולת הקליטה. ראו פירוט בנוהל מפורט 

הנמצא באתר.
 ביצוע רישום כפול לתושבי המועצה שאינם משבעת הישובים – בשל העובדה שהרישום  

לדרור איננו מובטח ומותנה בהגרלה, יש להירשם בכל מקרה גם לבית הספר המשויך לישוב 
בו הנכם מתגוררים )על מנת לשמור בו מקום(.

לתשומת לבכם, הגעת התלמידים לבית ספר דרור וחזרתם הביתה, הינה באחריות ההורים.
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בקשות הנגשה פרטניות: 
מיוחדת  התארגנות  המחייבות  חריגות,  בריאות  מבעיות  הסובלים  לילדים   הורים 
במייל: הפרט  למחלקת  הרישום  ביצוע  בעת  כך  על  יודיעו  פרטנית,  הנגשה   ו/או 

osnat@gezer-region.muni.il, ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות זכאות ואפיון:
ואפיון,  זכאות  ועדות  לעבור  עתידים  ו/או  מיוחד  חינוך  לשירותי  הזכאים  לתלמידים  הורים 
מתבקשים להירשם כרגיל לבית הספר באתר ההרשמה, ובמקביל מומלץ לעדכן את בית הספר 

על התהליך בו נמצאים.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א': 
א',  לכיתה  עלייתם  בדבר  מתלבטים  ההורים  ו/או  הגן  שמנהלת  בשנתון,  צעירים  לילדים  הורים 
בדבר  התלבטות  קיימת  האם  המתאים  במקום  לסמן  יש  הספר.  לבית  רישום  לבצע  נדרשים 
השארות שנה נוספת בגן חובה. ההישארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג/ית 
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 7.6.23.

ביטול רישום:
הורים המבקשים לבטל את הרישום או לשנותו מפאת שינוי מקום מגורים מתבקשים למלא את 
טופס הבקשה המצ"ב ולצרף המסמכים המפורטים בטופס. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם 
את  בכתב  המאשר  האחר  ההורה  עי  חתום  אישור  להביא  יש  עצמאיים(  )הורים  בנפרד  חיים 
להעביר  יש  רישום  ביטול  לתהליך  המסמכים  את  הרישום.  שינוי  או  הרישום  לביטול  הסכמתו 

למייל: osnat@gezer-region.muni.il       קישור לטופס בקשה לביטול רישום

היוועצות:
במידת הצורך, באפשרותכם ליצור קשר עם יועצות בתי הספר להיוועצות בכל שאלה וענין.

https://www.gezer-region.muni.il/1738/
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בית חינוך ממלכתי "עתידים"
כרמי יוסף

 "הדרך שבחרתי ושבחרתי לי למטרתי, איננה הקצרה ביותר, 
אך היא הטובה ביותר עבורי, משום שהיא שלי.." )יאנוש קורצאק(

בית חינוך עתידים, השוכן במבנה חדשני, נמצא בהתפתחות חינוכית ומוביל פדגוגיה מכוונת אדם 
- פדגוגיה הומניסטית המאפשרת התפתחות האדם עם עצמו וזולתו.

בית החינוך רואה בתפקידו להצמיח בוגרים אשר יודעים להוביל את עצמם בתהליכים חברתיים, 
אישיים ולימודיים, מתוך עצמאות, אחריות ובחירה.

אנו פועלים לאור ערכים של כבוד ואהבת האדם, הכרת העצמי והוגנות.

אנו מאמינים כי אדם מפתח "עצמי" משמעותי בהתייחסות ובדיאלוג עם אחרים ולכן מושקעים 
ומרחבים פדגוגיים, המאפשרים לכל אחד  מאמצים בפיתוח מתמיד של מגוון מענים חדשניים 

להתפתח כאדם ניראה ורואה את האחר. ממגוון המענים:
 יום הלמידה נפתח במפגש בוקר הנקרא "Bננו" ומאפשר לתלמידים להכיר את עצמם ואת  	

חבריהם באמצעות שימוש בשפה רגשית המתפתחת בהתאם לגיל הילדים.
למידה גמישה ברמת כיתה ושכבה המקדמת מיומנויות של "ניהוג עצמי" ובחירה. 	
 לימודי סביבה וחינוך יער המאפשרים לילדים  להכיר את נוף ילדותם, לחוות את המרחבים  	

הסובבים את בית החינוך כמרחבים המפתחים כישורים אישיים וחברתיים, כישורי חקר 
ופיתוח סקרנות ועניין.

 למידה במגוון חדרי לימוד כגון:  TINKERING )מייקרס( המשמש לפיתוח חשיבה יצירתית,  	
ספרייה המשלבת ספרים ומדיה ועוד.

 קיימות קבוצות מנהיגות ומצוינות כגון: נבחרת ל"ב )ליבון בעיות(, מועצת תלמידים, מקהלה  	
ייצוגית ונבחרת קיימות.

אנו מאמינים בפיתוח קהילה מעורבת ושותפה המושתתת על יחסי כבוד ואמון.  קהילת עתידים 
פועלת לשמור על שלומות כל באי ביה"ס.

פרטים ליצירת קשר:

https://www.facebook.com/groups/atidimschool ,08-8585117
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בית ספר ממלכתי "שדות איילון"
קריית חינוך בית חשמונאי

ברוכים הבאים לשדותינו - בית החינוך "שדות איילון".

בית  המועצה:  יישובי  משבעת  ותלמידות  תלמידים  מתחנכים  בו  קהילתי  חינוך  בית  אנו 
חשמונאי, גזר, משמר איילון, כפר בן נון, כפר שמואל, עזריה ויד רמב"ם. 

אנו חורטים על דגלנו חינוך מבוסס קהילתיות בדגש על מעורבות, ערבות הדדית וקשרי גומלין בין 
כל באי הקהילה.

ואחת,  אחד  כל  של  עצמי  מיצוי   - מיצויינות  מרכזיים:  ערכים  שלושה  ומובילים  מאמינים  אנו 
מצוינות ומעורבות – בה אנו מעורבים ומגלים ערבות הדדית ולמידה עצמאית.

הלמידה מתקיימת בדגש על פדגוגיה חברתית, המהווה שינוי תפיסתי-מהותי המפתח מיומנויות 
חברתיות המקדמות העצמה אישית, יוזמה חברתית ושוויון הזדמנויות לכולם.

אנו מוקפים שטחים חקלאיים, מרחבים ירוקים, מגרשי ספורט, גני שעשועים, קיר טיפוס ונינג'ה, 
משחקי ריצפה לימודיים ומרחבים המשמשים למשחק וללמידה.

וסקרנות, תוך שיתוף  דיאלוג  ועצמאית, בסגנונות מגוונים, מבוססת חקר,  הינה פעילה  הלמידה 
פעולה בין הלומדים, לימוד דרך תנועה, משחק והתנסות. 

כל זאת בזיקה ושייכות לסביבה הטבעית, המאפשרת לילדים לצמוח תוך חיבור לטבע ולמרחב הכפרי 
הסובב אותנו.

פרטים ליצירת קשר:

https://sadot.tik-tak.net/ ,aviviazini1@gmail.com ,08-9211363 /08-9226766
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בית ספר ממלכתי שחקים
קריית חינוך סתריה-נען

"ילדים הולכים למקום שבו יש התרגשות ונשארים במקום שבו יש אהבה" )זיגלר(.

המוגנות  השייכות,  חווית  בפיתוח  רבה  ומשמעות  חשיבות  רואים  אנו  שחקים  חינוך  בבית 
דרך  והדרך –  "השמים הם הגבול,  וכולנו פועלים למימוש החזון שלנו:  הילדים  והמסוגלות של 

ערך" בהרמוניה ונגינה.

אנו עמלים רבות על יצירת אקלים חינוכי מיטבי. אקלים המאפשר לכל תלמיד ותלמידה ולכל 
באי ביה"ס להרגיש רווחה נפשית טובה. הצוות החינוכי שלנו משקיע רבות בלמידה, בפרקטיקות 
הוראה מגוונות, באקלים כיתתי, וזאת תוך יצירת גיוון רב ושילוב במשחקים ובלמידה יצירתית חוץ 

כיתתית.

אצלנו תוכלו למצוא -

חינוך מוסיקלי - בית ספר מנגן זה אנחנו. אנו מטפחים את מקצוע המוסיקה. המוסיקה מהווה 
חלק חשוב ביצירת אווירה של הקשבה, פתיחות, סובלנות, לכידות חברתית ומהווה גורם משפיע 

בחינוך למצוינות.

ד'  ובשכבה  בחלילית  מנגנים  התלמידים  ב'-ג'  בשכבות  מנגן,  ספר  בית  מתקיים  ספרנו  בבית 
התלמידים לומדים נגינה בכלי נשיפה.

-  התלמידים בשכבות א'-ד' זוכים ללמידה בחורשת חלופ. הלמידה היצירתית מחוץ  חינוך יער 
לכיתות מאפשרת לצוות ולתלמידים למידה המעודדת כישורים חברתיים, חקר, בחירה והנאה.

חינוך פיננסי – פיתוח מודעות לצרכנות נבונה

ומכירים אותה  "צועדים בשביל ישראל" – הילדים חוקרים את ישראל  חינוך להכרת הארץ – 
לאורכה ולרוחבה באמצעות מידע המפוזר ברחבי בית הספר ומאפשר המשך חקר וסקרנות.

פרטים ליצירת קשר:

shakim@shakim.org.il ,08-9315931
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בית ספר ממלכת "גוונים"
קריית חינוך נען-סתריה

 במועצה אזורית גזר בין מושבים ושדות ,עומד בית הספר גוונים, בית חינוך 
מלא בהזדמנויות. בית של אדם, אדמה וקהילה- מקום שטוב לצמוח בו.

אנו שואפים להיות בית חם, מכיל ושמח ומקור השראה לכל באי בית הספר: תלמידים, מורים 
והורים. להוביל דרך בה כל אדם ירגיש שייך ובעל ערך. דרך בה כל תלמיד ותלמידה יוכלו להתפתח 

ולחולל שינוי בחייהם ובחיי החברה בה הם חיים.

בית הספר משתייך לאסכולה ההומניסטית המאמינה כי הגורם המרכזי בעיצוב האישיות והצמיחה 
טמון בהגשמה העצמית של האדם. בבסיס עקרונות הגישה: לכל אדם יש בחירות ואחריות, האדם 

פועל באופן מודע ומחפש משמעות, ערכים ויצירתיות

בבית הספר קיימות סביבות למידה, שגרות ופעילויות  המפתחות סקרנות ויצירתיות במגוון רחב 
של תחומים, הממוקדות סביב שלושה צירים מרכזיים להרגיש, להתנסות, לחשוב.

תוכלו למצוא בבית הספר:
למידת חוץ בסביבה כפרית וטבעית לצד מעבדות למידה וציוד טכנולוגי מתקדם. 	
חווה חקלאית אורגנית, גינת חי וחממה, וכולם בטיפול ובטיפוח של תלמידי בית הספר.  	
חינוך יער מתפתח ומשגשג בשכבות א'-ג'. 	
שיעורי ליב"ה לצד שיעורי העשרה במגוון נושאים: מיינדפולנס, שחמט, קולנוע, נגרות. 	
מנהיגות תלמידים מובילה- מועצת תלמידים ועדה ירוקה, נבחרות ספורט, מנהיגות יח"ד  	
 ואחרון אבל ראשון במעלה - צוות חינוכי המאמין שכל מורה הוא מחנך וייעודו המקצועי  	

והאישי לכבד, להאמין ולתמוך בכל אחד מתלמידיו באופן אישי.

חרטנו על דגלנו לפעול למען סביבה מקיימת על  הבית שלנו הוא בית ירוק ומקדם בריאות - 
היבטיה. בית הספר פועל ליישום עקרונות של צרכנות נבונה תוך שימת דגש על אורח חיים בריא 
וחשיבה סביבתית-ביקורתית ובונה. בבית הספר אנו מחנכים ליישום עקרונות הקיימות והבריאות 

ומקיימים פעילות שוטפת המקדמת שינוי בתודעה ובהתנהגות. 

פרטים ליצירת קשר:

gvanim.sitriya@gmail.com ,08-9390029
https://www.facebook.com/groups/1072858032922219/?ref=share
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בית ספר ממלכתי דתי "שלהבת בנות"
קריית חינוך שעלבים

בעמק יפה בין כרמים ושדות שוכן בית ספרנו שלהבת בנות.

ערבות  לתחושת  וחינוך  ומורשת  ערכים  דתית,  ציונית  זהות  בעלות  תלמידות  בית ספרנו מטפח 
הדדית וחשיבה יזמית. עיקרי החזון שלנו:

בתורת  היכרותן  את  מעמיקות  התלמידות  הלמידה  שנות  לאורך   - ציונית  תורנית  זהות  טיפוח 
ישראל ומורשת ישראל, חינוך על פי משנת החמ"ד תוך הכרת דמויות מופת מעוררות השראה 

ופורצות דרך. 

וחברתית.  אישית  ליזמות  המחנכים  והעשרה  בחירה  מסלולי   - אישי  למיצוי  הזדמנויות   מגוון 
בין המסלולים – קיימות, רובוטיקה, מחזמר באנגלית, חינוך יער , אומנות מודרנית , עבודות חקר 

– pbl טינקרינג, נגרות, לגו הנדסי ועוד.

בית חינוך כמשפחה – הצוות החינוכי בשלהבת בנות רואה חשיבות רבה במתן יחס אישי מעצים 
וחם לכל תלמידה ותלמידה.

חינוך ערכי תורני – חינוך לאהבת ה', העם והארץ, ערכים ומידות טובות , קבלת השונה ופעילויות 
חסד שונות.

שלהבת בנות זה העתי"ד שלך: ערכים, תורה, יחס אישי ודעת

פרטים ליצירת קשר:

banoot1@gmail.com ,050-9790205 / 08-9276615
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בית ספר ממלכתי דתי "שלהבת בנים"
קריית חינוך שעלבים

 מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת - 
לעשותו טוב וישר )הראי"ה קוק(

תורה  אהבת  למידה,  חדוות  חיים,  שמחת  מלאי  תלמידים  להצמיח  מבקש  בנים  שלהבת  ממ"ד 
ויראת שמים.

לנגד עיננו עומדים מספר עקרונות אותם אנו עמלים וחולמים להגשים בבית הספר:

עין טובה ובוחנת על כל ילד - שימת דגש על כל ילד עם אופיו המיוחד וצרכיו הייחודיים, תוך 
זיהוי חוזקותיו, וחיפוש מתמיד של נתיבים חדשים לפיתוח אישיותי והגשמת חלומות.

מצוותיה  התורה  שימת  והעמקה,  שיר  של  שמחה  מתוך  תורה  לימוד   - ועמלה  התורה  אהבת 
ואורחותיה במרכז עולמו של הילד.

דרך ארץ - עיצוב דמות הילד לאהבת חינם, ליושר ואהבת הצדק, ולעשיית טוב בכל רגע בחיים.

מותאמות,  הוראה  במתודות  שימוש  נעימה,  למידה  סביבת  יצירת   - ומעוררת  משמחת  למידה 
ועידוד היצירתיות והחוויה האישית בלמידה.

ויזומה ומובלת  - יצירת מוקדי עשייה חברתית מונחית על ידי צוות בית הספר  עשייה חברתית 
בידי התלמידים עצמם.

קשר  ומרחביו,  שלנו  המקום  אל  קשר  המובנים:  בכל  הארץ  אל  הילדים  חיבור   - הארץ  אהבת 
עמוק אל השורשים ההיסטוריים והמשפחתיים, קשר אל הקרקע - מצוותיה, עבודתה ושמירה על 

קיומה, וחיבור של אהבה אל ארץ ישראל המיוחדת שלנו על כל נופיה ומקומותיה.

פרטים ליצירת קשר:

shalhevetbanim@gmail.com ,08-9276715



רישום לכיתה א' שנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024 19

בית ספר ממלכתי ייחודי אנתרופוסופי – "מעיין"
נען

 רודולף שטיינר: "שאיפתנו העליונה היא לפתח בני אדם חופשיים, 
היכולים מתוך עצמם, להעניק כיוון ומשמעות לחייהם."

בית ספר ״מעיין״ הינו בית ספר ייחודי לחינוך ולדורף )חינוך ״אנתרופוסופי״( הפתוח לכל תושבי 
מועצת גזר. 

תכנית  על  ומבוססת  ורוח,  נפש  גוף,   - הילד  של  השלמה  לישות  פונה  הספר  בבית  הלמידה 
לימודים ייחודית המותאמת לשלבי ההתפתחות של הילדים. אנו מאמינים כי על מנת לגדול להיות 

אדם חופשי עלינו לייצר לילדים מסגרת ברורה ועקבית ככל האפשר התומכת בהתפתחותם.

דרכי הלמידה נעשות בדרך של חוויה, עשייה, תנועה ואומנות. הילדים מגיעים לבית הספר על 
מנת לפגוש את עצמם ואת העולם. לזכות ברגעי הצלחה וקושי, לבד וביחד, בשחרור ובהיאספות, 

להתבונן על העולם בפליאה ויראת כבוד ולקחת בו חלק. 

וההתבגרות.  הגדילה  במסע  הילדים  את  ומלווים  החינוכית  לתפיסה  שותפים  וההורים  המורים 
הצטרפות לבית ספר מעיין היא בחירה בדרך משותפת וקהילתית, אשר מטרתה לאפשר לילדים 

עולם של ילדות. 

ההורים שותפים במעשה החינוכי הן בבית הספר )טיולים, אירועים, פרויקטים קהילתיים( והן 
בבית )התחייבות לשמור על הילדים מתכנים שאינם מותאמים, הימנעות מרכישת טלפון חכם 

וכיו״ב(.

הצוות החינוכי שואף להעמיק בחינוך ולדורף, בדרך רוחנית ואומנותית ולפגוש את הילדים כל יום 
מחדש בלב פתוח ועיניים טובות.

פרטים ליצירת קשר:

office@maayan-school.com ,074-7046333
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בית ספר ממלכתי ייחודי דמוקרטי - מונטסורי – "דרור" 
קריית חינוך בית חשמונאי

בית ספר "דרור" הינו בית ספר דמוקרטי - מונטסורי, צומח, שנפתח בשנת תשפ"ב.

בית הספר מציע לילדים ולילדות למידה מתוך בחירה ועניין אישי, כל אחד ואחת לפי אישיותו 
מגוונים  למידה  אופני  גם  כמו  לבחירה  דעת  תחומי  מגוון  מציעים  אנו  הטבעיות.  נטיותיו  ולפי 

והזדמנויות להשתתפות בקבוצות למידה שונות, רב גילאיות.

מתוך השאיפה להתבוננות כוללת על הילדים, מתקיימים בבית הספר מפגשי חונכות אישיים, 
התבוננות  על  המבוסס  קשר  ויוצרים  מכירים  נפגשים,  הם  בהם  הילד/ה  לבין  צוות  אשת  בין 

בבחירות, חוזקות ואתגרים.

בבית הספר מתקיימים מנגנונים דמוקרטיים, המאפשרים להתנסות בחיים בחברה דמוקרטית. 
אנו  בה  ספרית,  הבית  לאסיפה  הצעות  ובהצעת  ספריות  הבית  בוועדות  פעילים  שותפים  כולם 
ועל  חייהם  על  שלהם  ההשפעה  יכולת  על  הילדים  לומדים  כך  הספר,  בית  חוקי  את  מחוקקים 

הסובב אותם.

בשיטת מונטסורי, מרחב לימודי מובנה המאפשר לילדים מנעד של  בשיעורי הליבה לומדים 
בחירה בתוך הכיתה, כשהדגש הוא על תרגול מיומנויות למידה עצמאית, אחריות על בחירותינו 

והשלכותיהן והכרות עם עצמנו.

פרטים ליצירת קשר:

helihr269@gmail.com ,08-9132860




