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בס"ד

שלום כיתה א'
ייחודיות בתי הספר ובחירה מבוקרת בגדרה

שנה"ל תשפ"ג 2023-2022



דבר ראש המועצה

הורים יקרים,
גדרה התברכה בקהילה איכותית וערכית שילדינו מהווים כ-40% ממנה. בשנים האחרונות גדרה הפכה לאבן שואבת עבור אוכלוסיה צעירה הודות 
למערכת החינוך המצוינת שלנו המובילה באחוזי זכאות לבגרות מהגבוהים בארץ בשיעור של 97% (בגרויות קיץ תש"ף, ללא חינוך מיוחד), זוכת פרס 
החינוך הארצי והמהווה יישוב מדגים חינוך ארצי.  זאת, בזכות השקעה בחינוך החל מהגיל הרך ועד הבגרות הכוללת בינוי ופיתוח לצד שילוב של החינוך 

הפורמאלי והבלתי פורמאלי והתפיסה שלא מוותרים על אף ילד. 

כחלק מתהליכי החינוך שגדרה עברה, בשנים האחרונות הטמענו את התכנית ”מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית“ המאפשרת 
לכם, ההורים, את זכות הבחירה בבית הספר היסודי בו יתחנך ילדכם. לטובת זאת, בטרם הרישום, מתקיימים ימים פתוחים המאפשרים חשיפה לבתי 

הספר השונים בגדרה. 

לשימושכם, לאחרונה הוקם אתר חינוך בו תוכלו לקבל את כל המידע לגבי מוסדות החינוך ביישוב לרבות סיור וירטואלי וכן, מידע נוסף הכולל הסעות, 
צהרונים, טפסים וכדומה.

אני מודה לצוות אגף החינוך במועצה, לגננות ולסייעות, לשותפינו במשרד החינוך ומאחל לכם ולילדיכם לימודים מהנים ופורים.

בברכת הצלחה          

יואל גמליאל          
ראש המועצה           

דבר מנהלת אגף החינוך

תלמידים והורים יקרים,
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. המעבר לכיתה א' הוא אחד המעברים המשמעותיים בחיי הילדים וההורים והוא מלווה בתכונה רבה ובהתרגשות של הילדים, בני המשפחה, ואנשי 
מערכת החינוך. בימים אלה, של חוסר וודאות וסימני שאלה, בה אנו נמצאים בצל הקורונה, ההיערכות לקליטת הילדים מזמנת שגרת מעברים מסוג אחר. 
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. 
השנה, בשונה משנים קודמות, המידע יועבר אליכם בדרכים מקוונות דרך אתר הרשות ואמצעי המדיה השונים, ללא ביקורים בבתי הספר, המפגשים עם 
בתי הספר יהיו באמצעות הזום ויאפשרו שיח עם צוות בית הספר. באתר ירוכזו עבורכם הנחיות ברורות לקראת הליך הרישום. כולנו ניצבים לשירותכם 
כדי לזמן לכם חוויית רישום קלה. אנו בטוחים שהמעבר לבית הספר היסודי והקליטה בכיתה א' תהיה עבורכם ועבור ילדכם/ ילדתכם נעימה ומוצלחת. 

אני מברכת את קהילת גדרה על עשייה חינוכית מקדמת ומצמיחה!
בברכה,           

ענת קוך          
מנהלת אגף החינוך           

בס"ד



שלום כיתה א'
שמחים ונרגשים לקראת עלייתכם לכיתה א'

בהצלחה!

תקופת הרישום לגני הילדים ולכיתות א' 
החל מיום שלישי ל' בשבט תשפ"ב 1.2.2022
ועד יום שני כ"ז באדר א' תשפ"ב 28.2.2022

חייבים ברישום
חייבי רישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ“ג כל הילדים שנולדו בין התאריכים:

1 בינואר 2016 (כ' בטבת התשע"ו) ועד 31 בדצמבר 2016 (ב' בטבת התשע"ז) 
בנוסף להם חייבים ברישום גם ילידי שנת 2015 שנשארו שנה נוספת בגן.

ביצוע הרשמה
www.gedera.muni.il :באמצעות הקישורית המופיעה בדף הבית באתר המועצה

* האתר יפתח לרישום בתאריך 1.2.2022

לתשומת לבכם: על סמך ניסיון משנים עברו, ייתכן עומס פונים באתר במהלך תהליך הרישום
ושיבושים קלים בתקשורת. מומלץ להתאזר בסבלנות ולנסות בשנית במועד מאוחר יותר.

בס"ד

יואל גמליאל
ראש המועצה

ברכי יעיש
מנהלת מחלקת גנ"י

ענת קוך
מנהלת אגף החינוך



ייחודיות ובחירה מבוקרת
"מרחבי חינוך, אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" 

החיפוש אחר פתרונות חינוך איכותיים מתקיים בעולם כבר שנים רבות. מטרת מדיניות בחירת בתי ספר הינה להעניק להורים 
גובשה תכנית אב  וזאת תוך שליטה מבוקרת של הרשויות. בגדרה  לילדם  ביותר  הזדמנות לבחור את בית הספר המתאים 
אסטרטגית לחינוך, תכנית שנבנתה בהובלתו של ראש המועצה מר יואל גמליאל ובשיתוף צוותים חינוכיים, גורמים מקצועיים 
התוכנית  את  ולקדם  לשלב  בגדרה  הוחלט  האסטרטגית,  התכנית  מיישום  כחלק  שונות.  השקפות  להכיל  במטרה  ותושבים 

"מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת"  תכנית של אגף מו"פ ניסויים ויזמות, במשרד החינוך.

בחירה מבוקרת מהי? 

לפני כניסת תכנית "מרחבי חינוך, אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" לכל תלמיד העולה לכיתה א' הוקצה בית ספר 
גיבשו מדיניות  ואגף החינוך בשיתוף משרד החינוך,  ביניהם. ראש המועצה  ניתנה כל אפשרות בחירה  ולא  לפי אזור מגוריו 

יישובית הבאה לתת מענה לרצון ההורים לבחור את בית הספר שבו ילמד ילדם והרחיבה את אפשרויות הבחירה. 
כיום קיימת לכל הורה האפשרות לבחור בית ספר מכלל בתי הספר בישוב. הליך הבחירה הינו בכפוף לנהלים ברורים ובפיקוח 

מנהלת החינוך היישובית בה שותפים: נציגי רשות, פיקוח משרד החינוך והורים.
מבין שלוש אפשרויות הבחירה אנו נאפשר אחת.

תהליך השיבוץ

שיבוץ התלמידים מתבסס על קריטריונים לוויסות:
• מבנה פיזי יכולת איכלוס גודל הכיתות • מגדר • נגישות • מספר תלמידים בכל כיתה (על פי תקן משרד החינוך) 

• סדר העדיפויות שציינו ההורים. 
במקרה של עודף רישום בו מכסת התלמידים תהייה גבוהה מהנדרש, תינתן עדיפות לקרבה גיאוגרפית ובמקרה הצורך תתקיים 

הגרלה. 

מודל הבחירה 

על מנת שתהליך הבחירה ביישוב יתנהל בצורה מיטבית, נבנה מודל בחירה יישובי שמטרתו ליצור איזון אופטימלי בין בחירת 
ההורים לבין מאפייני מערכת החינוך היישובית, קרי מודל לבחירה מבוקרת. המודל הקיים הינו מודל פתוח ובו ישנה אפשרות 

לבחור שלושה בתי ספר מכלל בתי הספר בעיר על פי סדר עדיפויות 

ייחודיות בית ספרית                                                                                                           

מתוך רצון לקדם חדשנות במערכת החינוך היישובי על מנת שבחירתכם תהיה מיטבית, כל בית ספר פיתח ייחודיות וגוון משלו 
. צוותי החינוך בבתי הספר פועלים לפיתוח ייחודיות פדגוגית והטמעת תהליכי הוראה ולמידה חדשניים המתאימים למאה ה-21.

 

בס"ד



נעים להכיר
לקראת רישום לכיתה א' 

לשנה"ל תשפ"ג

הורים ותלמידים מוזמנים 
להכנס לזום למפגשי חשיפה מקוונים 

של בתי הספר היסודיים בגדרה

בהצלחה
- מידע נוסף וקישורים למפגשים בזום באתר המועצה המקומית גדרה -

יואל גמליאל
ראש המועצה

ענת קוך
מנהלת אגף החינוך

רישום לגני ילדים ולכיתות א' לשנת תשפ"ג - יום שלישי, ל' בשבט תשפ"ב, 
1.2.22 עד יום שני, כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28.2.22

שם מנהל/ת בית הספר תאריך ושעת המפגש בזוםשם בי"ס

24.1.22 שעה 20:00גלית אקרישפינס

17.1.22 שעה 20:00דנית אדלמןרעות

18.1.22 בשעה 20:00יעל קסלסיגוונים

25.1.22 שעה 20:15רותם גורןרימונים

23.1.22 שעה 20:00ימימה מיארהקשת

19.1.22 בשעה 20:00שלהבת בניהבילויים

20.1.22 שעה 19:00שרה לבזאוהל שלום

16.1.22 שעה 20:00חני קרניאלשלהבות חבד

15.1.22 שעה 20:30הרב יובל מיטלמןמעלות רם



הנחיות רישום לכיתה א' 
לשנת הלימודים תשפ"ג 

גדרה מפעילה את התכנית החדשנית של משרד החינוך ”מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית“ בהובלת 
אגף מו“פ, ניסויים ויוזמות במשרד החינוך.

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

חייבים ברישום

חייבי רישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ“ג כל הילדים שנולדו בין התאריכים:
1 בינואר 2016 (כ' בטבת תשע"ו) ועד 31 בדצמבר 2016 (ב' בטבת תשע"ז) 

בנוסף להם חייבים ברישום גם ילידי שנת 2015 שנשארו שנה נוספת בגן

תקופת הרישום

תחל מיום שלישי ל' בשבט תשפ"ב 1.2.2022
ועד יום שני כ"ז באדר א' תשפ"ב 28.2.2022

הקריטריונים לשיבוץ בבית הספר

שיבוץ התלמידים מתבסס על קריטריונים לוויסות ושיקולים המתייחסים לכמה גורמים:
גודל הכיתות, מבנה פיזי של ביה"ס ,מגדר, נגישות ,מספר תלמידים בכל כיתה (על פי תקן משרד החינוך) שציינו ההורים. 

במקרה של עודף רישום בו מכסת התלמידים תהייה גבוהה מהנדרש, תינתן עדיפות לקרבה 
גיאוגרפית ובמקרה הצורך תתקיים הגרלה.

*אנו מחוייבים לאחת מבין שלוש אפשרויות הבחירה. 

מסלול הרישום לבתי הספר ב"בחירה מבוקרת"

 www.gedera.muni.il :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 בתחילת חודש מאי

6. לאחר קבלת מכתבי השיבוץ, על ההורים לגשת לבצע רישום בביה"ס המיועד (בצירוף מכתב השיבוץ)

* המודל הקיים הינו מודל פתוח ובו ישנה אפשרות לבחור שלושה בתי ספר מכלל בתי הספר בגדרה על פי סדר עדיפויות

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

בס"ד



המשך> הנחיות רישום לכיתה א' 
לשנת הלימודים תשפ"ג 

בס"ד

מידע נוסף

1. תלמידים שכתובתם אינה מעודכנת בגדרה בעת הרישום באינטרנט, מתבקשים לפנות לאגף החינוך
2. שינוי כתובת מגורים - אם במועד הרישום קיים שינוי של קבע בכתובת המגורים המצוינת ע"ג 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

חשוב לדעת

• ילדים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתיה"ס ולא בהכרח עפ"י הדרוג שביקשו, 
כמו כן לא תשמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב למקום מגוריהם

• אפשרות הקליטה של ביה"ס מוגבלת לכן אם ילדים מעל המכסה, נהיה רשאים להעביר חלק מהנרשמים לבית ספר אחר 
בו יש אפשרות קליטה, גם אם נרשם במועד

• עפ"י חוזר מנכ"ל הורה שבוחר ביה"ס המרוחק ממקום מגוריו מתחייב להסעה, הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד
• אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע – עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות 

המצויות בידי הרשות כנגד ההורים
• לא תפתח כיתה עם פחות מ - 20 תלמידים, הרשות לא תאפשר מעבר תלמידים מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה

• תהליך הגשת ערר: מועד הגשת ערר – לא יאוחר מתאריך ה- 31.5.2022, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, יידונו בנפרד 
בפגרת הקיץ ועל בסיס מקום פנוי. אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ בביה"ס

פניות לאגף החינוך במייל
Anat.koch@gedera.muni.il /  Onit.sharabi@gedera.muni.il / Ayala.Ashtar@gedera.muni.il 

טלפון: 08-8593561 | בין השעות 8:30 – 12:30 
www.gedera.muni.il כל המידע באתר המועצה



בית ספר "פינס"
פ.ל.א – פינס לומד אחרת...

בס"ד

נעים להכיר

בית ספר "פינס" הוותיק ביישוב המוביל חדשנות פדגוגית בשילוב תקשורת מקרבת.
האבנים הגדולות שלנו: שייכות, מצוינות ויזמות בשילוב למידה מבוססת יחסים.

בית הספר מאמין בחינוך לערכים, אהבת האדם, מאפשר מצע ללמידה משמעותית, חווייתית ויישומית בחתירה 
למצוינות.

ייחודיות בית בספר

חינוך לגאווה ישראלית - אנו מאמינים  שדור המעמיק את ידיעותיו אודות עברו וערכיו, יבנה זהות ברורה בהווה 
ויטפח עתידו מתוך תחושת גאווה ושייכות לזהות הישראלית.

גלית אקריש
מנהלת בי"ס פינס



בס"ד

המעוף שלנו

אנו מאמינים ביכולתם של תלמידינו להיות מעורבים, יוזמים, תורמים, משפיעים על הסביבה ומגלים אחריות 
ומחויבות לחברה ולמדינה. 

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

ביכורי "פינס"

ולמידה  חדר חדשנות – בשנה"ל תשפ"א הוקם חדר חדשנות המשלב למידה בתנועה,  תקשורת מקרבת 
חקרנית. במרכז המרחב נמצא מקרן "דינמיקלאס" המשלב תנועה כחלק מהוראה למידה חדשנית ומותאמת 

למאה ה-21. בשנה"ל תשפ"ב כל תלמידי ביה"ס לומדים בחדר החדשנות כחלק מהמערכת השבועית.
פתיחת יום בכל הכיתות במודל תקשורת מקרבת. מודל עבודה המחזק את הקשר האישי בין תלמידי כיתה ובין 

הצוות החינוכי.
תוכנית פל"א ( פינס לומד אחרת) - בימי ראשון בבוקר מתקיימות פעילויות מגוונות ביוזמתם ובהובלתם של 

תלמידי השכבות הבוגרות. 
ו' מקריאים קטעי מידע במערכת הכריזה הבית ספרית על אודות נושאים  דקה ישראלית - תלמידי שכבת 

הקשורים לתרבות היהודית ישראלית וכן על יוזמות והמצאות ישראליות.
ואף מוסיפים מידע על  תלמידי שכבת ה שרים עם תלמידי בית הספר משירי ארץ ישראל,   - יום  שיר של 

משמעות השיר ועל היוצר שכתב את השיר.
.Tabata בוקר בכושר - תלמידי שכבת ו' מפעילים את תלמידי בית הספר, כחמש עשרה דקות באימון

וייחודיים  חדר אנגלית – בבית ספרנו מחזקים את השפה האנגלית במגוון דרכי הוראה – למידה חדשניים 
המשלבים משחק, טכנולוגיה, שיח דבור ושירה בהובלת צוות מקצועי ומיומן. שילוב תל"ן במערכת השעות 

השבועית לכל תלמידי ביה"ס.
במרחב "בשבילי התרבות הישראלית" - מוצגים תמונות ומשפטים המייצגים את ערכי בית הספר ואת הגאווה 

הישראלית במעגל העולמי, לאומי ואישי. 
כינוס שישי ישראלי - בכינוס תלמידי ביה"ס  שרים יחדיו משירי א"י , מתעדכנים בחדשות "פינס" ומעשירים 

את ידיעותיהם בתרבות הישראלית .
ופיתוח  בביה"ס משחקים במשחקי שחמט המעודדים חשיבה  תלמידי  בהפסקות   - "שישי שחמט"  תכנית 

אסטרטגיות.

בית ספר יסודי ממלכתי ע"ש י.מ. פינס 
מנהלת בית ספר: הגב' גלית אקריש

רחוב: פוקס 1, גדרה | טלפון: 08-8591130
www.pines.edu1@org.il :אתר בית הספר



בית ספר "רעות"
בית חינוך לערכי הדמוקרטיה - קהילתי - ירוק מתמיד

בס"ד

תעודת זהות

בית הספר הוקם בתשס"ב | אוכלוסיית הלומדים מונה 463 תלמידים | בצוות ההוראה 35 מורות מגדרה ויישובי 
הסביבה | בבית הספר 18 כיתות אם א' – ו' ובהן שתי כיתות לקוי למידה | בצוות המנהלה – אב הבית, אם בית, 
מזכירה, שומר, 7 משלבות | 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. 

ייחודיות בית הספר

"רעות-בית חינוך לערכי הדמוקרטיה", בית הספר מחנך לאורם של שבעה ערכים דמוקרטיים בסיסיים: אחווה, 
ברבדים  ביטוי  לידי  באים  אלו  כל  ביטוי.  וחופש  אחריות  בחירה,  חברתית,  מעורבות  כבוד,  הזדמנויות,  שוויון 

השונים של הלמידה: ברובד הפדגוגי, ברובד החברתי וברובד החינוכי. 

דנית אדלמן
מנהלת בי"ס רעות



בס"ד

המעוף שלנו

• 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. 

ביכורי "רעות"

מרחב כיתות א' - מרחב "גני" לכיתות א' מייצר מעבר קל יותר מהגן לבית הספר. במרחב הילדים יכולים לשחק 
בשעות הבוקר ובמהלך יום הלימודים בהתנהלות של "סדר יום גמיש". 

יום שישי ללא ילקוט - כחלק מתהליכי למידה חדשניים ופורצי גבולות, התלמידים מגיעים ביום שישי ללא ספרים 
ומחברות ולומדים בדרך חוויתית ו"אחרת".

לומדים בישיבה גמישה - בבית הספר ישנן מגוון סגנונות  ישיבה בכיתה, כחלק ממתן מענה לשונות בין התלמידים. 
התלמידים יכולים לבחור בשיעור באיזו צורה הכי נוח להם לשבת כדי להתרכז וללמוד בצורה המיטבית ביותר 
עבורם: עמידה ליד שולחן בר, ישיבה על כדורי פיזיו, ישיבה על כרית קוצים, ישיבה על שטיח/ כריות, ישיבה רגילה 

ליד שולחן.
יוזמות - בכל יום שישי בשעה רוחבית משותפת לכל תלמידי בית הספר מתקיימת פעילות רב גילאית יצירתית 
יוגה,  יצירה, בישול,  יוזמות שאינן קשורות בתחום התמחותן אלא בתחביבים שלהן:  וחוויתית. המורות מעבירות 

סריגה, תכשיטנות ועוד. 
של  רווחתם  לשיפר  בהצעות  לדון  ומורות  תלמידים  הורים  נפגשים  בשנה  פעמים  שלוש   - רעות"  "פרלמנט 

התלמידים. 
"שמורת רעות" - כחלק מהחינוך לקיימות ואיכות סביבה, בית הספר מטפח "שמורת טבע" בה הילדים לומדים על 

הטבע בטבע. בבית הספר ישנה חממה יצרנית לגידול צמחים ומכירתם לקהילה. 
מעגלי שיח - כבית חינוך לערכי הדמוקרטיה, אנו מקיימים מספר פעמים בשנה מעגלי שיח בנושאים ערכיים 

שונים. מעגלי השיח מתקיימים בהרכבים שונים ולרוב מועברים על ידי תלמידים ותלמידות ממועצת התלמידים
יר"ח (יריד ראש חודש) - חגיגות היר"ח החלו בבית ספרנו לפני כ 18 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. הארוע נבנה ונחגג בשיתוף ההורים והקהילה.  

בית ספר יסודי ממלכתי רעות 
מנהלת בית ספר: הגב' דנית אדלמן

רחוב: אירוס 5, גדרה | טלפון: 08-8680811



בית ספר "הבילויים"
חינוך ערכי - הומניסטי בדרך המשחק והחקר

בס"ד

תעודת זהות

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 מבחינה 

לימודית וחברתית. 
החזון הבית ספרי מושתת על  רוח החינוך ההומניסטי המאמין בכבוד האדם, השכלה רחבה ופיתוח יכולות 
אישיות כאורח חיים. אנו מקדמים זאת  באמצעות למידה דרך משחק וחקר עפ"י עקרונות של שיתופיות, 

סקרנות, אתגר, למידה מטעויות, דמיון ויצירתיות.  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.
בביה"ס אנו שמים דגש על קידום מסגרות הנותנות ביטוי למנהיגות חיובית החל מהענקת תעודת מצוינות 
חברתית, מתן ניקוד כיתתי "אלופת השבוע", מתן מענה למצוינות אישית בתחומי ידע שונים בביה"ס כגון: 
רובוטיקה, אומנות, מוסיקה, ספורט ותחומי ידע נוספים. תנאי הקבלה לשיעורים אלו הנם התנהגות חיובית 
ומכבדת בהתאם לתקנון ביה"ס ובדגש על הדוגמא האישית בבחינת: "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" .

שלהבת בני
מנהלת בי"ס הבילויים



בס"ד

ביכורי "הבילויים"

אקלים חינוכי – מיטבי בדגש על המורה כמנטור, הרחבת מעגלי השיח, משחק וחקר, גיבוש שכבתי וטיפוח 
כישורי חיים בדרך של מפגשי מב"ט (מפגשים "בעין טובה"), הטמעה והובלת של יוזמה חינוכית לקידום למידה 

מבוססת יחסים. שיעורי כישורי חיים ומפתח הל"ב, תפקיד לכל תלמיד/ה.
 FLL ומתן מענה נרחב לתחום הרובוטיקה, השתתפות בתחרות ( m21 תכנית) סביבת מרחב מדע וטכנולוגיה

קבלת פרס השראה, לימודי תכנות (סקרא'צ)
ביה"ס הביל"ויים מוסמך כביה"ס ירוק ע"י משרד החינוך בשיתוף איגוד ערים לסביבה

השתתפות בתכנית ביה"ס כמקדם בריאות כמודל חברתי ערכי, החורת על דגלו הטמעת הרגלים בריאים 
בקרב קהילת בית הספר. בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי 

בהוויה החינוכית, החברתית והערכית.
ומתן מענים סביבתיים לכלל תלמידי ביה"ס בדרך של הרחבת המעגל הטיפולי - רגשי  והשתלבות  הכלה 

כחלק בלתי נפרד מטיפוח אקלים מיטבי - חינוכי. 
דמיון  מעוף,  חברתי,  רגשי,  מענה  הנותנים  יוגה  תיאטרון,  משחק,  באמצעות  למידה   - מקרבים"  "משחקים 
ויצירתיות, "במה לכל ילד/ה" המאפשרת דרך לביטוי ה"אני" באמצעות משחק והזדמנות להציג תחום חוזק 
עבור כל תלמיד/ה, הערכה חלופית בדרך של תוצרי משחק , שישי - משפחתי בסימן משחקים מקרבים בדגש 

על ניצול שעות הפנאי בשישי - שבת עם המשפחה.
לקידום  אישית  תכנית  ובניית  פרטניים  העצמה  שיעורי  "אמירים",  תכנית  של  בדרך  למצטיינים  מענה  מתן 

והתפתחות ובכללה הרחבה של כיתת דוברי אנגלית רב גילאית. 
מתן מענה לתחום האומנויות בביה"ס: יוגה, אומנות, תיאטרון, בובנאות, מוסיקה(מנדולינות, חליליות).

/ מחוזיות בדגש על העצמת הפרט,  יישוביות  ולקיחת חלק בתחרויות  מתן מענה לספורט, אתלטיקה קלה 
תכנית אישית והצבת יעדים.

התנדבות  של  בדרך  השייכות  תחושת  והרחבת  מיטבית  חינוכית  שותפות  על  בדגש  פעילה  הורים  הנהגת 
בקהילה, מעגלי שיח וחיזוק הקשר עם ההורים.

יחד באמונה ובחדוות עשייה "נעשה ונצליח" חשוב לנו לשמר את ההתלהבות בעשייה היומיומית שלנו תוך 
שימת דגש על גיבוש, מעורבות ויצירת "גאוות יחידה" בקרב הלומדים, הצוות והקהילה.

ללמוד זה משחק מנצח!

בית ספר יסודי ממלכתי הבילויים 
מנהלת בית ספר: הגב' שלהבת בני   

רחוב: דרך הפרחים 36, גדרה | טלפון: 08-6216835
  www.habiluim.schooly.co.il :אתר בית הספר



בית ספר "אוהל שלום"
בית חינוך לערכים, תקשורת ואומנויות ברוח ערכית תורנית

 

בס"ד

תעודת זהות

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.

צוות בית הספר מונה מורים ותיקים לצד צעירים העובדים יחד בצורה מקצועית.

המעוף שלנו הינו קידום ההישגים הלימודיים בכלל אוכלוסיית ביה"ס, תוך מתן מענה והעשרה למצטיינים. 
ביה"ס שוקד על פיתוח ותגבור תוכניות לפיתוח שפה תורנית אחידה בקרב כל באי ביה"ס.

שרה לבז
מנהלת בי"ס אוהל שלום



בס"ד

בית ספר יסודי ממלכתי אוהל שלום 
מנהלת בית ספר: הגב' שרה לבז

רחוב: ויצמן 21, גדרה | טלפון: 08-8591236 
 ohelshalom410357@gmail.com

ביכורי "אוהל שלום"

חמד וחסד
בית הספר קיבל אות חמ"ד וחסד לשנת הלימודים תשפ"ב, על טיפוח זהות ציונית – דתית, מצוינות לימודית 

ערכית וחינוך לערכי חסד ומעורבות חברתית.

אוהלה של תורה
במסגרת מצוינות תורנית, רוכשים התלמידים ידע תורני נרחב מעבר לשעות הלימודים בשינון טעמי המקרא 

וספרות חז"ל. השנה נפתח מסלול חדש – מסלול מדעי.

אומנות
כחלק מתהליך הפיכת בית הספר לבית ספר לאומנויות, נפתחו פינות חקר ולמידה בכל כיתה.

אשר  הליבה  במקצועות  אומנותיים  תוצרים  ליצור  במטרה  אומנותיים  בכלים  שימוש  מאפשרות  הפינות 
מעמיקים את הלמידה ומגבירים מוטיבציה.

המחונן בכיתתו
כל תלמיד בבית ספרנו מצטיין בתחומו על פי כישוריו .

בבית הספר קיים מרכז למידה לתלמידים מחוננים ומצטיינים, אשר נותן מענה לתלמידים מתקדמים בתחומי 
דעת שונים, מפתח יצירתיות ומעודד למידה וחקר עצמי.

מקהלה
בבית הספר פועלות שתי מקהלות (בנים ובנות) בניהולו של הזמר רועי ידיד.

מעורבות בקהילה
בבית הספר פועל פרויקט חסד משותף לתלמידי בית הספר, קהילת ההורים והרווחה.

בית הספר מארגן איסוף מצרכים, סידורם ושליחתם למשפחות . המיזם מעודד רגישות, נתינה וערבות הדדית.

כינוס שבועי
הלימודית,  לעשייה  במה  נותן  הכינוס  השבוע.  את  המסכם  ספרי  בית  שבועי  כינוס  מתקיים  שבוע  בכל 

לפרויקטים מיוחדים ומאפשר תחושת שייכות וגאוות יחידה.

הפרדה מגדרית
בבית הספר קיימת הפרדה מגדרית מכיתה ד', שנעשתה לאחר תהליך הכנה רגשית וחברתית לתלמידים.



בית ספר "גוונים"
בית ספר לתקשורת בגוון אחר

בס"ד

תעודת זהות

בבית ספר גוונים מציבים את הלומד במרכז ההוויה והעשייה החינוכית, נותנים מענה לשונות ומכבדים אותה, 
יצירתי,  יוזם,  ומעודדים הצטיינות. מפתחים ומטפחים בוגר בעל סקרנות אינטלקטואלית,  מובילים למצוינות 
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.

המעוף שלנו

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

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

• יישום עקרונות השיח השקט ולמידה במרחב למידה "ביננו" לטיפוח התקשורת הבינאישית

יעל קסלסי
מנהלת בי"ס גוונים



בס"ד

בית ספר יסודי ממלכתי גוונים
מנהלת בית ספר: הגב' יעל קסלסי 

רחוב: הארז 2, גדרה | טלפון: 08-8693950/1
www.gvanimgedera.edu1.org.il :אתר בית הספר

ביכורי "גוונים"

"מעבר לקוד"
התחדשנו בפרוייקט לימודי וחדשני להעשרת ידע התלמידים בתחומי המדע, התכנות וההנדסה באמצעות רובוט 

כדורי המאפשר התנסות בפעילויות אינטראקטיביות מאתגרות וטיפוח חשיבה אלוגוריתמית. 

תכנית תקשוב בית ספרית 
ומיומנויות  כלים  מקנים  הננו  השיעורים  במסגרת  חיים,  דרך  הינו  למידה  הוראה  בתהליכי  המחשב  שילוב 
להתמודדות עם אתגרי המאה ה- 21 וכל שכן אתגרי הלמידה מרחוק, תוך עידוד התלמידים לחשיבה פורצת דרך. 

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.
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, תקשורת ועבודה בגינה החקלאית.

מצוינות והצטיינות 
במסגרת  מצטיינים.  לתלמידים  "אמירים"  תכנית  במסגרת  ולהצטיינות  למצוינות  מעודדים  "גוונים"  בביה"ס 
השיעורים, הננו שמים דגש על תחום המדעים, הביומימקרי המזמן חיקוי ולמידה מן הטבע, תוך עידוד התלמידים 

להמציא מוצרים ופתרונות בהשראת ממצאי החקר.

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"

הצד המפתיע שלנו
• התחדשנו במרחב למידה אינטראקטיבי "דינמיקלאס" המיושם באמצעות הקרנת תכנים חינוכיים על גבי משטח 
מיומנויות  לטיפוח  במרחב,  פעילותם  תוך  התלמידים  גוף  לתנועות  ומגיב  תנועה  לזיהוי  חיישן  באמצעות  ופועל 

חברתיות ותקשורתיות לשיפור יכולות החשיבה, הדמיון והיצירתיות. 
וירטואלית חדשנית ברוח הייחודיות הבית ספרית ומזמן  • הקמנו מרחב למידה פיזיטלי המהווה סביבת למידה 

למידת עמיתים, שיתוף בתוצרי למידה, משוב ורפלקציה מרחוק ומקרוב. 
• התחדשנו במדפסת תלת מימד המאפשרת חשיפתם של הלומדים לחדשנות טכנולוגית והתנסות בשיטת לימוד 

חדשנית המזמנת המחשה ויזואלית של תוצרי הלמידה בתלת מימד.



בית ספר "רימונים"
בית חינוך לאזרחות גלובלית

בס"ד

תעודת זהות

החינוך  בית  למידה.  לקויות  כיתות  שתי  כולל  כיתות,  ב-15  תלמידים  כ-385   לומדים  "רימונים"  החינוך  בבית 
"רימונים" הוקם בשנת תש"ע 2009 והוא מתנהל באווירה משפחתית וברוח החינוך האישי ובהתאמה למאה ה- 21. 
הצוות החינוכי מונה 32 עובדות ועובדי הוראה, 8 משלבות הנותנות מענה מותאם לצרכים של כל לומד ו-4 

תרפיסטיות הנותנות מענה רגשי לילדים דיפרנציאליים. 

הייחודיות שלנו

להתפתח  החלה  אשר  פלטפורמה  הינה   (Global Citizenship Education) גלובאלית  לאזרחות  חינוך 
ברחבי העולם. אזרחות גלובאלית מעודדת חשיבה הומניסטית הרואה את ערך חיי האדם במרכז, כמו גם בונה 

מודעות לכל אותם גורמים המשפיעים עליו בקנה מידה עולמי.   
בעזרת חינוך לאזרחות גלובאלית אנו מאירים סוגיות הקשורות בעולם סביבנו באופן יומיומי והופכים את הקיום 
תקופה  לאורך  יומיומית  מודעות  מפתחת  גלובאלית  חשיבה  קבוע.  הרגל  ומתוך  חיובי  באופן  לנוכח  שלנו 
ממושכת ובתחומים מגוונים. אזרחות גלובאלית היא שפה חדשה, רפורמה במחשבה אשר תבוא לבוא לידי 

ביטוי בכל תחומי הדעת אותם אנו מלמדים.

רתם גורן
מנהלת בי"ס רימונים



בס"ד

בית ספר יסודי ממלכתי רימונים
מנהלת בית ספר: הגב' רתם גורן

רחוב: יצחק רבין 2, גדרה | טלפון: 08-8695245 

המעוף שלנו

את   ללוות  רבה  באחריות  הרואים  ושאפתניים,  מחויבים  רגישים,  מקצועיים,  חינוך  אנשי  מכיל  רימונים,  צוות 
הילדים בצמיחה האישית שלהם. אנו רוצים לחנך ילדים וילדות להיות אזרחים פרו- אקטיביים, אמפתיים ובעלי 
ידע בסביבתם האישית, המקומית והעולמית. פיתוח מאוזן של תודעה וזהות גלובלית ולוקלית. יצירת יחסי 

גומלין ושיתוף פעולה בין תרבויות, למידה והתנסות בנושאים בעלי משמעות גלובלית ולוקלית.

ביכורי "רימונים"

היום  את  מתחילים  התלמידים  ובינאישיות.  חברתיות  רגשיות,  מיומנויות  פיתוח  המאפשר  מיוחד  יום  סדר   •
המפגשים  ועוד.  קופסא  משחקי  יום,  של  שיר  באנגלית,  שיר  חוויות,  שיתוף  שכולל:  טוב"  "בוקר  במפגש 
מאפשרים כניסה רכה ומכילה מהבית אל בית-החינוך. בנוסף, בכל יום לאחר "הפסקת 12"- התלמידים חווים 

במשך עשר דקות זמן הירגעות, והמעבר מההפסקה ללמידה נעשה בצורה הדרגתית ונעימה.  
• שיח מלב אל לב - בניית קשר אישי ומעמיק עם הילד, המאפשר הכרת הילד את עצמו (זיהוי חוזקות, שימור 

ושיפור), בעזרת התבוננות פנימית של הילד. השיחות האישיות הן חלק מתהליך הערכה דיאלוגית.
ומעבירים את התכנים בקבוצות למידה  לומדים על ערך החודש  - תלמידי השכבה הבוגרת  מעגלי שיח   •
לתלמידים  מקנה  הוא  החינוך,  בבית-  ייחודי  פרויקט  הינו  השיח  מעגלי  החינוך.  בית  תלמידי  לכלל  קטנות 

הבוגרים תחושת אחריות והעצמה, ומאפשר לכלל התלמידים ללמוד על ערכים חשובים מילדים בני גילם. 
• קבוצות עניין - מתן מענה מותאם לכל ילד/ה בהתאם לצרכיו האינדיבידואלים ולכישרון הייחודי לו. קבוצות 
העניין מאפשרת לכל תלמיד/ה בבית החינוך לקחת חלק אחרי שעות הלימודים בשיעור העשרה שמסקרן את 

עולמו/ה הפנימי, קבוצות העניין משפרות את תחושת השייכות, את הביטוי העצמי ואת תחושת המסוגלות.
• חונכות - תלמידים בשכבות הבוגרות חונכים במגוון שיעורים את תלמידי השכבות הצעירות. אחת ממטרותיו 
של בית החינוך הוא לטפח בוגר אמפתי, קשוב, ואחראי לעצמו ולסביבתו. להניע את התלמיד/ה ולגלות עניין 

ומעורבות בקהילה, תוך שמירה על סובלנות והכלה כלפי אוכלוסיות מגוונות.  
מילולי על עבודתם, הצליחו לשפר את  כי תלמידים שקיבלו משוב  - מחקרים מראים  דיאלוגית  הערכה   •
למידתם טוב יותר בהשוואה לתלמידים שקיבלו משוב מספרי, ההנחה היא שמשוב מקדם למידה מטיב ומשפר 
את המוטיבציה הפנימית של הלומד. בבית החינוך, החלטנו להוביל ולהטמיע הערכה שונה: הערכה דיאלוגית. 

מטרת ההערכה היא ליצור עם התלמיד/ה מעין חדר מראות המשקף היבטים שונים התפתחותו 
החברתית - הלימודית - והרגשית. 

• אנגלית - אנו רואים חשיבות רבה ללימוד האנגלית כבר מכיתה א'. בשכבות א'-ב' התלמידים לומדים עם מורה 
מקצועית, בדרך חווייתית ובעזרת חוברות שמותאמות לגיל זה. בשכבות הגבוהות לומדים 5 שעות שבועיות.



בית ספר "שלהבות" חב"ד
חדשנות פדגוגית עם חינוך לערכים, ליהדות ולמנהיגות

בס"ד

תעודת זהות

בית ספר שלהבות חב"ד הוקם בשנת תשע"ו (2015) על ידי רשת חינוך חב"ד, וכיום מונה מעל  300 תלמידים. 
בית הספר שם דגש על למידה איכותית מחד ועל חינוך יהודי ערכי 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.

הייחודיות שלנו

בבית ספר שלהבות חב"ד אנו שמים דגש על למידה חווייתית מתוך אהבה באווירה תומכת ומעצימה.
צוות המורים חדור בתחושת שליחות ושם דגש על חוזקות התלמידים ועל פיתוח היכולות האישיות של כל 

תלמיד ותלמידה. 
דגש על מתודיקה, למידה משמעותית ומכוונת פרט.

חוגים ותחומי העשרה שונים (גינון, מחול, אוריגמי, לגו , בעלי חיים, אומנויות לחימה, ג'אגלינג)
מודעות לתהליכי מוח ולמידה במקצועות השונים.

ימי שיא במקצועות אנגלית, שפה .חשבון, מדעים, בריאות ועוד.
תכנית חברתית ערכית ייחודית בליווי נושא שנתי.

חני קרניאל
מנהלת בי"ס שלהבות חב"ד



בס"ד

בית ספר יסודי ממלכתי שלהבות חב"ד
מנהלת בית ספר: הגב' חני קרניאל

רחוב: דבורה עומר, גדרה | טלפון: 08-6216005
www.mbakodesh.org[.]il/cptclass :אתר בית הספר

המעוף שלנו

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

להאיר
הייחודיות שלנו – חינוך בשיטת החוזקות והאינטליגנציות המרובות, בכדי שהתלמידים יאירו את עצמם ואת 

סביבתם בהווה ובעתיד בכוח הכישורים המיוחדים שיש בהם.
להצליח

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

ביכורי "שלהבות חב"ד"

חוג מוכנות מקצועי לילדי גן חובה העולים לכתה א' (לנרשמים ולמתעניינים).
תכנית מרצה צעיר - החל מכתה א' לפיתוח כישורי מנהיגות ופרזנטציה.

פרוייקט "הכרת תודה" לגננות מגן חובה להורים ולחברים.
פינות משחק ייחודיות לתלמידי כתות א' - ב', המקלות על המעבר מהגן לביה"ס

הפסקות סנסוריות לתלמידי כתות א' - ב'
תכנית אקדמיה להורות 

תכנית חברתית ערכית בליווי חיילי האור
בית הספר נהנה ממבנה גדול ומשודרג, שנבנה לפי הצרכים ובהלימה לאקלים החברתי והלימודי של ביה"ס.

מרחב למידה חדשני מבית DYNAMICLASS אינטראקטיבי משלב טכנולוגיה, תנועה ומשחק להעשרת
תהליכי ההוראה והלמידה בהתאם למגמות המאה ה-21. חדר לגו מעוצב המשמש להרפיה ותומך למידה.

מה חדש?
חדר מוזיקה מרהיב , חינוך מוסיקלי בכתות א' - ג' ולימוד על כלי נגינה בכתות ד'.

תכנית ימאות שיעורי ימאות ופיתוח עבודת צוות במרינה באשדוד לכתות ו'
פרוייקט חקר בשיתוף מכללת HIT חולון לכתות ד' - ה'



בית ספר "קשת"
ביה"ס משלב דתיים, חילוניים ומסורתיים

בס"ד

תעודת זהות

בית החינוך הוקם בשנת תשס"ה 2015 , אוכלוסיית הלומדים מונה 414 תלמידים, בצוות ההוראה 34 מורים. 
בבית הספר 16 כיתות אם א'-ו', מתוכם שתי כיתות תקשורת ואחת לקויי למידה. 

קהילת בית הספר, חרתה על דגלה את השאיפה לחיים משותפים. התפיסה המייצגת אותנו הינה, כי המורשת 
היהודית-ישראלית היא בסיס לחיים משותפים, מתוך כבוד ואחווה. 

התלמיד במרכז העשייה החינוכית ובשימת דגש על מצוינות אישית והצטיינות חברתית ולימודית.

המעוף שלנו

וגאווה עבורנו. אנו פועלים מתוך שיתוף פעולה ושקיפות מלאה למינוף העשייה  קהילתיות: מקור עוצמה   •
ולהצלחת ילדינו. אנו רואים את עצמנו כחלק מהקהילה הרחבה בגדרה ופועלים לשיתופי פעולה רחבים ובהם: 

תנועות נוער, מתנ"ס, קהילת קשת ועוד.
• אנו שואפים שתלמידנו הבוגרים יהיו בעלי תודעת זהות יהודית-ישראלית, אוהבי אדם, אוהבי הארץ ומחוברים  

למורשתם ולשורשיהם.
• למידה דיפרנציאלית: התבוננות הוליסטית על כל תלמיד/ה במטרה למצוא את נקודות החוזק ולטפח למידה 

חברתית-ערכית, רגשית ולימודית.

ימימה מיארה
מנהלת בי"ס קשת



בס"ד

הייחודיות שלנו

• צוות מסור, אוהב, מקצועי ומחובר לאידאולוגיה המשלבת.
• מענה מותאם ומגוון לכל תלמיד/ה.

 • חברת ילדים פעילה, שוויונית ומעודדת שימוש בכישורים אישיים למען הפרט והכלל.
• סביבת למידה מתוקשבת ומותאמת ללמידה במאה ה-21.

ביכורי "קשת"

"חדר ואהבת" - חדר למידה ייחודי המפגיש בין קבוצות השייכות והשוני ומזמן למידה  ושיח ערכי, יהודי וישראלי, 
סביב סוגיות ערכיות במעגל החיים. 

מעגלי הקשבה - כבית חינוך ששם לו למטרה לקבל את מגוון הזהויות בחברה הישראלית, אנו מקיימים מעגלי שיח 
בדגש על פיתוח יכולת ההקשבה לעצמנו ולזולת  ואימוץ תקשורת מקרבת המחזקת את הדובר והמקשיב כאחד. 

שישי חגיגי - מעגלי שיח והעצמה עם מנהלת בית הספר בהם דנים על אורחות החיים, אקלים מיטבי, נקודות 
לשימור ולמינוף העשייה.

ויצירות, אשר השפיעו על עושרה התרבותי של  יוצרים  ייחודית  בשפה להכרת מגוון של  ויצירה - תוכנית  יוצר 
החברה הישראלית.

ובניית  חוזקה  נקודות  איתור  ידי  מיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד/ה על   - בית ספרית  מצוינות כתרבות 
תוכניות מותאמות לקידומן. פיתוח ועידוד תהליכי ההוראה-למידה  באמצעות שני צירים משותפים: הראשון,  הציר 
ביסוס   בבד  בד  הרפתקנות,  ויצר  ההתעלות  ההעזה,  מידת  המקובל,  כלפי  הספקנות  הסקרנות,  ידי  על  המונע 

הלמידה והידע החדש שנוצר בתוך ההוויה של תחום הדעת ומתוך בסיס ידע מוצק בתחום הדעת. 

ליגת הערכים והפסקות פעילות - לקידום אקלים מיטבי, בשיתוף מועצת תלמידים ובדגש על מעורבות וגיבוש 
חברתי עשייה ערכית. 

לומדים מהנעה ובהנאה

משחוק בלמידה - למידה חווייתית והתנסותית בהכנת משחקים בקבוצה הטרוגנית בתחומי ידע שונים ומגוונים.

בית ספר יסודי ממלכתי קשת
מנהלת בית ספר: הגב' ימימה מיארה

רחוב: מנחם בגין 13, גדרה | טלפון: 08-6119460 
www.keshet.tik-tak.net :אתר בית הספר



תלמוד תורה (תתמ"ד) 
"מעלות רם"

בס"ד

תעודת זהות

דרך ארץ 
בתלמוד תורה אנו שמים דגש מיוחד על עבודת המידות והתנהגות נאותה, כיאה לתלמידי חכמים בני תורה

מאור פנים
ילדינו שמחים לבוא ללימודם בתלמוד תורה. צוות התלמוד תורה - שהוא צוות מקצועי ומסור מאוד - חדור 

תחושת שליחות, דבר הגורם לילדים לאהוב את התורה ולשמוח בלימודה

ראיית הפרט
כל תלמיד בתלמוד תורה מקבל מענה אישי בשלושה רבדים: הרגשי, החברתי והלימודי

שיטת הלימוד
ייחודיות  התורה.  קניין  בסדר  חז"ל  הדרכת  על  המבוססת  שיטה  'זילברמן',  בשיטת  לומדים  תורה  בתלמוד 
השיטה היא לא רק במספר השעות המוקדשות ללימוד, אלא בעיקר בדרך הלימוד – לימוד פשט יסודי, בשילוב 
חזרות רבות על הפסוקים בטעמי המקרא. השיטה מקנה בקיאות רבה בחומר הנלמד ומביאה לכך שהתורה 

נטמעת היטב באישיות התלמיד והופכת לחלק מרכזי בחייו

הרב יובל מיטלמן
מנהל תלמוד תורה 

'מעלות רם'



בס"ד

תלמוד תורה 'מעלות רם' (תתמ"ד)
 מנהל התלמוד תורה: הרב יובל מיטלמן  
רחוב: גד 17, גדרה | טלפון: 08-6639890

ביכורי "מעלות רם"

פעילויות וטיולים
וכד'. במהלך השנה  כיתה  ערבי  כיף,  ימי  טיולים,  כגון  רבות,  פעילויות  לו מתקיימות  ומחוצה  תורה  בתלמוד 
ובצ'ופרים לרוב. כמו כן  וזוכים בפרסים  וחידונים והתלמידים משתתפים בהם בהתלהבות  נערכים מבצעים 

נערכים במסגרת הכיתתית סיומי פרשות ומסכתות והם נחגגים בשמחה רבה.

לימודי נגינה
נגינה הכוללים לימוד תווים מתוך מגמה לחבר את הילדים להיכל הנגינה.  בתלמוד תורה מתקיימים לימודי 

מעבר לפיתוח הכישרון המוזיקלי, הדבר מהווה כלי נוסף בפן הנפשי של עבודת ה'

חוג מלאכה
הילדים לומדים תשתיות של עבודה בעץ

חוג יצירה
הילדים לומדים להביע את עצמם באמצעות צביעה וציור

הפסקות פעילות
בימים רבים מתקיימת הפסקה פעילה שנועדה להרחיב אופקים לתלמידים

היקף ואיכות הלימוד
עד סוף שנות ביה"ס היסודי הילדים מסיימים חלק נכבד מהתנ"ך, כמה סדרי משנה וסוגיות נרחבות בגמרא

לימודי חול
מקצועות החול – עברית, חשבון ואנגלית – נלמדים בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך

שעות הלימודים
ככלל הלימודים מתקיימים בשעות 8:00 עד 15:00
ביום שלישי מסיימים ב-13:30 וביום שישי ב-12:30



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

בס"ד

גדרה מובילה בחינוך
97% זכאות לבגרות לשנת תש"פ*

עלייה של 43% זכאות לבגרות משנת 2009 
פרס חינוך ארצי לשנת תשע"ה

ייחודיות בתי ספר ובחירה מבוקרת
רצף חינוכי מהגיל הרך ועד הבגרות

שילוב בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
חינוך מדגים ארצי

מתן מענה מקיף לחינוך המיוחד 
השקעה בתשתיות חינוכיות

קידום והעצמת מנהיגות נוער
* (עפ"י דיווח מנהלוים/ות, בגרויות קיץ תש"פ)


