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בס"ד

הורים יקרים,

ילדיכם היקרים, עומדים השנה  על סף מעבר מרגש ומשמעותי מגן הילדים אל 

ספסלי בית הספר, צעד המלווה בהתרגשות גדולה.

למערכת החינוך העירונית ישנה הזכות והחובה למלא את ילקוטם של הילדים בידע, 

חכמה, השכלה רחבת אופקים, ערכי הציונות והיהדות, אהבת העם והמולדת.

ולשמחתנו מספר מוסדות  בימים אלה עוברת קרית גת תהליך התפתחות מואץ 

הלימוד בעיר גדל כל הזמן, השנה פתחנו בי"ס יסודי צומח נוסף חמ"ד בכרמי גת.

ביה"ס  בזרם  בהתחשב,  א'  לכתות  הרישום  יתבצע  האחרונות,  כבשנים  השנה, 

המבוקש ממלכתי או ממלכתי דתי וכן בייחודיות בתי הספר כפי שהוגדרה ע"י צוותי 

ילדים  גני  ולפתוח  והחינוך בכל מוסד חינוכי, כך תוכל העירייה להיערך  ההנהלה 

ובתי ספר בהתאמה למספר הלומדים ברובעי העיר השונים.

העיר קרית גת  פותחת שעריה בברכה לתושבים החדשים המגיעים אלינו ומערכת 

החינוך העירונית מתחייבת לעשות על מנת לנטוע בילדינו את השאיפה למצוינות 

ולהצלחה, ולצעוד איתם יד ביד במשעוליה.

ילדיכם   בידי  יסייעו  וההוראה  החינוך  שצוותי  ובטוחים  סמוכים  היו  יקרים,  הורים 

לצלוח את המעבר לבית הספר בקלות ובהצלחה.

לכם הורים יקרים נאחל שתרוו נחת מילדיכם ויקויים בהם שיהיו –"... חכמים ונבונים 

ומאירים את העולם בטוב..."

בברכת הצלחה,
אבירם דהרי
ראש העיר
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שלום כיתה א'

המעבר מגן הילדים לכיתה א' מלווה בשמחה ובהתרגשות גדולה ומצריך מידה רבה של 

מוכנות ובשלות, אך מן הצד השני גם בדאגה ובחשש מהלא מוכר.  

המעבר מהגן לבית הספר יכול להדאיג את הילד בדיוק כפי שהחלפת מקומות עבודה 

לבית הספר,  הגן  בין  לרכך כמה שאפשר את המעבר  מנת  על  להדאיג מבוגר.  יכולה 

ריכזנו בעבורכם את ההנחיות להליכי הרישום והפעילות הבית ספרית בכל בית ספר.

מטרת מערכת החינוך הינה לעורר ולפתח את הכישרונות והיכולות המיוחדים שבאישיותו 

של כל ילד, לקדם אותו ולהקנות לו ערכים וידע רבים.

אני מאחל לכל התלמידים וההורים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

כח  יישר  הוראה  וצוותי  להודות לכל העוסקים במלאכה, מנהלים  זו ברצוני  בהזדמנות 

אחד גדול.

"כל מה שילד צריך, זה מבוגר אחד שיאמין בו"
)הרב שלמה קרליבך(

בברכת חבר המועצה
עו"ד חיים אברג'ל
ממונה על החינוך



5

הורים ותלמידים יקרים,

הנכם קרבים ובאים אל שערי בית הספר היסודי, עם כניסת התלמידים לכיתה א’. 

ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים, יבשר צלצול הפעמון על כניסת ילדיכם אל תוך כותלי 

ביה”ס. זהו אירוע מרגש הטומן בחובו שמחה ותקוות המהולות בחששות. 

היסודיים, לצד  גונית הפועמת בלב בתי הספר  זו מציגה בפניכם את העשייה הרב  חוברת 

הנחיות הקשורות בהליכי הרישום לבתי הספר והעברות בין מוסדות החינוך השונים. 

התלמידים היקרים הרכים בשנים, מגיעים אל ביה”ס בוגרים יותר, כשבאמתחתם פרק למידה 

אותו חוו במסגרת הגן. בבית הספר היסודי יתעשר ויעמיק ארסנל הידע של התלמידים, אשר 

יאספו אל חיקם חוויות מפתח מכוננות ומעצבות. 

בתי הספר מחכים לתלמידים בציפייה ובשמחה רבה. הכיתות מוכנות והמורה ממתינה עם 

פינת המשחק, מרכזי למידה והעשרה. אנו בטוחים כי תלמידנו ירכשו במהרה את רזי הקריאה 

והכתיבה וייפתחו בפניהם חלונות חדשים של הזדמנויות לחוויות למידה מעשירות ומאתגרות. 

אני שמחה לבשר לכם, כי מערכת החינוך שלנו פועלת בתכנית “מרחבי חינוך – אזורי *בחירה 

מבוקרת וייחודיות בית ספרית”. התכנית מזמנת עבור ההורים הזדמנות נפלאה וייחודית, לבחור 

מגוון  בין  החינוך  אפשרויות  מנעד  את  מרחיבה  והיא  הספר,  מבתי  אחד  את  מבוקר  באופן 

חלופות. 

בתי הספר מעמיקים בתהליך של פיתוח ייחודיות פדגוגית ויוזמות חינוכיות, תוך הצגת מענה 

חינוכי מיטבי, תוכני, פדגוגי, המתכתב עם ערכי המצוינות. 

שוויון כגון  חינוך”,  “מרחבי  תכנית  של  תפישתה  בבסיס  העומדים  ערכים  כי  מאמינה   אני 

הזדמנויות בכלל ובחינוך בפרט, אקלים מכבד וסובלני, פיתוח והעצמת מנהיגות, מעורבות 

חברתית וחיזוק תחושת השייכות לעיר ולסביבתה, יקבלו משנה תוקף ויאפשרו לכלל התלמידים 

בתחום הרשות לבטא באופן מיטבי את יכולותיהם ולתרגם את כישוריהם באפיקים שונים.

אני מבקשת להודות לכל שותפיי לחינוך – מנהלים וסגלי הוראה, על האמונה בצדקת הדרך, 

ומזמינה אתכם לקחת חלק מעורב ומקדם ביצירת חינוך ציבורי מיטבי. 

*בחירה - להורים ניתן הזכות לבחור את המוסד החינוכי שבו ילמד ילדיהם בין מגוון חלופות.

*מבוקרת - תוך שמירה על איזון פדגוגי - מנהלתי - מערכתי בין בתי ספר.

בברכת שלום,
זהבה גור,

מנהלת אגף החינוך 

בס"ד
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לקהילה כולה,
לתלמידות לתלמידים ולהוריהם

להנהגה היישובית למנהלי וצוותח החינוך בקרית גת

משרד החינוך בשיתוף  אגף החינוך בקרית גת  שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת 

ביה"ס  ולהציג בפניכם לקראת הרישום לביה"ס את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות 

החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.

מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית בקרית גת. 

אנו פועלים ליישום מרחב חינוך המבוסס על בחירה, שיוויון הזדמנויות, שותפות והעצמת 

הייחודיות האישית והקהילתית, זאת בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים 

חלק: משרד החינוך, הרשות המקומית, הצוות החינוכי, ההורים והקהילה.

זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך בקרית גת, ובעיקר לבחור את 

ביה"ס המתאים לילדכם.

יישר כח וברכות לכל העושים במלאכה

דנה ישראלי 
ממונה על התוכנית מרחבי חינוך

אגף מו"פ, משרד החינוך
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עולים לכיתה א'? בואו ליום פתוח

להלן מועדי המפגשים:

יום שישי 17/1/2020,   כ' בטבת התש"פ , בין השעות: 9:00-11:00.

יום שישי 24/1/2020, כ"ז בטבת התש"פ, בין השעות : 9:00-11:00.

צוות בית הספר והתלמידים מצפים לראותכם.

פותחים חלון לעשייה החינוכית בקרית גת

בתי הספר יפתחו את שעריהם לימי היכרות וחשיפה. המפגשים יכללו שיחה עם 

הנהלת בית הספר וסיור במרחבים.

להלן רשימת בתי הספר והמועדים בהם יתקיימו הימים הפתוחים:

• שפרינצק )משלב(

• יד יצחק     

• אפרים בן דוד 

• הרצל 

• בן צבי )אומנויות( - על אזורי

  רישום פתוח.

• דוד אלעזר 

• בגין 

• כרמים

• רמב"ם   

• רשב"י 

• משואה

• שבז"י 

• אוהלי מנחם )חב"ד בנים(

• אוהלי יוסף יצחק )חב"ד בנות(

בתי הספר של החמ"דבתי הספר מ"מ
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" כל דבר שבעולם – מה שקיים ומה שקורה - הינו מבחן שנועד להעניק לך את 
חופש הבחירה. בחר בתבונה" ) רבי נחמן מברסלב(

הרישום לכיתה א'
ההרשמה לכיתות א' לשנה"ל התשפ"א, תתבצע דרך אתר האינטרנט

www. cityedu.co.il :בכתובת

מיום שני א' בשבט התש"פ, 27/1/2020 מהשעה 8:00 בבוקר, ועד ליום ראשון כ"א בשבט התש"פ, 

16/2/2020 בחצות.

מהלך הרישום:

הנכם מתבקשים לבחור את הזרם בו ילמדו ילדיכם )ממלכתי, ממלכתי דתי( ואת בית הספר בו אתם 

מעוניינים.

נא דרגו בחירתכם עפ"י עדיפות ראשונה, שניה ושלישית. שלושה מוסדות חינוך באותו זרם חינוכי.

זכות ראשונים תינתן לילדים הגרים בקרבת בית הספר ) אנא בחרו באופן מושכל את העדיפויות(.

הקריטריונים לשיבוץ הינם: זרם חינוכי נבחר, קירבה גיאוגרפית, שיקולים חינוכיים והגרלה במידת הצורך.

תהליך השיבוץ ומנגנון הוויסות.

בתום הרישום, תקבע הועדה המשבצת את שיבוץ הילדים לבתי הספר על פי נתוני הרישום בפועל 

ובכפוף למנגנון הוויסות שיידרש במקרה של עודף ביקוש או הפרה של אחד הקריטריונים המאזנים.

הודעה על השיבוץ תשלח לביתכם על פי נתונים במאגר הרישום.

לתשומת לב:

אנו ממליצים בפני ההורים להקפיד על רישום ילדיהם במועד.

הליך הרישום מהווה בקשת רישום בלבד.

ערעור על השיבוץ 

ערעורים מנומקים על השיבוץ ניתן להגיש לועדת ההעברות במהלך השבועיים מיום קבלת הודעת 

הרישום לבית התלמיד/ה.

הערעור יועבר לאגף החינוך, רח' משעול פז 4.

למייל:  avivam@qiryat-gat.muni.il או בפקס: 08-6874609.

בטלפונים: 08-6874601, 08-6874602, 08-6874606.

הערות לתשומת ליבכם:

* לא ניתן לבחור אותו בית הספר בעדיפויות שונות.

* ההרשמה לבית הספר אינה מהווה שיבוץ סופי, אלה לאחר הודעה רשמית של ועדת השיבוץ.

* הנרשמים לאחר המועד, ישובצו במגזר המבוקש על בסיס מקום פנוי ) ככל שיהיה(.

* אפשרות הרישום תינתן לזכאי הרישום על פי הגיל ולתושבי קרית גת עפ"י אלפון משרד הפנים.
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תהליך הרישום ובחירת בתי ספר

תהליך השיבוץ

תהליך השיבוץ יתבצע עפ"י העקרונות הבאים:

1. התייחסות לבקשת ההורים במעמד הרישום ) לעדיפויות שנרשמו(.

2.  א. פתיחה בין כיתה אחת לשלוש כיתות בבי"ס.

     ב. במקרה של עודף או חוסר ביקוש בבית הספר המבוקש בהתייחס לעדיפויות,

        יופעל מנגנון הויסות על פי הקריטריונים הבאים:

     1. זרם חינוכי נבחר.

     2. קרבה גאוגרפית.

     3. שיקולים חינוכיים ) על פי החלטת המינהלת הישובית(

     4. הגרלה במידת הצורך ) עפ"י נוהל ההגרלה(.

ההורים יכירו את בתי הספר ויבחרו ביניהם על סמך:
1. עיון בחוברת המידע לכיתות א'.

2 ימים פתוחים בבתי הספר.

שעותתאריךמיקום

מרכז להב"ה

המעפיל 1

מרכז למידה

)אורט ע"ש בוים(

אהוד בן גרא 9

אגף החינוך

משעול פז 4

יום שני, א' בשבט, 27/1/2020

יום שני, א' בשבט, 27/1/2020

יום שני, א' בשבט 27/1/2020 ועד בכלל

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-15:00

http://www.cityedu.co.il   :ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד בכתובת
האתר יפעל החל מיום שני, א' בשבט התש"פ 27/1/2020 מהשעה 8:00 בבוקר,

ועד ליום ראשון כ"א בשבט התש"פ 16/2/2020 בחצות.
באם אין באפשרותכם לרשום באתר האינטרנט, הנכם מתבקשים לפנות לאחד מהמרכזים הבאים.

לפניכם סרטון הדרכה לרישום
נא סירקו הברקוד



10

בירורים והבהרות
בשאלות ניתן לפנות לאגף החינוך, משעול פז 4.

טלפונים: 08-6874601/2, 08-6874606.

avivam@qiryat-gat.muni.il  :כתובת דוא"ל לפניות הציבור

עדכון כתובת:
הרישום לכתות א' יתבצע עפ"י הנתונים בתעודת הזהות או בדרכון ההורים.

רק תושבים שמקום מגוריהם על פי משרד הפנים הוא קרית גת יוכלו לבצע הרישום.

) חובת ההורים לעדכן את הפרטים במרשם האוכלוסין במשרד הפנים(

תושבים חדשים - בעת הפניה לאגף החינוך יש להצטייד:
* טופס ביטול רישום מעיר מגורכם הקודמת.

* תעודת זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת בקרית גת.

* חוזה דירה שכורה/ קנייה חתומה במקור.

הנחיות רישום להורים במעמד הורה יחיד ) גרושים, פרודים, יחידניים(
עיריית קרית גת תעשה כל שבידה על מנת לאפשר הורות משותפת, תוך עמידה בתיקון לחוק 

הכשרות המשפטית והאפוטרופוסיות תשכ"ב 1962 לטובת ורווחת הילד, תיקון המחייב יידוע 

שני ההורים בתהליכים והחלטות בגין ילדיהם המשותפים ככל שיובא הדבר לידיעתנו.

ילדיהם-  זאת, חובתם של הורי הקטינים לפעול לתיאום כתובת ההורים בהלימה למען  עם 

לשם כך יש לעדכן במשרד הפנים מען נוסף למשלוח דואר לקטין/נים.

הליך הרישום של קטינים להורים עצמאיים) יחידים(
* יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית ו/ או במוקדי השירות העירוני.

* ההורה הרושם מחוייב בתצהיר ההורה השני המביע הסכמתו לרישום המבוקש.

* את התצהיר יש להביא בצירוף צילום ספח ת"ז של שני ההורים לאגף החינוך.

לא ניתן לשבץ את ילדכם לבתי הספר ללא מסמכים אלו.

יידוע הורים על זכאות תלמידים עם צרכים מיוחדים לבקש התאמות נגישות בעת הרישום.
א. הגשת בקשה להתאמות נגישות:

על הרשות להודיע להורה/ לאפוטרופוס ולתלמיד, בעת הרישום, על זכאות תלמידים עם 

צרכים מיוחדים לבקשת התאמות נגישות פיזיות ופדגוגיות.

ב. יידוע ההורים על הזכות להקדים את הרישום לילדים עם צרכים מיוחדים, הזקוקים להנגשת 

מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  החינוך  למוסד  כניסה  לפני  חודשים  כ-  החינוכי  המוסד  של  פיזית 

עב/4)א( סעיף 3.10-13
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שלב שלישי

לאחר מכן, המשך רישום כרגיל.

 הערה: לתלמידים שיש מס' טלפון מעודכן במערכת הרישום, תתאפשר קבלת קוד זיהוי לנייד.

שלב ראשון

המשך

רישום למוסדות חינוךזהות הורה ותלמיד
פרטי  את  מלא  אנא  לרישום  בקשה  הגשת  לצורך 

הזיהוי הבאים, כולל ספרת ביקורת.

* כוכבית הינה שדה חובה,

תעודת זהות תלמיד/ה 

תעודת זהות הורה 

גיל לימוד

טווח גילאים

המשך

שלב שני

יש להקליד את קוד הזיהוי) סיסמא( 

שמופיע בהודעת הרישום.

שיופיע  המספר  את  להעתיק  יש 

לפניכם, וללחוץ המשך.

אין להקליד קוד זיהוי נוסף

חיזוק הזדהות ע"י קוד זיהוי או הזנת מספר נכס בארנונה.

  ּ  קוד זיהוי

הזן קוד זיהוי

הקלד את הקוד בתמונה או בקוד בשמיעה

0 1 2 3 4 לדוגמא: 

הנחיות להרשמה באינטרנט
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מרחבי חינוך , ייחודיות בתי הספר ובחירת הורים מבוקרת

קרית גת נמצאת בעיצומה ובשלביה המתקדמים של תכנית מרחבי חינוך – בחירת הורים מבוקרת 

ופיתוח ייחודיות בית ספרית, בהובלת אגף מחקר ופיתוח, ניסויים ויוזמות במנהל הפדגוגי.

התוכנית פועלת בשיתוף פעולה מלא בין הרשות לבין משרד החינוך, ליצירת מרחב חינוך יישובי, 

הכולל תכנון מערכתי של חזון החינוך ביישוב וביישומו בשילוב של פתיחת אזורי רישום, בחירה 

ובפיתוח  הבחירה  לאפשריות  בנוגע  האוכלוסייה  לכלל  מידע  הנגשת  ההורים,  של  מבוקרת 

ייחודיות בית ספרית.

תהליך הבניית בתי – ספר כייחודיים, כבעלי זהות ומשנה חינוכית ברורה וייחודית, הבאה לידי 

ביטוי בכלל נדבכי העשייה הבית ספרית הוא תהליך מקיף להשבחה וטיוב החינוך הציבורי בארץ.

מנוף לשיפור הישגי הלומדים, כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר עם 

ההורה והקהילה.

עבור  הספר  בתי  את  מבוקר  באופן  לבחור  נפלאה  הזדמנות  ההורים  עבור  מזמנת  התוכנית 

ילדיהם  ומגדילה את האפשרויות החינוך בין מגוון חלופות.

ויוזמות  ייחודיות  יתרה מכך, התוכנית בנויה מתהליך עומק המאפשר למוסדות החינוך לפתח 

המחייב  וחדשנות  מצוינות  בעל מאפייני  פדגוגי   – תוכני  מיטבי,  חינוכי  הצגת מענה  תוך  חינוך 

לסטנדרטים הנדרשים ברמה הארצית.

נציגי משרד החינוך, מנהלי  בישוב מנהלת רשותית בה חברים  יישום התוכנית, פועלת  לצורך 

מוסדות החינוך, נציגי הרשות, נציגי הורים יועצים אקדמיים ובעלי עניין בתחום החינוך.

תפקידי המנהלת נעים עפ"י שני צירים מרכזיים: 

מכתיב  מגבש,  כנוף  המנהלת  של  וההסדרה  הפיקוח  עבודת  את  כולל  זה  ציר   – ציר תפעולי 

ומפקח על מדיניות הבחירה המבוקרת ברשות.

ציר תוכני – ציר זה מתאר את תפקידה של המנהלת כאחראית להנעת הייחודיות המתפתחת 

בבתי הספר השונים וכמו כן, בגיבוש תפיסה רשותית – פדגוגית  לבניית מודל חינוכי רשותי.

הערכים העומדים בבסיס תפיסתי החינוכית כמו שוויון הזדמנות בכלל ובחינוך בפרט, אקלים 

מכובד וסובלני פיתוח והעצמת מנהיגות – חינוכית מעורבות חברתית וחיזוק תחושת השייכות 

לעיר ולסביבתה, מקבלים משנה תוקף ומוסיפים נדבך ללמידה המשמעותית מרגע כניסתה של 

התכנית לתחומי הרשות ועד להמשך.

אני מאמינה כי אנו לפני פריצת דרך חינוכית אשר תוביל ליצירתיות, לפתיחות, לחדשנות ולמצוינות 

חינוכיות ותאפשר לכלל התלמידים בתחום הרשום למצות את יכולותיהם ואת כישוריהם.

מערכת החינוך נמצאת בעיצובה של פיתוח מודל לפדגוגיה מוניציפלית שעיקרו ומהותו בגיבוש 

תפישה חינוכית רשותית כוללת ואינטגרטיבית אשר רותמת, באמצעות משילות מקומית משולבת 

ועקרונות פדגוגיה מוטות עתיד, את משאבי ונכסי הרשות כדי לייצר חינוך איכותי ורלוונטי  עבור 

תושבי הרשות ולתרום לשגשוגה של הרשות בעולם של מציאות משתנה.
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תוכנית STEM שיקאגו 

שלום רב,

ואגף  ישראל  לארץ  היהודית  הסוכנות  מטעם  שיקגו   - שפיר  לכיש,  גת,  קרית  שותפות 

החינוך בקרית גת השיקו בשנת הלימודים תש"ף את תכנית STEM )מדעים, טכנולוגיה, 

הנדסה ומתמטיקה( שיקגו בהובלת בית יציב ומכון דוידסון תכנית זו שמה למטרה לקדם 

ידי  על  השותפות  באזור  היסודיים  הספר  בבתי  וטכנולוגיה  למדעים  החינוך  תחום  את 

התמקדות במספר קהלים: 

• מורים - התכנית מחזקת את מורי המדעים והמתמטיקה בבית הספר ומסייעת להנהלת 

בית הספר לחבר מקצועות נוספים לתחומי המדעים וכך להפוך את התחומים לרלוונטיים 

בכל תחומי החיים, זו לצד עבודה עם המורים על הקניית מיומנויות המאה ה21, שימוש 

בעזרים טכנולוגיים חדשניים, למידה חוץ כיתתית, אינטראקטיבית וחווייתית, קידום ערכים 

של עבודת צוות, קבוצתיות ויזמות.  

• תלמידים וקהילה - על ידי קיום תכניות: מנהיגות מדעית בשעות אחר הצהריים בהובלת 

בני נוער מהעיר, ותכנית מצטייני מתמטיקה לכיתות ג'-ו' בעיר, וקיום ימי שיא וירידי מדעים 

למשפחות בעיר.  

• בתי הספר - התכנית משתפת פעולה עם בתי הספר בתכנון מרחבי למידה רב תחומיים, 

ויצירתיות.  טכנולוגיים וחדשניים אשר יאפשרו למידה עצמית וקבוצתית, חקר, סקרנות 

מרחבי הלמידה עתידים לשרת את בתי הספר וצוותי ההוראה במספר רב של שימושיים 

- החל ממשחק ועד קיום ניסויים ומחקר מדעי. 

ובמהלך חמש השנים הקרובות  יסודיים בעיר,  התכנית פועלת כיום בתשעה בתי ספר 

עתידה להתרחב לכלל בתי הספר היסודיים, מתוך מטרה לחזק את תלמידי העיר כאזרחי 

העתיד של מדינת ישראל. התכנית מתאפשרת תודות לשיתוף הפעולה ההדוק עם עיריית 

קרית גת, משרד החינוך, ובאמצעות תרומות מהפדרציה היהודית של שיקגו.
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       "שפרינצק" מ"מ
"בית ספר המשלב בו לומדים חילונים, דתיים ומסורתיים יחד"

התפיסה החינוכית של ביה"ס

ביה"ס שפרינצק הוא בית בו שותפים תלמידים, מורים והורים כקהילה 

פתוחה וסובלנית למגוון הקולות בעולם היהודי - ישראלי.

ביה"ס מוביל דרך חינוכית באמצעות דיאלוג מתמיד שמאפשר לכל אחת 

ואחד להשמיע את קולם הייחודי תוך כבוד וסובלנות לקול האחר.  דרך 

)הנפש(  עבודה  )הלימוד(,  תורה  היסודות:  על שלושת  המושתת  חינוכית 

וגמילות החסדים )עשייה חברתית(, הוצבו בשורה אחת, כשווים.

דרך זו מזמנת למידה בדרך של התנסות ולימוד בחברותא, תוך פיתוח 

הקשבה, דיבור ופיתוח מיומנויות המאה ה-21 ובשילוב כלים טכנולוגיים 

מתקדמים.

לקיחת  תוך  והישראלית  היהודית  המורשת  עם  מחנך להכרות  ביה"ס 

אחריות ושותפות לשימור מורשת העם והצמחת דור העתיד.

במה אנו מעשירים את תלמידנו ?

תכניות העשרה לתלמידים מצטיינים- אמירים, דיבייט באנגלית, נגינה.

לימודי קוד רובוטיקה כחלק מתכנית הלימודים לכיתות ד'-ו'.

בית מדרש להרחבת לימודי יהדות.

ורוכשים  שיעורים  במגוון  ניידים  מחשבים  בעזרת  לומדים  תלמידים 

מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ברמה גבוהה.

תגבור לימודי יהדות- פרשת שבוע , לימוד בחברותא בראש חודש וסיפורי 

חז"ל.

מסגרות העשרה ללא תוספת תשלום: אגרונומיה, אומנות, לימודי פיסיקה 

לכיתות ו', דרמה, מחול, נגינה, פינת חי, ניצני אמירים לכלל תלמידי כיתות 

א'-ב'.

הדקל 10 קריית גת טלפון: 08-6881230 פקס: 08-6601455
shprinzakkg@gmail.com :מייל
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?

על  בטוח.  לחוש  צריך  הוא  ולכיתה  לביה"ס  שייך  יחוש  שילד  מנת  על 

מנת ליצור תחושת ביטחון, בנינו תכנית חברתית ערכית – "שחרית שלי". 

"שחרית שלי" הוא מפגש כיתתי יום יומי בו הילדים מתאמנים על שכלול 

הכישורים החברתיים שלהם.

בביה"ס מטפח קבוצות של תלמידים מובילים - הנהגת תלמידים, מובילי 

בעזרת טקסטים  ערכיות  סוגיות  סביב  ערכי  שיח  המובילים   - חברותא 

יהודים וישראלים, ביה"ס מטפח קבוצות הובלה של תלמידים - הנהגת 

- המובילים שיח ערכי סביב סוגיות ערכיות  תלמידים, מובילי חברותא 

ספריות  ובית  כיתתיות  ופעילויות  וישראלים  יהודים  טקסטים  בעזרת 

לאורך השנה.

מה מיוחד אצלנו ?

קצוות מורים מקצועי, חם, אכפתי המתאמן בקביעות בתכנית "ללמד 

וללמוד כמו אלופים".

קסדר יום ייחודי הנפתח במפגש אישי בין מורה לתלמיד, תפילת בוקר 

לפי בקשת הורים לצד עיסוק בשירים ישראלים. 

ק"שחרית שלי"-מפגש חברתי ערכי יומיומי בכל הכיתות. 

קיחס אישי ומתן מגוון מענים רחב ומגוון בהתאמה אישית לכל תלמיד 

בתחומים החברתיים, רגשיים והלימודים.

קלימוד בחברותא בכל ראש חודש בכל הכיתות.

קלימוד רובוטיקה מכיתה ד' עד ו' לכל התלמידים.

קלמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה וסביבות למידה מגוונות.

קיום לימודים ארוך עד 14:30, ארוחת צהרים )להורים המעוניינים(, צהרון 

עד השעה 16:30.

קמערך הסעות פרטי.

"לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו לילך בו, כי אין דעתם דומה זה 
לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה ואין טבע שני בני אדם שווה"

)משלי ט"ז, ד'(

ורדית לוי
מנהלת ביה"ס
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בית ספר "הרצל" מ"מ
"הובלת תרבות של משמעות"

עתניאל בן קנז 7 קריית גת טל': 08-6883622
herzelkg80@gmail.com

הייחודיות שלנו

• מעבדה מתמטית מאובזרת בטכנולוגיה מתקדמת. 

• מרחבי למידה חדשניים.

• למידה חווייתית באמצעות משחקים לימודיים- פליידגוגיה.

• נגינה – בקבוצות קטנות: גיטרה, מטלופון, אורגנית, דרבוקה, חליל צד, 

קלרינט, סקסופון, תופי מצעד.

• הפקת קונצרט שנתי. 

• בי"ס "ירוק" השומר ומטפח את איכות הסביבה.

• פרויקטים: "חווידע", "נתיב האור", "טבע בעיר", כימיה ואילוף כלבים. 

• זכייה בהצטיינות מחוזית במשך 8 שנים בתחום "מפתח הלב". 

• עידוד מעורבות ושותפות הורים בתהליך חינוכי משמעותי.

• סביבה חינוכית מעודדת פיתוח כישורים ,יכולות ומיצוי פוטנציאל אישי. 

תוכניות העשרה בביה"ס

• טיפוח לימודי המוסיקה והנגינה.

• העצמת תלמידים באמצעות החינוך הגופני.

"משק  באומנות,  תרפיה  טיפולית,  כלבנות  כגון:  רגשיים  מענים  מגוון   •

כנפיים", תכנית "פותחים עתיד": תמיכה וחיזוק הקשר בתא המשפחתי.

• מסגרות ליום לימודים ארוך. 

• "ניצני אמירים" לתלמידי כיתות א'- ג' כהכנה ל"אמירים".

• "אמירים" - תלמידי ד'- ו' לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים.

• מועדון טייסת, העצמה למנהיגות בחסות קרן רמון. 

• מצוינות במקצועות הליבה.

• שני חדרי מחשבים מתקדמים.
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יחד איתכם נוביל את ילדינו אל פסגות ההצלחה, 
נשמח לראותכם בצל קורתנו,

אראלה נחליאלי 
מנהלת ביה"ס והצוות החינוכי

"את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, 
מוכרחים להמשיך לנגן"

אלוף בני פלד

התפיסה החינוכית
בתפיסתינו החינוכית אנו מאמינים בתרבות למידה דיאלוגית, המפתחת 
קהילת לומדים בהשראת גישת "רג'יו אמיליה". על פי גישה זאת הילד 
הוא  המחנך  תפקיד  עשיר.  ופוטנציאל  כישורים  בעל  הוא  לידתו  מרגע 

לפתח את יכולותיו ולאפשר לו לבטא את הייחודי שבו.
מטרתנו ליצור מסגרת ערכית, המכבדת את המגוון האנושי של תלמידינו 

מתוך הקשבה, הכוונה, העצמה והרבה אהבה. 

יעמדו  גבוהים,  לימודיים  להישגים  יגיעו  שתלמידינו  לכך  שואפים  אנו 
באתגרים ויצטיינו.

ייחודיות,  פיתוח  אישית,  צמיחה  משמעות,  של  תרבות  מעודדים  אנו 
עצמאות ורכישת כישורים חברתיים.

יכולות אלה מאפשרות את טיפוח ייחודיות בית הספר בתחום המוסיקה, 
נגינה והחינוך גופני. 

אנו מחנכים את תלמידינו לתרום לקהילה, למדינה ולשמירה על סביבה 
ירוקה. 

טיפוח חינוך חברתי ערכי
• הפסקות פעילות מידי יום- ע"י פעילי מנהיגות תלמידים. 

• פינת חי – תלמידים מטפלים בבע"ח. 
• קשרי קהילה לשיתוף פעולה עם מפעל "אור לעיוור". 

• תלמידים למען תלמידים, עידוד חונכות בביה"ס.
• למען תלמידים – עידוד חונכות בביה"ס.
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"אפרים בן דוד" מ"מ
"מהנדסים צעירים" 

שמואל הנביא 13, ת.ד. 16 קרית גת 
 henelbaz@gmail.com :טל. 08-6813789  פקס. 08-6600166 מייל

התפיסה החינוכית של בית הספר:
• בית ספר "אפרים בן דוד" מוביל ייחודיות של "מהנדסים צעירים" ולפיכך 

ההזדמנות  תינתן  בביה"ס  ילד  לכל  שבו  למצב  להגיע  שואפים  אנו 

ההנדסה:  עקרונות  ומעשיר.  חוויתי  באופן  ההנדסה  מעולם  "לטעום" 

ועבודת  ההנדסי  התיכון  מודל  תוצר,  מבוססת  למידה  צוות,  עבודת 

החקר משולבת בכל תכנית לימודים בכל תחומי הדעת.
לקדם  שעה  ושעה  יום  יום  עמלים  דוד"  בן  "אפרים  ספר  בבית   •
ובתחומי  בכישוריו  ביכולותיו,  להאמין  ותלמידה  תלמיד  כל  ולעודד 
החוזק שלו, להתגבר על קשיים, לעמוד באתגרים, להצטיין ולשאוף 

להישגים גבוהים ע"י הקשבה, אמונה ואהבה. 
• בית ספר "אפרים בן דוד" הוא בית ספר ירוק המטפח גינה קהילתית 
שמהווה מרחב ללמידה משמעותית לתלמידי ביה"ס ולקהילה כולה. 
ולאהבת  לטבע  להתחבר  יוכלו  בו  מקום  לתלמידים  מזמנת  הגינה 

הארץ. 
• אנו שואפים לפתח בוגר המעורב חברתית, בעל ידע, לומד עצמאי 
ביקורתית  חוקר, בעל חשיבה  יוזם,  הלימודיים,  הישגיו  המקדם את 

ונוהג באחריות בכל המרחבים בהם הוא פועל. 

במה אנו מעשירים את תלמידינו? 

• בית ספרנו מוביל בתחום המדעים מקום ראשון ברמה ארצית בתחרות 

"היזם הצעיר" של התעשידע. 

• חוגי העשרה במדעים: "אילוף כלבים", "נתיב האור", "הממציא הצעיר" 

ופעילויות ב"חוויידע".

• שעורי מחול, מקהלת בית ספר, דרבוקות , כדורגל ומחניים. 

• ספריה עשירה בספרים ומשחקים, שעורי יוצר בספריית ביה"ס.  
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי ?  
יום הולדת,  • טיפוח מנהיגות צעירה, מועצה ירוקה, ועדת עיתון, ועדת 

נאמני מחשבים, נאמני בריאות, נאמני ספרייה. 
• הפסקות פעילות.

• שעורי "מפתח הל"ב" ושעורי מורשת ותרבות ישראל.
• אימוץ מועדון קשישים "מולדת". 

• טיולים ופעילות תרבותית חינוכית.
• בבית-הספר מונהגת תכנית אקלים ייחודית. לתלמידים בכל השכבות 
"שעת דיאלוג" במערכת, שמטרתה קידום שיח בין-אישי וטיפוח אקלים 

חברתי וערכי מיטבי.

מה המיוחד אצלנו?  
 – והנדסה  טכנולוגיה  מתמטיקה,  מדעים,  לימודי  המקדם  ספר  בית   •

S.T.E.M
מנהיגות  כישורי  בתלמידים  המטפחת  תכנית   – הטייסת"  "מועדון   •

ומעורבות חברתית.
• משתתפים בתכנית "התעשידע" לקידום היזם הצעיר. 

• ארוחת צהרים חמה 4 פעמים בשבוע.
• יום חינוך ארוך 4 פעמים בשבוע.
• לומדים אנגלית החל מכיתה א'. 

• כיתות עם מספר קטן של תלמידים.
• גינה קהילתית וחממה המזמנת עבודה, למידה וחקר. 

מפתחת  רגשי,  מענה  במתן  המסייעת  תכנית   – עתיד"  "פותחים   •
משמעותי,  מבוגר  של  ליווי  מעניקה  חיובי,  עצמי  דימוי  בתלמיד 

המזהה ומעצים את עוצמות התלמיד ומפתח אותן. 

"השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות" 
ריצ'רד באך , מתוך הספר "השחף" 

ברכת הצלחה בדרככם החדשה !
חן אלבז – מנהלת ביה"ס 

צוות המורות, ההורים והתלמידים 
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"בן צבי" מ"מ
"בית הספר לאומנויות"

רחוב מירון 1 טלפון: 08-6881457, קרית גת
Simhabit3@hinuchm.k12.il  :מייל

התפיסה החינוכית היא: 

תפיסה הומניסטית הרואה את האדם כשלם ומושתתת על שלושה ערכים:

• רגישות חברתית ורב תרבותיות.
• טיפוח מצוינות ערכית.

• טיפוח חדוות למידה ומצוינות אקדמית. 
העיקרון הפדגוגי שלנו: בית הספר יכשיר בוגר צורך ויוצר אמנות על גווניה.

אנו מאמינים שהאמנות מעודדת: "גמישות מחשבתית, מקוריות ויצירתיות, 

מהווה גשר בין תרבויות, מפתחת סובלנות לשונות ויוצרת אקלים חברתי 

מיטבי". חשיפת התלמידים למגוון תחומי אמנויות תיצור השראה ותקדם 

חשיבה יצירתית בכל תחומי הדעת. 

במה אנו מעשירים את תלמידינו?

הייחודיות שלנו באה לידי ביטוי בלימוד מובנה של מקצועות האמנויות, 

מענה  המזמנות  מיוחדות,  למידה  בסביבות  הליבה,  מקצועות  בשילוב 

בתחום הלימודי והרגשי.  

תחומי האומנות הנלמדים: ציור, פיסול, תאטרון, מוסיקה, מחול, צילום, 
עבודה בעץ וקולנוע.

בכיתות א' –ד': התלמידים "טועמים" מכל תחומי האמנויות.

בכיתות ה' – ו': התלמיד בוחר שני תחומים להתמחות בהם.

ההוראה נעשית באופן מקצועי וחוויתי .

אירועים  בטקסים,  מקצועי,  באופן  פעיל,  חלק  לוקחים  התלמידים 

ומופעים. תוצרי תלמידים מוצגים בתערוכות.

"באמנות פוסעים יחד: היד, הראש והלב" )ג'ון ראסקין(
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בברכת הצלחה בדרככם החדשה,

רחל אשכנזי – מנהלת בית הספר
והצוות החינוכי

כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?

הנהגה  מחשב,  נאמני  מקהלה,  כגון:  אישית  להתפתחות  מסגרות 
ירוקה, מועצת תלמידים, הפסקות פעילות, 

תעודות  הל"ב,  מפתח  שגרירי  תכנית  מחול,  להקת  ספורט,  ליגות 

ייחודיות  ותכניות  הורית  הנהגה  טיפוח  הצטיינות,  תעודות  הערכה, 

בתחום האקלים.

לכל  סיסמה  עתיד,  פותחים  הטייסת,  מועדון  חיצוניות:  תכניות 
תלמיד, פרחי ספורט, תכנית יע"ל, רווחה חינוכית, תגבורים לימודיים, 

תכנית  אקלים,  לטיפוח  כנפיים  מש"ק  זוזו,  טבע,  תכניות  אתגרים, 

מעברים.

מה מיוחד אצלנו?

מרחבי למידה ייחודיים:

• סטודיו למחול          • סדנת אמנות            • חדר קולנוע וצילום

• חדר מוסיקה            • חדר תאטרון            • מעבדת מדעים

• מעבדת מחשבים      • ספריה                     • סדנת עץ

• מערך הסעות           • יום לימודים ארוך      • הזנה לתלמידים     

• צהרון עד 16:30.

רגישות  אכפתיות,  הילדים,  אהבת  אישי,  יחס  משפחתית:  אווירה 
ויכולת הכלה, צוות מקצועי ומסור.

הישגי מיצ"ב גבוהים. 
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מנחם בגין מ"מ
"מוביל ללמידה מתוך עניין ובחירה
כבסיס להעצמה ולמימוש עצמי"

חזון ביה"ס
ביה"ס שואף להיות בית חינוך איכותי ומוביל,

אשר יסודו ברוח וכבוד האדם,
המחנך את תלמידיו לגדול ולהיות בוגרים המודעים ליכולותיהם

שואפים למצוינות ערכית, לימודית וחברתית,

מעורבים ומשפיעים לטובה על החברה הישראלית.

ייחודיות בית ספרית
 צוות ההוראה בבית ספר "מנחם בגין", מציב את הבחירה כעיקרון פדגוגי.
העדפות,  בבירור  להתנסות  לתלמידים  מאפשר  הבחירה  עיקרון 

קבלת החלטות, התנהגות עצמאית וחופשית מלאת ביטחון.
לעלייה  מוביל  בחירה,  רחב של אפשרויות  מגוון  זימון  כי  אנו מאמינים, 
ברמת המוטיבציה, לחיזוק תחושת השייכות, לעלייה בהישגיים לימודיים, 
מאפשר  ספרנו  בית  כן  ועל  התלמידים  בקרב  וחברתיים  התנהגותיים 

מספר ערוצי למידה מתוך בחירה ועניין למימוש עצמי

)בבלי עבודה זרה י”ט ע”א( "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ”  

במה אנו מעשירים את תלמידנו ?
והחברתי  המדעי  ההומני,  בתחום  מצוינות  קורסי   – אמירים  תוכנית  א 

לתלמידי ג'-ו'.
א שיעורי בחירה – תכנית מצוינות בית ספרית - תלמידי כלל ביה"ס בוחרים 

להשתתף בשני שיעורים שבועיים - בתחום האומנויות, התנועה והמדע.
א מיינדפולדנס - פיתוח חוסן רגשי אצל ילדים באמצעות קשיבות ויוגה.

א בימת שיתוף-דיבור בציבור - תלמידים משתפים בתחומי עניין את חבריהם 
לכיתה. 

א "חשבונזמן" - תוכנית במתמטיקה המבוססת על שיטת צמצום הפערים. 
א FLL LEGO - נבחרת רובוטיקה למצטיינים, השתתפות בתחרות ארצית.

מנחם בגיןבית הספר ע"ש

שדרות גת 120 קריית גת , טלפון : 6814831–08  
  beginkg@gmail.com   
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א סביבות למידה חדשניות המותאמות למאה ה-12 חדר מחשבים , חדר 
לגו.

דיון  המעודדים  עגולים  שולחנות  סביב  שיח  קיום   – עגולים  שולחנות  א 
בדילמות חברתיות תוך שמירה על תרבות הדיון והשיח.

א רווחה חינוכית – מתן תגבורים לימודיים בשפה .
ורגשי  לימודי  תגבור  המאפשר  ארוך  לימודים  יום  מסגרת   - מיל"ת  א 

לתלמידי כיתות ד'
א צהרון - מסגרת יום לימודים ארוך לתלמידי א'-ב' –ג'

כיצד מטפחים חינוך חברתי ערכי?
מיומנויות  הסבים  את  מלמדים  תלמידים   – דורי"  הרב  "הקשר  תוכנית  א 

מחשב, סבים מספרים סיפור מכונן – שיתוף עם בית התפוצות.
א מנהיגות תלמידים - מועצת תלמידים - פעילה ותורמת.

א "הורה מומחה" - הורים מעורבים ותורמים מתחומי עניין בתהליכי למידה.
א הפסקות פעילות בכל ימות השבוע.

א בית מארח.
א משחקי שולחן באגפי הכיתות לרשות התלמידים.

א אימוץ מפעל "המשקם".
א תכנית מעברים מהגן לכיתה א'.

מזמינים אתכם לצעוד יחד עמנו בשבילי ההצלחה ,
מרים קיסוס, מנהלת ביה"ס

הצוות החינוכי ותלמידי ביה"ס

א צוות מורים  מקצועי ומיומן  המיישם בעבודתו  פדגוגיה  חדשנית.
א PBL למידה מבוססת פרויקטים – .Project Based Learning - תהליך חקר סביב 

פרויקט – תוצר המניע את פעילויות התלמידים.
כגון  מוחשי  תוצר  בד"כ  היא  מורכבות שהתוצאה שלהן  כרוכה בהשלמת מטלות  הלמידה 
בפני  שלהם  התוצר  את  מציגים  התלמידים  וכדו'.  שיר  הצגה,  מדיניות,  מסמך  ציור,  דגם, 
הלמידה.                                                                                               תהליך  על  רפלקציה  ומבצעים  עליו  מגנים  אותו,  מסבירים  )פרזנטציה(,  קהל 

משתתפים בתוכנית כלל תלמידי ביה"ס.
א שיעורי בחירה - תכנית מצוינות בית ספרית - תלמידי כלל ביה"ס בוחרים להשתתף בשני 
שיעורים שבועיים. התכנית מאפשרת לתלמידים להתנסות בתחומים שבהם דרכי הביטוי הן 

מגוונות ואחרות.
לתלמידים  ומאפשרת  מילולי  אינו  הביטוי  אופן  בהם  בתחומים  ברובה  מתמקדת  התכנית 
בחירה והתפתחות דרך תחום הקרוב לליבם - אומנויות, תנועה וספורט, מדע וטכנולוגיה.                                                                                 
א מצויינות הרוח והנפש - מיינדפולדנס, צילום, דרמה, שעשועי לשון, משחקי שולחן וחשיבה, 

לצייר בצבעי מים, שעשועי לשון, אומנות הפלסטלינה, דרך הקצב, יוצרים צעירים ובהנאה.
א מצויינות הגוף - אומנויות לחימה, כדורגל, אתלטיקה קלה, זומבה, מחול, משק כנפיים, 

דודה יוגה.
א מצויינות חוקרת – משחקי חשיבה, מזרע לזרע, לגו הנדסי, מחשבים ומדיה דיגיטאלית.
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שדרות צה”ל 7. טלפון: 086881295  פקס: 086600654
y-yadyit-kgt-s@kishurim.k12.il :מייל

התפיסה החינוכית של בית הספר

בידע  להשתמש  המוכן  וחשיבה,  למידה  כישורי  בעל  בוגר  פיתוח 

ולהבנות תהליכי למידה בכוחות עצמו, מתוך סקרנות ועניין, ומתוך 

זיקה לסביבה מידעית, טכנולוגית ותקשוב משתנה. 

תומך  באקלים  וסובלני,  מעורב  ערכית,  עולם  השקפת  בעל  בוגר 

שייכות  תחושת  על  ומושתת  לקידומו  שואף  לצרכיו,  הנענה  וחיובי 

וכבוד הדדי. 

בוגר בעל בטחון עצמי המסוגל להעביר, מסר, רעיון, מבע משכנע 

ולקיים דיון ושיח תרבותי וערכי עפ"י קוד שפתי. 

ייחודיות ביה"ס

צוות ההוראה רואה בחשיבה יצירתית וחקרנית, בהבעה, בשיח,  

בתקשוב – ובמתן הזדמנויות להתנסויות בתחומים אלה – צירים 

מרכזיים בעשייה החינוכית.

ולמידה  קהל  מול  בעמידה  שיח,  במעגלי  יתנסו  ביה"ס  תלמידי  כל 

חקרנית, שיתופית בכלים טכנולוגיים תוך ניהול דיאלוג מתמיד.

במה אנו מעשירים את תלמידנו?

דיאלוג מורה תלמיד, תמיכה ותגבור לימודי, רגשי וחברתי )קרוספיט, 

ג'ודו, טייגר, ידיים, קבוצה חברתית(, טיפוח מצוינות )תוכנית פסגות, 

תכנית פוירשטיין, דיבייט באנגלית ועברית, מועצה ירוקה וחברותא(, 

מנהיגות בתחומים שונים וחברת תלמידים פעילה )מועצת תלמידים, 

וועדות  מחול,  קבוצת  אומנות,  נאמני  מחשב,  נאמני  ספריה,  נאמני 

ספורט, גישור, פיתוח נואם צעיר, נאמני גינה(,כל הפעילויות מפתחות 

בוגר עצמאי בעל מוטיבציה וכישורי למידה.

"יד יצחק" מ"מ
  ע"ש יצחק צ'יזיק

"מקדמת הכיתה לקדמת החיים"
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?

כל התלמידים בעלי תפקידים בכיתה ובבית הספר, מעורבים בעשייה 

תוכניות  הלב,  מפתח  תוכניות  באמצעות  והיישובית  הבית-ספרית 

הקשיש  בבית  בגנים,  פעילות  דורי,  הרב  הקשר  חונכות,  מורשה, 

באחריות התלמידים  החודש  וכיתת  החודש  ובקהילה. טקס תלמיד 

ותוכנית המעברים עם הגנים והתיכון - כל אלה מטפחים את תלמידינו 

לסבלנות, סובלנות, מעורבות חברתית ואחריות חברתית.

מה מיוחד אצלנו?

אנו מאמינים שכל תלמיד יכול!

לכל תלמיד יינתנו הכלים בהתאם ליכולותיו וכישוריו, בסביבה לימודית 

חברתית מוגנת ותומכת, תוך תמיכה ומתן יחס אישי, כדי למצות את 

המיטב שבכל אחד ואחת.

אני, אתה, אנחנו, מצמיחים את המיטב שבנו!

בברכת הצלחה

צוות והנהלת יד יצחק

עדי חסנו

מנהלת בית הספר
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"דוד אלעזר" מ"מ

רחוב הגבורה 37 קרית-גת. טלפון: 08-6815179 פקס:08-6600740
https://www2.sisma.org.il/school/614289

"כל קול יכול" 
"מצויינות אישית, חוסן נפשי והעצמה חברתית"

התפיסה החינוכית של ביה"ס

בית ספר דוד אלעזר מהווה בית חינוך לתלמידיו. 

מסוגלות  ותחושת  גבוה  עצמי  ערך  לפיתוח  מכוונת  ספרית  הבית  הייחודיות 

ערכי המשמעות, האחריות  וילדה.  ילד  כל  נפשי אצל  חוסן  ופיתוח  והצלחה, 

והבחירה מצויים בבסיס תפיסה זו. 

אנו שמים לנו למטרה לחנך ולפתח קשרי שייכות ואהבה לארץ תוך מחויבות 

לשמירה על איכות הסביבה וערך הקיימות. להשריש ערכים של כבוד, אחריות, 

סובלנות לשונה, נתינה ותרומה לקהילה תוך חינוך לרב תרבותיות.

יכולותיו  את  מעצים  יסוד,  במיומנויות  השולט  בוגר  לפתח  מתחייבים  אנו 

בוגר  גבוהים באמצעות פדגוגיה חדשנית.  לימודיים  ומגיע להישגים  האישיות 

השולט במיומנויות המאה ה-21 וטכנולוגיות מתקדמות יחד עם היכולת לפתח 

יכולותיו  ומיצוי  רעיונית  ועצמאות  דעת   שיקול  בעל  בוגר  ויצירתיות.  דיאלוג 

וכישוריו תוך שאיפה למנהיגות ומצוינות. 

במה אנו מעשירים את תלמידינו?

ק פרויקט "אמירים" לתלמידים מצוינים.

ק תכנית "מילת" - מאריכה את יום הלימודים ומעניקה תגבור לימודי, העשרה 

וטיפול פרטני לתלמידים בעלי קשיים מיוחדים, כולל ארוחת צהרים חמה.

ק "פותחים עתיד" - טיפוח והעצמה של התלמיד ומשפחתו

ק "רווחה חינוכית" - שיפור הישגים לימודיים במתמטיקה ובאנגלית

ק צהרון בביה"ס – מיועד לכיתות א'-ב' ופועל בימים ראשון-חמישי עד השעה 

16:30. מופעל על ידי המתנ"ס.

ק תכנית "אקמדיה" – לכל ביה"ס: ספורט אתגרי ותיאטרון

ק טיפול באמצעות בעלי חיים

ק אילוף כלבים
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי
ק פיתוח מנהיגות – בבית הספר פועלות קבוצות רבות של מנהיגות: מנהיגות 

צעירה, נאמני בריאות, נאמני ספורט, נאמני מחשב, ועוד.
דוד  של  מורשתו  להנחלת  מוזיאון  – הכשרת מדריכי  מוזיאון "דוד אלעזר"  ק 

אלעזר 
ק מועצה ירוקה המקדמת את נושא איכות הסביבה ושמירה על הטבע.

ק "למידת עמיתים" – תלמידים מלמדים תלמידים
ק "תפקיד לכל תלמיד" – כל תלמיד מתנדב לתרום את חלקו לקבוצה בתחום 

שהוא בוחר.
ק פיתוח יזמות חברתית – כיתות מאמצות מוסדות מהקהילה )גנים, בתי אבות 

ועוד(
ק "ידידי כיתה" - תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים.

מה מיוחד אצלנו? 
דואג  לתלמידים.  ולימודית  רגשית  ומחויב  מיומן  מקצועי,  המורים  צוות  ק 
להעצמת התלמידים ע"י יצירת קשר אישי חם ותומך, מיצוי היכולות הטמונות 

בכל תלמיד וחיזוק המסוגלות והביטחון העצמי.
ק המורים מחנכים ומהווים דוגמה אישית לערכים ומצוינות – מחנכים  לערכי 
כבוד, אחריות, קבלת השונה, נתינה, תרומה לקהילה וטיפוח כישורי מנהיגות 

ומצוינות.
הלמידה  עקרונות  פי  על   - וחווייתית  משמעותית  למידה  מתקיימת  ק 
ומשמעות, תוך כדי דאגה לאקלים מיטבי  המשמעותית: ערכים, רלוונטיות 

ולתחושת בטחון ושייכות.
ק הלמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה ופדגוגיה חדשנית המקנה את המיומנויות 

להם נזקק בוגר מערכת החינוך במאה ה- 21.

ייחודיות לחטיבה הצעירה: 
ומתמטיקה  הקריאה  רכישת  הקריאה,  להוראת  ייחודי  מרכז   – "עננים"  חדר 
לילדים מתקשים  מענה  דיפרנציאלית,  למידה  דיגיטליים,  ספרים  באמצעות 
המשלבים  פעילים  מסדרונות  ”מעברים“,  תכנית  הכלה,  שעות  ומצטיינים, 
חדר  מדעים,  מעבדת  ספריה,   – מגוונים  למידה  מרחבי  העשרה,  משחקי 
מחשבים, כיתת מתי"א, למידה חוץ כיתתית, מתקני שעשועים בחצר, טיולים 

להכרת הארץ, הפסקות פעילות ועוד.

בברכת הצלחה
נירה גלעם

מנהלת בית הספר והצוות החינוכי
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"כרמים" מ"מ
"לכל אדם הזכות להיות שווה והזכות
השווה להיות שונה  )שמעון פרס ז"ל("

התפיסה החינוכית של בית הספר.
ביה"ס "כרמים" פתח את שעריו בראשית שנה"ל תשע"ט בלב ליבו של 
אזור חדש ומתפתח בעיר. ביה"ס נמצא בעיצומו של תהליך התפתחות 
לקהילת  מענה  נותן  ביה"ס  והפדגוגיות.  הפיזיות  התשתיות  וביסוס 
התלמידים מהעיר בכלל ולתלמידי שכונת כרמי-גת בפרט. קהילת בית 
הספר והרשות הציבו להן מטרה לטפח את תחושת השייכות, האחריות 
האישית והמעורבות  של כל פרט בקהילה כלפי סביבתו תוך כדי שיתוף 

פעולה בין מרכיביה השונים. 
חינוך  של  מקום  הוא  מהותו  מעצם  ביה"ס  הערכים.  "בשביל"  כרמים 
לאדם,  כבוד  הדדי:  כבוד  של  לערכים  בחינוך  מאמינים  אנו  ולמידה. 

לחברה ולסביבה.
יחד נפעל ליצירת דיאלוג מקדם ממקום של סובלנות, הידברות מכבדת 
ומכובדת בין כל באי בית-הספר: התלמידים, המורים, ההורים והעובדים.

בתהליכים משותפים של צוות ביה"ס, התלמידים, ההורים והרשות נגבש 
חזון, נפתח ייחודיות נפעל לקידום ההישגים ועוד.

במה אנו מעשירים את תלמידנו?
• להקת מחול בית-ספרית: "כוכבי המחול כרמים"

• עמותת "אפנים" – תכנית ה"מדע"ן הצעיר - להעשרה בתחום המדעים, 
לתלמידי כיתות ד'.

• חוגי העשרה – בשיתוף "נגב CODE" לתלמידי כיתה ו' עפ"י בחירתם.
מדעיים  ובאמצעים  נושאים  במגוון  ייחודית  מדעית  פעילות   - חווידע   •

מתקדמים וידידותיים לילדי כתות א'-ב'.
לפעילויות  ועידוד  נכונה  תזונה  לקידום   - בריא"  חיים  "אורח  תכנית   •

ספורטיביות.
א'-ג'  לתלמידי  ומיועד  המתנ"ס  ע"י  מופעל   – "ניצנים" צהרון בביה"ס   •
ופועל בימים ראשון עד חמישי משעת סיום הלימודים ועד לשעה 16:30

רח' נופך 4 כרמי-גת, קרית-גת טל: 08-6300181, 08-6300180, פקס': 08-6300186
e-mail: cramim.school18@gmail.com
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?

• הפסקות פעילות.
   ההפסקה הפעילה מזמנת פעילות חווייתית, פיתוח מיומנויות חברתיות 

ביישום  והתנסות  חברתית  ומעורבות  מנהיגות  גילוי  אישיים,  וכישורים 

ערכים. 

   בנוסף היא מזמנת פעילות רב גילית והיכרות עם ילדים בשכבות הגיל 

השונות.

• תכנית "חונכות" - תלמידי כיתה ו' חונכים את תלמידי כיתה א' חברתי 
ולימודי.

• מועצת תלמידים - מובילה את חברת הילדים בביה"ס.
העירוניים  במשחקים  אותנו  מיצגים  ביה"ס  תלמידי   - ספורט  נבחרות   •

בהובלת המרה לחנ"ג.

• מעורבות הורים – הורים שותפים לתהליכים החינוכיים ומעורבות הקהילה 
בפעילויות המתקיימות בביה"ס.

• תפקיד לכל תלמיד - מתן הזדמנות לכל תלמיד למלא תפקיד ולגלות 
אחריות, התמדה ויוזמה.

• תכנית מעברים – המטרה לחזק את הקשר ואת תחושת השייכות בין ילדי 
הגנים העולים לכיתה א' לבין בית הספר והקהילה. 

• רווחה חינוכית - ביה"ס מקדם תכניות העצמה לתלמידים.
•  תכניות הכלה - בי"ס שואף לתת מענה דיפרנציאלי לתלמידים בהיבטים 

רגשיים-חברתיים. 

מה מיוחד אצלנו?

בית הספר בהיותו בית ספר חדש, קורם עור וגידים תוך שהוא מאתר את 

הצרכים ומתאים להם מענים ברמת הפרט וברמת הכלל. 

צוות מורים מסור, מקצועי ואכפתי המעניק יחס אישי לכל תלמיד.

מרחבי לימוד חדשים.

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" )ד"ר סוס(
מירי לוי

מנהלת בית הספר
והצוות החינוכי
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"רשב"י" חמ"ד
"שמים את הילד במרכז... "

"למידה מבוססת מקום אישי!"

רשב“י
בי“ס ממ“ד

קרית גת

גאווה להתקבל

תענוג ללמוד

בבית ספרנו פועל מודל הוליסטי ייחודי 40-40-20 !
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת,

שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר ")הרב קוק(.

התפיסה החינוכית שלנו...
מעודד  מיטבי,  חינוכי  אקלים  של  תהליכים  מקדם  רשב"י  הספר  בית 
מנהיגות ומצוינות לימודית וערכית על פי יעדי החמ"ד ומחנך לאוטונומיה 

ומיצוי הפוטנציאל.
כגון:  תוצרים  מחוללת  ספרי  הבית  במרחב  אוטונומיה  של  הפעלה 
יצירתית,  חשיבה  דעת,  שיקול  יחידה,  גאוות  הנאה,  מסוגלות,  תחושת 
כי  מאמינים  אנו  רשב"י  ספר  בבית  אחריות.  ורגש  משמעות  תחושת 
ומוח  נפש  גוף,  מיקרוקוסמוס שלם המורכב מחלקים של  הוא  ילד  כל 
הפועלים בקורלציה ומשפיעים זה על זה באופן רציף. אנו מאמינים כי 
המרכיב הרגשי הוא נדבך משמעותי ביותר, המשפיע על איכות הלמידה 

והתלמידאות.

הייחודיות של בית ספרנו...
שמים את הילד במרכז... למידה מבוססת מקום אישי!

בבית ספרנו פועל מודל הוליסטי 40-40-20 :
40% קורסי חובה – על פי תוכנית משרד החינוך.

מקצועות  במגוון  גילאית  ורב  תחומית  רב  למידה   – בחירה  קורסי   40%
ואמצעי הוראה שיכתבו ע"י צוות המורים בהתאם לנטיות ליבם ולכישוריהם 

האישיים.
מערכת השעות של בית הספר מאפשרת יותר זמן חופשי למורה והתלמיד 
בכדי לחקור, לבדוק ולהסיק מסקנות. המורים מוכשרים להיות מנחים 
ומתווכי ידע, והתלמידים לוקחים אחריות על למידתם ומפתחים הרגלי 
למידה חדשים מתוך מגמה לצמוח ולהיות בוגרים עצמאיים בעלי ארגז 

כלים יעיל ומיומן.

רח' מירון 2 קרית גת. טלפון: 08-6881216 פקס: 08-6600279
mperetz74@gmail.com :מייל
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בית חינוך חמ"ד רשב"י – מקום לגדול ולצמוח!

מדע  רובוטיקה,  בית,  כלכלת  יוצרת,  כתיבה  הנלמדים:  הקורסים  בין 
וטבע, מלאכת מחשבת, חשבונאות, מיחזור ועוד...

20% קורסי גוף ונפש – מתן מענה מתמשך בתחום הרגשי והחברתי ויצירת
מוטיבציה עצמאית ללמידה אצל התלמידים.

בין הקורסים המוצעים: NLP , יוגה, מדיטציה יהודית, גינון טיפולי, כלבנות 
עוגנים  כנפיים, סחל"ב,  באמנות, משק  טיפול  ונגינה,  מוסיקה  חינוכית, 

בחינוך, פרויקט יע"ל, פותחים עתיד, פיסול סביבתי ועוד...

100% חינוך = 20% + 40% + 40%
עקרונות המודל תומכים ב:

♥ אוטונומיה של המורה בבחירת תוכנית הלימודים ובכתיבתה.
♥ הרחבת האוטונומיה של התלמיד בבחירת חלק מהקורסים במערכת 

השעות.
♥ הרחבת תחומי הדעת בראייה חדשנית גם במקצועות הליבה.

♥ הרחבת תחום גוף ונפש והוספת קורסים בתחומים אלה לבחירת
התלמידים.

♥ בניית קהילת חינוך – שיתוף פעולה כן ומבוסס אמון בין צוותי החינוך 
וההורים כתפיסה חינוכית הוליסטית.

בית ספרנו הינו בית ספר ממלכתי דתי הפועל ברוח יעדי החמ"ד. אנו 
רואים את כל באי בית החינוך שלנו כמשפחה אחת גדולה!

ברוח זו אנו מטמיעים אורח חיים ושפה ארגונית של מחויבות בית הספר 
לתלמידים, חיבור בין כל בני המשפחה: הורים, תלמידים, הצוות החינוכי, 

עובדי המינהלה והבוגרים – כי בית לא עוזבים!
אנו רואים בקהילת בית הספר הבוגרת ערך חשוב, ולכן פועלות בבית 
ספרנו תוכניות רבות המחזקות את הקשר עם ההורים, הסבים והסבתות.
בבית ספר רשב"י מגוון עשיר של פעילויות המקדמות אקלים חינוכי נעים 
ומזמין. האקלים ואורחות החיים בבית הספר מושתתים על ערכי משפחה 
אחריות,  נתינה,  הכלה,  אהבה,  חום,  החינוכי:  למעשה  כדגם  מיטביים 

שמחה ועוד.

בואו לגלות חלק ממשהו גדול
מיטל פרץ

מנהלת בית הספר
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"משואה" חמ"ד
"בית עם חוויה של למידה"

העצמאות 66 קרית גת 08-6881234, פקס:08-6600266
 massuakg@gmail.com

 

אם אתם מחפשים בי"ס יסודי שהוא גם בית ערכי-תורני וגם בי"ס איכותי 

האישי  והיחס  הקשר  אם  מתוקשבת,  בסביבה  ומיומנויות  ידע  המקנה 

חשובים לכם, אם חשוב לכם שילדכם יבוא לביה"ס מתוך שמחה....

אנו הכתובת!!

חמ"ד משואה -בית עם חוויה של למידה תוך חיזוק הביטחון ביכולות 
והקניית ערכים של כבוד, ענווה ואהבת ישראל בדרך של שיתוף.

אנו ממשיכים בתנופה ובצמיחה איכותית וייחודית תוך יישום הייחודיות 
שהיא שילוב המשחק בלמידה.

ביה"ס מונה כ-600 תלמידים. אוכלוסיית התלמידים הטרוגנית. בכיתות 

ביה"ס  ארוך.  לימודים  יום  מונהג  בביה"ס  מגדרית.  הפרדה  קיימת  ה-ו 

נכלל בתוכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" חדשנות פדגוגית 

בביה"ס. ביה"ס מתוקשב המשתמש בטכנולוגיה לחיזוק המורים בשיפור 

למידה  סביבות  עומדות  התלמידים  לרשות  ולמידה.  הוראה  תהליכי 

המאפשרות העשרה לימודית מיטבית. 

התפיסה החינוכית

"בן אדם עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך יש לך כנפי רוח כנפי נשרים 

אבירים, אל תכחש בם פן יכחשו לך דרוש אותם ויימצאו לך מיד" )הראי"ה 

קוק( 

ביה"ס משואה מהווה בית חינוך המושתת על בית נא"ה - נימוסים, אקלים 

איכותי והעצמה אישית של ההון האנושי עם עתי"ד ערכים תורה יחס אישי 

דעת המבוססים על התורה ומורשת ישראל תוך פיתוח והעצמת דימוי 

אהבה  אלפין:  בשני  להרבות  צריך  ש"בדורינו  הבנה.  מתוך  חיוב  עצמי 

ואמונה" )הרב קוק( 

ביה"ס העמיד לעצמו את יעד "סביבה מדברת משחק" על מנת להפחית 
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דבורה גימאני - מנהלת ביה”ס 054-5469004
אורית גזית - יועצת ביה”ס  054-3355502  

דורית שקד – יועצת ביה”ס 052-4824271

אביגיל מימרן - סגנית ביה”ס 050-8821249 

 בשם ה’ נעשה ונמשיך להצליח! 

את הדומיננטיות שבהוראה הפרונטלית "במשחק, ובמשחק בלבד, הילד 

ורק  כולה,  באישיות  ולהשתמש  יצירתיים  להיות  מסוגלים  המבוגר  או 

בהיותו יצירתי מגלה היחיד את העצמי" )דונלד ויניקוט(

מה באמתחתינו? 
• צוות מורים תורני, צעיר דינמי ובעל גישה חינוכית ערכית חמה ותומכת .

• מעבדות מחשבים בהלימה לתוכנית התקשוב-משרד החינוך
• כל כיתות ביה"ס מתוקשבות, חדר מוסיקה עשיר בכלי נגינה, ספריה 
ועיון, אולם ספורט  ועשירה בספרי קריאה  חדשנית בריהוט מתוקשבת 

חדיש ואיכותי 
• מצויינות והעצמה אישית ולימודי - מבצעיים כיתתים ובית ספריים, גביע 

נודד, מצטייני השבוע, משואת המצוות.
• חינוך לקיימות- מתחם אקולוגי המאפשר חינוך ומודעות לסביבה ירוקה 

הכולל למידה חוץ כיתתית. 
• פעילויות תורניות ותרבותיות מגוונות: מבצעים שבועיים - חנות מצוות, 
חברתי-  בחינוך  הערכית  לתוכנית  בהלימה  שיא  ימי  נחת,  של  טיפות 

המושתתת על הטמעת "מידות וערכים סביב מעגל השנה"
• תוכנית לטיפוח מצוינות ערכית "עתי"ד" להעמקת ערכים תורה יחס 

אישי דעת.
ע"י מאמנות  וקבוצתי  אישי  מענה  מתן  ד'-ו'  כיתות  עתיד"-  "פותחים   •

בהיבט רגשי
תוכנית  פסיכודרמה  תנועה  באומנות,  מרפאות  ע"י  רגשי  מענה  מתן   •

העצמה-משק כנפיים וטיפול בבע"ח.
• תוכניות העשרה שונות ומגוונות: כגון לגו הנדסי, צילום, משחקים של 
חוג  ערכי-חברתי,  מורשה-חינוך  בנגינה,  העשרה  דורי,  רב  קשר  פעם, 

מנהיגות צעירה ומדעים.
stem פיתוח מרחבי למידה מותאמי משחק ו •
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"רמב"ם" חמ"ד
"מנהיגות בדרך התורה"

התפישה החינוכית הבית ספרית
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה 

המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" )איגרות הראי"ה קע(
ולהנהיג  אחריות  לקבל  היכולת  תלמיד  לכל  כי  מאמין  הספר  בית 
בדרכו את עצמו להגשמה עצמית, הגשמה שתביא להצמחה והשפעה 

חיובית על הסובבים אותו ברוח ערכי ישראל
מתוך הכרתנו בערך המנהיגות  נפעל לפתח מנהיגות המבוססת על 
ותורה. הדרך להגשמה תתבצע באמצעות למידה  כבוד  דרך ארץ, 
שיתופית בצוותים, עידוד המוטיבציה הפנימית שתחזק את  תחושת 

יכולת המימוש העצמי ומיקוד השליטה הפנימית.

במה אנו מעשירים את תלמידנו.
• בבית הספר פרויקטים חינוכיים רבים

• יום לימודים ארוך עד השעה 1600. כולל ארוחת צהריים. 
• תלמוד תורה תיגבור לימודי קודש בשעות אחה"צ

• מיל"ת – מערכת לימודים תוספתית בשפה ומתימטיקה .
• גינה לימודית אקולוגית

• מורשה – העצמת תלמידים ופיתוח מנהיגות
הורים  לימוד משותף  לומד,  מורים  ובנים, חדר  אבות  רבים,  שיא  ימי   •

ומנהל. 
התלמוד החזותי, רצים למשנה, הרמבם היומי.

• למידה רפלקטיבית.  תלמידים כותבים משובים ללמידה .
• סיירות תלמידים תלמידים מובילי שינוי.

 steam סביבות למידה מבוססות למידת חקר •
הדרך החדשה, תוצרת בית למידה משותפת הורים ותלמידים 

• בית ספר ירוק. 
• בית ספר מקדם בריאות.

• הנואם הצעיר במסגרת לימודים כיתתית.
• סיסמא לכל תלמיד  

יפתח הגלעדי 11 קרית גת, 08-6889689
 rambamt@gmail.com
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי.

החינוך הערכי והחינוך המשמעותי הם הבריח התיכון במשנה החינוכית 

של בית הספר. משמעות מתוך אמונה מתוך הקודש.  הצוות החינוכי 

מקיים שגרות של למידה תכנון וביצוע . בשגרות אלו אנו דנים חושבים 

ומוציאים לפועל תכניות רבות המביאות בתוכן את הערכים האמונה 

אהבת המדינה העם והארץ. שייכות ואחריותיות.

ותפקידינו.  מקומנו  ובירור  בכיתה  שיטתי  לימוד  כוללת  הפעילויות 

בנוסף פעילות חוויתית המחברת את תלמידינו לתוכן הנלמד.

יום סבבא , יום ביקור של הסבים והסבתות בבית הספר לימוד משותף 

וקשר בין דורי , חלוקת תעודות הצטיינות מידי חודש בחודשו. תפקיד 

לכל תלמיד בכל אירוע חינוכי קיים צוות המורכב ממורים ותלמידים 

הם המהווים את ועדת ההיגוי של האירוע תכנונו ויישומו.

הפסקה פעילה .

מה המיוחד אצלנו

מתוך הכרתנו בערך המנהיגות  נפעל לפתח מנהיגות המבוססת על 

למידה  באמצעות  תתבצע  להגשמה  הדרך  ותורה.  כבוד  ארץ  דרך 

שיתופית בצוותים, עידוד  המוטיבציה הפנימית שתחזק את  תחושת 

יכולת המימוש העצמי ומיקוד השליטה הפנימית

יודעים אנו בבירור כי "... באהבת עמנו וארצנו, אנו חייבים 
להתחזק ביותר לייסד חנוך... כזה שנהיה בטוחים שהילד היהודי 
יהיה על ידו כשיגדל איש יהודי שלם, טוב לעצמו, גם טוב לעמו 

ונאמן לארצו באמונתו אמת. הכלל - טוב עם אלקים ועם אנשים".

מברך את כל הבאים בשעריו

דניאל בן לולו
מנהל בית הספר
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"אהלי יוסף יצחק" חמ"ד
  "חב"ד בנות - העצמה לשליחות"

רחבת ירמיהו 3 קרית גת, ת.ד. 502 טל': 08-6881296 פקס: 08-6810736
rivka611046m@gmail.com :מייל

חיזוק  ע"י  התלמידות  להעצמת  פועל  ביה"ס   - לשליחות'  'העצמה  ספר  בית 
ותממשנה  וכוחותיהן  יכולותיהן  את  שתכרנה  כך  האישית,  והמסוגלות  הביטוי 
את הפוטנציאל הטמון בכל אחת מהן, מתוך תחושת אחריות אישית וחברתית, 

כדי שתוכלנה למלא את שליחותן פה בעולם להבאת הגאולה!
כך  אישית  העצמה  מתוך  התלמידות  ויכולות  כוחות  של  ופיתוח  ביטוי  גילוי, 

שתחושנה משמעותיות.
חינוך  על  דגש  חב"ד השמה  ברוח  התלמידות  את  אנו מחנכות  בבית הספר 
לערכי אהבת העם, התורה וארץ ישראל תוך הגדשת חשיבות לימוד התורה 

וקיום מצוותיה מתוך שמחה ושמירה על גדרי ההלכה.

במה אנו מעשירים את תלמידותינו?
• עידוד מצוינות לימודית במקצועות השונים, פיתוח סקרנות ויצירתיות אישית 

בהתאמה ליכולת ונטיית הלב של התלמידות.
ומרגיעה.  מחבקת  באווירה  ומהודרת  עשירה  ספריה  קיימת  הספר  בבית   •
בספריה אלפי ספרים מהנים ומותאמים לכל גיל ומכל סוג- והכל בבקרה על 
תכנים המתאימים להלכה. במערכת הבית ספרית יש שעת קריאה והחלפת 

ספרים קבועה לעידוד הקריאה.
• בבית הספר מתקיימים שיעורי מוסיקה לכיתות א'-ו' בהם התלמידות לומדות 

נגינה בחליליות, קסילופון וכלי הקשה.
• תוכנית העשרה ערכית בסיום יום הלימודים על בסיס קבוע. כולל פעילויות 

בשבתות וחופשות!
• בית הספר מקדם בריאות ומתקיימת בו מדי שבוע תוכנית "אורח חיים בריא" 
נוספות  פעילויות  עם  יחד  הבריאות  שמירת  של  החשיבות  תודעת  לחיזוק 

בתחום.

כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?
• אנו מטפחות את יכולות המנהיגות של הבנות ע"י מפגשי חונכות של תלמידות 

מהשכבה הבוגרת לתלמידות השכבה הצעירה.
הרוחני,  עולמן  את  המפתחים  החודש  ערכי  ללימוד  להאיר"  "נרות  שיעורי   •
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שימת  תוך  הפנימי  לעולמן  המודעות  ואת  התלמידות  של  והחברתי  הרגשי 
דגש על הפן המעשי.

תלמידה  שלכל  כך  הכיתות  מכלל  תלמידות  ע"י  חודש  כל  ערכי  שיגרור   •
במהלך השנה יש הזדמנות להנהיג.

לקהילה  תרומה  ולמפגשי  בגנים  לפעילויות  יוצאות  הספר  בית  תלמידות   •
סביב מועדי ישראל.

• בבית הספר מתקיימים אירועים בלתי פורמליים מגוונים בקשר עם מעגל 
השנה היהודי והחסידי להטמעת ערכים.

• בכל הכיתות יש שיעורי חסידות, ובכיתות הגבוהות גם שיעורי 'תניא' קבועים 
להכרת מבנה הנפש, תוך מתן כלים להתמודדות אישית באתגרי היום יום.

• בהתאם ליחודיות הבית ספרית הוספנו בכל כיתה שיעור "העצמה אישית" 
והיא  ביטוי,  לידי  לבוא  יכולה  תלמידה  כל  בו  שבוע,  מדי  קטנות  בקבוצות 
לומדת להכיר את עצמה לעומק, להתבונן בכוחותיה ויכולותיה ולמקם אותם 

לביצוע שליחותה בעולם.
• שעה חוויתית שבועית נוספת- משותפת לכלל תלמידות א'-ג' הכוללת לימוד 

ניגוני נשמה והעצמה.
וחיזוק האקלים הבית ספרי.  מועצת תלמידות פעילה המתמקדת בקידום   •
מתן מענה לשונות, עבודה סביב נראות סביבתית ויוזמות חברתיות והפסקות 

של ביטוי כשרונות.

מה המיוחד אצלנו?
• חינוך ברוח ההכלה ואהבת ישראל המאפיינים את שיטת חב"ד.

• צוות המורות רואה בעבודה החינוכית שליחות חיים ויחד עם מקצועיות ללא 
פשרות מעניקות שפע של חום ואהבה לתלמידות.

• ההוראה בכיתות מתבצעת תוך שימת דגש לרמת התלמידה ופיתוח מיומניות 
יסוד והעשרה ומתן מענה דיפרנציאלי. 

• בבית הספר מתקיימות כחלק מהשגרה הבית ספרית פעילויות 'צבאות השם' 
וה'שורה הראשונה' אשר מטרתם לטעת גאווה יהודית בתלמידות ולעורר בהן 
מוטיבציה להתמיד בהתקדמות אישית רוחנית מתוך אמון בכוחות הטמונים 

בכל בת, וסיוע להבאתם לידי מימוש בפועל!

"בי הכח להאיר עולם"
להיות נר להאיר... נר המאיר בכל סביבתו!

)הרבי מליובאויטש, התשל"ז(

מזמינות אתכם להגיע ולהתרשם מקרוב,
חני פרסמן

מנהלת בית הספר והצוות החינוכי.
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"שבזי" חמ"ד

התפיסה החינוכית של בית הספר:
בית החינוך "כרמי גת-שבזי" פתח את שעריו בראשית שנה"ל תש"פ. בית 
שתי  פתח  הנוכחית  הלימודים  בשנת  אשר  צומח  ספר  בית  הינו  הספר 

שכבות גיל.כיתות א' וב'.
המבססים  משמעותיים  עומק  בתהליכי  החינוך  בית  נמצא  זו  בשנה 

תשתיות רחבות בתחום הפדגוגי הערכי והפיזי.
בית החינוך חמ"ד כרמי גת מושתת על חזון החמ"ד המאמין בחינוך ילדי 
ישראל ליראת שמיים ולחיי תורה ומצוות מתוך אהבה ושמחה ושילוב בין 

הקודש והחול בין ההלכה למעשה.
ייחידנית  השקעה  הפרט,  ראיית  על  מושתת  שלנו  החינוכית  התפיסה 
וייחודית בהתאם לכישורים וליכולות של הלומד, בסיוע למימוש הפוטניאל 

האישי תוך יצירתיות.
בית ספרנו מאמין בפדגוגיה מוטת עתיד המתבטאת בהכשרת התלמידים 
החינוכי  הצוות  של  והתנסויות  חוזרים  מופעים  ובביצוע  המחר  לעולם 
ולהעמקת תהליכי  הישגים  לקידום  שונים המובילים  יישומיים  במודלים 

הוראה ולמידה.
בית ספרנו דוגל בקידום למידה  חדשנית ואיכותית, בדגש על פיתוח צוות 
לימודיים  הישגים  לקדם  רצון  מתוך  זאת  ומקצועי.כל  משמעותי  חינוכי 

ולממש הפוטנציאל הגלום בנפשו של כל לומד.

במה אנו מעשירים את תלמידנו??

בית  יועצת  בהנחיית  וקבוצתי  אישי  מענה  מתן   - והעצמה  חוסן  פיתוח   *

הספר.

שבוע/ מצטייני   - וערכית  חברתית  לימודית  אישית  וההעצמה  מצויינות   *

חודש, טיפוח מצויינות ולמידת חקר

* תוכנית ניצנים-צהרון - בביה"ס-מופעל ע"י המתנ"ס ופועל בימים ראשון 

עד חמישי מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:30.

"בית חינוך חדשני ומעצים למשפיעי המחר, בדגש על אהבת 
התורה, העם והארץ מתוך שמחה ותחושת שייכות ומסוגלות"

רח' נופך 4 כרמי-גת, קרית-גת. טל':08-6160060
karmigatshabazi@gmail.com :מייל
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ובאמצעים  מגוונים  בנושאים  ייחודיים  מדעיים  מפגשים   - חווידע   *

מתקדמים.

כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי-ערכי?

* פעילויות תורניות המובילות לחינוך ערכי תרובתי-מבצעי שונים: מבצע 

בעיגון הקשרי למעגל השנה  שיא  ימי  וותרנות, חמ"ד של חסד,  נחת, 

ובדגש על מעורבות חברתית.

* ערבי במ"ה-בית מדרש הורי בדגש על ערכים חברתיים-ערכיים 

* הפסקות פעילות- תוך עיגון הקשרי

* תכנית מעברים

* תפקיד לכל תלמיד - מתוך ראיית המיוחדות שבכל ילד והרצון לביטוי 

עצמי לכל ילד יש תפקיד.

* הנואם הצעיר-פיתוח מיומנות השיח הדבור בתחומי הדעת השונים

* סדירויות-שגרות למידה המורכבות משיח רגשי רפלקטיבי הפותח את 

יום הלמידה ב - "שיח ברקאי"  וחותם-"בפסוקו של יום".

ופעילויות  פעולה  שיתופי   - "מעברים"  תוכנית   - בקהילה  מעורבות   *

בגנים, מבצעי חסד קהילתיים.

מה מיוחד אצלנו?

* שישי אישי- מפגשי שיח מיוחדים של הורים עם מנהלת בית החינוך, בכל 

נושא למטרות חשיבה וקידום יעדי בית הספר.

* צוות חינוכי בתנועה מתמדת- מורים תורנים-ערכיים,מקצועיים ומיומניים 

הנותנים מענה לפרט ולמיוחדות שבכל נפש

* מניפת מודלים יישומיים הנותנים מענה להוראה חדשנית משמעותית 

ודיפרנציאלית

ופעילויות משותפות עם  חינוך קהילתי-דגש על מעורבות הורים  * בית 

הנהגת ההורים.

"הדואג לימים זורע חיטים,הדואג לשנים נוטע עצים הדואג 
לדורות מחנך אנשים" יאנוש .ק.

מנהלת ביהס: מעיין פרגון - 050-7800878
יועצת בית הספר - אורית ימיני - 050-4757981
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"אוהלי מנחם" חמ"ד
"תלמוד תורה חב"ד  בנים - אמנות יהודית-חסידית"

התפיסה החינוכית של ביה"ס

צוות ביה"ס משמש כשליחי הרבי מלובביץ בתחום החינוך.

הקודש,  טהרת  על  יהודי  חינוך  לקבל  תלמיד  לכל  לאפשר  מטרתנו, 

את  תלמיד  בכל  לגלות   – חב"ד  חסידות  של  הייחודית  לגישה  בהתאם 

האור הייחודי הניתן לו מאת ה' ולספק את התשתית והכלים הנדרשים 

שיסייעו לו למלא את שליחותו בעולם ובכך לקרב את הגאולה השלמה.

ייחודיות ביה"ס: אמנות יהודית-חסידית

המשמשים  התורניים  הדעת  בתחומי  מגוונים  המחשה  אמצעי  שילוב 

כבסיס ללמידה חווייתית ומשמעותית – יצירות אמנות יהודית, מעשה ידי 

התלמידים, מוזיקה, דרמה ועוד.

אנו מעשירים את תלמידינו:

• בשעות לימוד תוספתיות לטובת מקצועות כלליים בנוסף על הוראת 

מקצועות הקודש.

• במגוון חוגים העשרה ייחודיים בעלי אופי תורני. 

• ביום לימודים ארוך )יוח"א(.

• בישיבה לצעירים לכיתות ז-ח )מתיבתא(. 

• בייחודיות בית-ספרית בתחום האמנות היהודית-חסידית.

רחבת ירמיהו 3 קריית גת טלפון: 08-9164743 פקס:  08-9164748 
ttchabadkg@gmail.com :מייל
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טיפוח חינוך חברתית ערכי:

• פעילויות חברתיות מגבשות ומעצימות.

• הפסקות פעילות.

• תכנית שבועית ייחודית, לחיזוק האחדות בקרב התלמידים.

• העצמת השליחות בעולם ובחיזוק האמונה לגאולה השלמה.

מה מיוחד אצלנו ?

• אווירה שקטה, רגועה ונעימה ברוח מסורת חב"ד של קירוב לבבות. 

• צוות המורים, מקצועי, ירא שמיים, חם ומסור.

• פיתוח מיומנויות וכישורים אישיים של כל תלמיד.

• מורים בעלי תעודת הוראה והכשרה פדגוגית ברמה גבוהה. 

• יחס אישי, תשומת לב והארת פנים לכל ילד !

• שימת דגש על הוראת מקצועות הקודש.

תלמוד תורה אוהלי מנחם חב"ד – מוסיפים באור !

בברכת התורה והחסידות
הרב טוביה חבקין

מנהל בית הספר
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המעבר מהגן לכיתה א' הוא מעבר טבעי, שהילדים עוברים אותו, בדרך כלל בהצלחה רבה.
כאשר הילד עומד בפני אתגרים חדשים, הרצון הנורמטיבי שלו יהיה להצליח בהם. יחד עם התמיכה 

שיקבל מצוות ביה"ס, מחבריו לכיתה ומהבית – אכן יצליח בכך! 

מספר עצות לקראת כיתה א'. 

א ציינו את הצדדים החיוביים - הדגישו את ה"חגיגיות" של האירוע. אל תצרו ציפיות מוגזמות אבל 
חשוב להעביר הרגשה אופטימית לגבי תחילת הלימודים.

א שוחחו עם הילד/ה על המעבר. על הציפיות וגם על החששות. 
א ארגנו את התנאים המתאימים ללמידה – דאגו למקום שקט נוח ורגוע שיתאים להכנת שיעורי בית 

ללא מסיחים ולמקום בו יתאפשר לאחסן את הציוד שלו/ה.
א בקרו בבית הספר לפני תחילת הלימודים - מקום מוכר מפחית חששות.

א סמכו על בית הספר - ראו את צוות בי"ס כשותפים.  כאשר ידועות בעיות העלולות להקשות על 
הסתגלות הילד לביה"ס או על מילוי חובותיו, עדיף ליידע מוקדם ככל האפשר את צוות ביה"ס.

א סמכו על כוחותיו של הילד לעשות את המעבר בהצלחה.

ואם תרצו... תמיד אפשר לבוא ולהתייעץ במסגרת "דלת פתוחה" 
בשירות הפסיכולוגי חינוכי, 08-6878300

עצות נוספות להורים, עם תחילת הלימודים:

א גלו אכפתיות ומעורבות - הראו לילד/ה התעניינות בשיעורי הבית שלו/ה, בתכני הלמידה ובמה 
שקורה לו/ה בבית הספר - כך תראו לילד/ה שאתם איתו/ה.

וגם  וריכוז(  עזרו לארגן את היום – דאגו לכך שיהיה זמן גם להכנת שיעורים )בשעה של ערנות  א 
למשחק. כמו כן, דאגו לשעת שינה סבירה.

א עזרו לילד/ה לרכוש הרגלים נכונים – בעת הכנת שיעורי בית ובלמידה למבחנים.
א הראו לילד/ה שאתם סומכים עליו/ה - חשוב לזכור שכניסת ילד/ה לביה"ס היא הזדמנות לצמיחה 
והעמידה בלוח הזמנים היא שלו/ה.  ולכן שדרו שהאחריות לשיעורי הבית, סידור הילקוט  אישית 
ההורים צריכים להיות שם לתמיכה, הכוונה ועזרה לפי הצורך - לא על מנת לעשות זאת במקומו/ה!

שאתם  המסר  את  לו/ה  העבירו   - הלימודיים  הישגיו  עפ"י  אותו  שופטים  שאין  לילד/ה  שדרו  א 
מצפים ממנו/ה לעשות מאמץ להיות תלמיד/ה טוב/ה, אך אוהבים אותו/ה ללא קשר להצלחותיו/ה 

הלימודיות או קשייו/ה הלימודיים.
א עזרו לילדיך/תך למצוא את מקומו/ה החברתי - עודדו אותו/ה להזמין חברים וללכת לחברים.

א המשיכו לשחק איתו/ה ולקרוא לו/ה סיפורים - אל תפסיקו פעילות זו כי הוא/היא כבר "גדול/ה".
א סמכו על עצמכם! – גם אם יתעוררו קשיים בהמשך הדרך, אין לראות בכך עדות לכישלון שלכם 
בתור הורים. אם מופיעים קשיים חשוב להיות מוכנים ופנויים להגיש לילד את העזרה הנחוצה כדי 
להתגבר על הקושי. זכרו! באמצעות התערבות מוקדמת הסיכוי לפתור את הבעיה בצורה קלה 

ומהירה יותר - טוב יותר.

השירות הפסיכולוגי חינוכי
השירות הפסיכולוגי חינוכי קרית גת, שד' העצמאות 68, 08-6878300
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אגף החינוך
עיריית קרית גת

טל: 08-6874601/2
http://qg.sisma.org.il


