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חברים יקרים, שלום וברכה!

בכל	פעם	שמבקשים	ממני	לכתוב	את	הברכה	עבור	מידעון	החינוך	שמיועד	לילדי	
גוש	עציון	שמתחילים	שלב	חדש	בחייהם	במערכת	החינוך	שלנו,	אני	מרגיש	כאילו	
שבתי	39	שנים	אחורנית	ואני	עולה	שוב	לכיתה	א'	או	שוב	פותח	את	השיעור	הראשון	
 22 של	השנה	בתור	מורה	צעיר	החדור	בתחושת	שליחות	ממלאת,	ממש	כמו	לפני	

שנים.

ותלמידות	 תלמידים	 מ-10,000	 למעלה	 מתחנכים	 עציון	 גוש	 של	 החינוך	 במערכת	
וכמובן	 צבאיים	 הקדם	 הלימודים	 ועד	 התיכונים	 היסודיים,	 הספר	 בתי	 מהגן,	 החל	
שילוב,	 של	 בארץ	 המוביל	 המוסד	 ואת	 שיקומי	 מעון	 יש	 עציון	 בגוש	 האקדמאים.	
ממוצע	ההשקעה	שלנו	בחינוך	)מהגן	ועד	התיכון(	גבוה	בכ-25%	מהממוצע	הארצי-	

בקיצור,	החינוך	עומד	בראש	מעניינו.

החינוך	הוא	הבסיס	לכל	דבר,	הוא	היסוד	עליו	אנו	מניחים	את	אבני	הדרך	של	ילדינו.	
זה	מה	 ומקבל	בבית	 רואה	 לא	סתם	אומרים	ש"החינוך	מתחיל	בבית",	מה	שהילד	
שהוא	יעשה	גם	בחוץ.	לעניות	דעתי,	גוש	עציון	הוא	הגדרה	הכי	טובה	לבית-	מלא	
ובעיקר	 בית	 של	 תחושה	 לך	 שנותנים	 נופים	 יהודית,	 והיסטוריה	 מורשת	 בסיפורי	

אנשים	טובים	וערכיים	שבאמת	ובתמים	דואגים	לסביבתם	ולעם	ישראל.

בחוברת	שלפניכם	תוכלו	להתרשם	מהאפשרויות	הרבות	שיש	למוסדות	החינוך	שלנו	
להציע.	לכל	מוסד	יש	את	הייחודיות	שלו	והמקום	שלו	במארג	החינוכי	של	גוש	עציון.	

ואני	מאחל	לכולכם	בהצלחה	רבה	באחד	הניווטים	החשובים	בחייכם	ובחיי	ילדכם.

במהלך	השנה	הוספנו	עוד	תקנים	באגף	החינוך,	תגברנו	את	מחלקת	ההסעות,	גייסנו	
תושבינו	 בשבילכם	 טובים	 דברים	 המון	 ועוד	 פרויקטים	 המון	 יזמנו	 עובדים,	 עוד	
היקרים.	כבכל	שנה	הנחתי	את	אגף	החינוך	לתת	מענה	רוחבי	ואישי	כאחד,	בעז"ה	
בעבודה	משותפת	ונכונה	נקדם	את	מוסדות	החינוך	ובתוכם	תלמידנו	ומחנכינו-	וכך	

נמשיך	לבנות	כאן	עתיד	טוב	למען	ילדינו.

שלכם,
שלמה נאמן

ראש המועצה האזורית גוש עציון

דברי ברכה
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פתיחה

הורים יקרים, שלום!

בימים	אלה	אנו	נערכים	לפתיחת	שנה״ל	תשפ"א	ופונים	אליכם,	כשליחים	על	מנת	להעביר	
מידע,	׳לעשות	סדר׳	ולהקל	בתהליך	הבחירה.	אנו	נרגשים	לצידכם,	כמי	שילדיהם	יחוו	מעבר	

לגנים,	עליה	לכיתה	א׳	ותחילת	לימודים	בתיכון.	

״על	האדם	לברוא	ולעצב	את	עצמו	מחדש	באמצעות	החינוך,	שהיא	התבנית	שבתוכה	נוצקים	
מחדש	ומתממשים	הכוחות	הטבעיים	שנטבעו	בו	מעצם	ברייתו״	

)הגרי״ד	סולובייצי׳ק,	אדם	וביתו(

גם	 ׳הכוחות	הטבעיים׳	אך	 אגף	החינוך	פועל	כדי	להעניק	לתלמידים	מרחב	פיזי	למימוש	
שוקד	ומחפש	את	הדרכים	החינוכיות	ופדגוגיות,	המסורתיות	והחדשניות,	להיות	משמעותי	

לכל	תלמידה	ותלמיד,	לנטוע	חלומות	ולהקנות	כלים	להגשמתם.

בשנת הלימודים תשפ"א – תשפ"ב יתמקד אגף החינוך ביעדים הבאים:
הכנת	תוכנית	למידה	של	מורשת	גוש	עציון	בקרב	תלמידי	הגנים,	בתי	הספר	היסודיים	 	.1 

והתיכונים	כדי	להטמיע	את	ערכי	השליחות,	המסירות	והחיבור	למקום	בו	אנו	חיים. 	
בישיבות	 וכלה	 הילדים	 מגן	 החל	 הרב-גילי,	 ברצף	 בהתחשב	 עבודה	 תוכניות	 יצירת	 	.2 

ובאולפנות,	בתחום	האישי-רגשי,	הבינאישי-חברתי	והחינוכי-פדגוגי	של	התלמידים. 	
קידום	הישגים	לימודיים	וצמצום	פערים. 	.3

הכנת	מערכות	החינוך	לתיקון	חוק	השילוב	וההכלה. 	.4

שימת	ליבכם	לתאריכי	הרישום	המצוינים	בחוברת.	אנו	נקפיד	על	הזמנים	השונים	בכדי,	
מחד,	להיות	קשובים	לצרכים	של	כל	תלמיד	ותלמידה	ומאידך,	לקיים	מערכת	חינוך	שעומדת	

בכללי	תקינה.

דלת פתוחה
אני	מזמין	אתכם	להשמיע	על	צורך	ולהיות	שותפים	בחשיבה	ערכית	וחינוכית,	בימי	ראשון	

משעה	17:00	ועד	השעה	19:00.	תאום	הפגישות	עם	מיכל,	מזכירת	האגף.

בנוסף,	ניתן	לפנות	לאגף	בטופס	מקוון	דרך	אתר	המועצה.

בברכה,
אבי אלון

מנהל אגף החינוך
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אלפון

אלפון עובדי אגף החינוך
avialon@gush-etzion.org.il  9939940 מנהל	האגף	 אבי	אלון	

hinuh@gush-etzion.org.il  9939940 מזכירת	אגף	החינוך	 מיכל	ויסמן	

סגנית	מנהל	האגף	לענייני	מנהל  
judita@gush-etzion.org.il  9939942 מנהלת	הסעות	ורישוי	גנים	 	

 hasaot@gush-etzion.org.il  9939415 רכזת	הסעות	 חן	הירשהורן	

shmuelj@gush-etzion.org.il  9939940 מנהל	בתי	ספר	יסודיים	 מולי	יסלזון	

brahas@gush-etzion.org.il  9939972 מנהלת	מחלקת	גני	ילדים	 ברכה	שפלר	

ganim@gush-etzion.org.il  9939972 מזכירת	מחלקת	גני	ילדים	 מוריה	הורוביץ	

ilanad@gush-etzion.org.il  9939422 רכזת	סייעות	פדגוגית	 אילנה	דוד	

ilanad@gush-etzion.org.il  9939422 רכזת	מילוי	מקום	וכוח	אדם	ניצנים  רחל	קינן	

minhalan@gush-etzion.org.il  9939930 מנהלנית	אגף	החינוך	 רחלי	אמר	

tzitit@gush-etzion.org.il  9939914 קצינת	ביקור	סדיר	 ציפי	תומר	

malka@gush-etzion.org.il  9939932 קצינת	ביקור	סדיר	 מלכה	בארי	

matanya@gush-etzion.org.il  9939915 קצין	ביקור	סדיר	 מתניה	פאר	

yedida@gush-etzion.org.il  9939949 רכזת	חינוך	מיוחד	 ידידה	שרון	

avigayil@gush-etzion.org.il  9939952 מנהלת	השירות	הפסיכולוגי	החינוכי  אביגיל	דוידי	

shapach@gush-etzion.org.il  9939945 מזכירת	השירות	הפסיכולוגי	החינוכי  גאיה	מאור	

 mikiporat@gmail.com  9939982 	 מיקי	פורת	

rdwolves2@gmail.com  9939935 	 רחל	וולף	

taligoldberg2@gmail.com  9939953 	 טלי	גולדברג	

mosheandrevital@gmail.com  9939983 	 משה	רובין	

oridavidi@gmail.com  9939413 	 דוידי	אורי	

einat.stein@biu.ac.il  9939982 										פסיכולוגים	 עינת	שטיין	

michalkahan87@gmail.com  9939413 בשירות	הפסיכולוגי	החינוכי  מיכל	קהאן	

noaroitman@gmail.com  9939968 	 נועה	ויינברגר	

tamarwalfisch@gmail.com  9939983 	 תמר	ולפיש	

gershomger@gmail.com  9939411 גרשום	גבירצמן  

  ymbenhamo@gmail.com  9939968 	 מוריה	בן	חמו	

sivana1119@gmail.com  9939968 	 סיון	קנר	

יהודית	עמיחי
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דברי ברכה

"גני גוש עציון - מחנכים באהבה"

הורים יקרים,
מחלקת	גני-ילדים	מתרגשת	אתכם	לקראת	המפגש	הראשון	של	ילדכם	עם	מערכת	החינוך,	
תחילתו	של	שלב	משמעותי	בחייו.	אנו	מודעים	לגודל	האחריות	המוטל	על	כתפינו	שכל	ילד	
וילדה	יחושו	בגן	ביטחון	ואהבה,	ויחוו	חוויות	של	הצלחה	והערכה	עצמית	כחלק	מתהליך	

הפיכתם	לאנשים	בוגרים	איכותיים	ומצליחים	המעורבים	בסביבתם.	

אישי,	 יחס	 המעניקה	 וחמה,	 אוהבת	 תומכת,	 סביבה	 מאפשר	 והוא	 השני	 ביתם	 הינו	 הגן	
חינוך	 ע"י	 כלים	 ארגז	 לילדים	 מקנים	 אנו	 הילדים.	 של	 עולמם	 להעשרת	 וידע	 מיומנויות	
לערכים,	הרגלי	למידה,	הסתגלות	חברתית	ופיתוח	קוגניטיבי,	רגשי	ומוטורי.	אנו	מחויבים,	
בעבודה	משותפת	של	הצוות,	להוביל	בהשקעה	גדולה	את	תחום	האיתור	כבר	מהגיל	הצעיר	
ומתן	מענה	לילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים.	אנו	רואים	כערך	עליון	את	מיצוי	סגולותיהם	של	

כל	ילד	וילדה.	במסגרת	"התוכנית	הלאומית"	אנו	זוכים	ליעוץ	לצוותים	והדרכה	להורים.

השנה	החילונו	בניסוי	בו	ילדי	גיל	שלוש	ממשיכים	לשנה	נוספת	באותו	המבנה	ועם	אותו	
הצוות	מתוך	מחשבה	כי	האקלים	הרגשי	והחברתי	המיטבי	אליו	התרגל	הילד	מלווה	אותו	
ומשובים	 והיכרות.	בשנת	תשפ"א	בע"ה,	לאחר	שחווינו	הצלחה	 וחוסך	תקופת	הסתגלות	

מצוותי	החינוך	וההורים,	נרחיב	את	הפיילוט	לישובים	נוספים.

וניכר	 	3-4 בגני	 השנייה"	 הסייעת	 "רפורמת	 את	 מאפשרת	 החינוך	 משרד	 עם	 השותפות	
השיפור	באפשרות	למתן	יתר	תשומת	לב	לכל	ילד	וילדה.	במסגרת	הרפורמה	החדשה	זוכים	

כלל	הגנים	להדרכה	מקצועית	ע"י	גננות	מובילות.	

תכנית	"ניצנים"	נכנסה	זו	השנה	השלישית	לכלל	גני	קדם	חובה,	בה	ניתן	לכם	ההורים	מענה	
של	צהרון	איכותי	ע"י	צוותי	הסיעות	שלנו,	בהפעלתו	המקצועית	של	המתנ"ס.

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"	הרב	שלמה	קרליבך

אנו	גאים	בצוותי	החינוך	שלנו	בגוש	עציון.	התברכנו	באיכות	יוצאת	דופן	של	צוותי	הגנים	
מתוך	מסירות	ואהבה	גדולה	לילדים.	אנו	מודים	למפקחות	הגנים,	לצוותי	הגננות	והסייעות	
המובילות,	לרכזי	החינוך	בישובים	ולרכזות	הקהילה	על	השותפות	למען	הגיל	הרך	בגוש	

עציון.
תחושת	 מתוך	 מלאכתם	 את	 העושים	 הצוותים	 לכלל	 הצלחה	 ברכת	 מכאן	 שולחים	 אנו	

שליחות	עצומה!	

אנו	שמחים	לשתף	אתכם	בתוכניות	המיוחדות	שבגני	גוש	עציון	ובעשיה	הגדולה.
הבאים	 הדורות	 נעצב	את	 יחד	עמכם	 אמונכם.	 על	 חינוכית	מבוססת	 כמערכת	 הצלחתנו	

לתפארת	גוש-עציון!

אני	מברכת	אתכם	ואת	ילדכם,	בדרך	החדשה	אשר	לפניכם,	בהשתלבות	קלה,	בהתפתחות	
ובצמיחה.

שלכם ובשבילכם,
ברכה שפלר

מנהלת מחלקת גני-ילדים

"כל מה שאני באמת צריך לדעת על איך לחיות ומה לעשות ואיך 
להיות, כבר למדתי כשהייתי בגן הילדים". רוברט	פולגם

6



רישום

1. זמני הרישום:
ילדים	עפ"י	חוק	לימוד	חובה	לשנת	הלימודים	התשפ"א	יחל	 ולגני	  הרישום	לבתי	ספר	
ביום	שני	א'	בשבט	התש"פ	)27	בינואר	2020(	ויימשך	עד	יום	ראשון	כ"א	בשבט	התש"פ	

)16	בפברואר	2020(.
לתשומת לבכם - פניית הורים לאחר תאריך הרישום תענה על בסיס מקום פנוי בלבד 

באחד מגני הישוב או בישוב סמוך )וללא הסעות(.
ערעור	על	השיבוץ	ניתן	להגיש	עד	שבוע	מיום	פרסום	השיבוץ	באתר	השיבוץ.

רישום	ושיבוץ	לגני	החינוך	המיוחד	יהיה	בהתאם	לבקשת	ההורים	ולהחלטות	ועדת	זכאות	
ואפיון	שמתקיימות	עד	יום	31	במאי	2020.

2. גילי הרישום: 
גילאי 5 - גילאי חובה – ילדים	שנולדו	בין	התאריכים:

י'	בטבת	התשע"ה	)1	בינואר	2015(	ועד	י"ט	בטבת	התשע"ו	)31	בדצמבר	2015(

גילאי 4 - גילאי טרום חובה – ילדים	שנולדו	בין	התאריכים:
כ'	בטבת	התשע"ו	)1	בינואר	2016(	ועד	ב'	בטבת	התשע"ז	)31	בדצמבר	2016(	

גילאי 3 - גילאי טרום טרום חובה – ילדים	שנולדו	בין	התאריכים:
ג'	בטבת	התשע"ז	)1	בינואר	2017(	ועד	י"ג	בטבת	התשע"ח	)31	בדצמבר	2017(

בטבת  ג'  לאחר  שנולדו  ילדים  לרשום  באפשרותנו  אין  החינוך,  משרד  הנחיות  עפ"י 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(. 

לתשומת לבכם!
גם הילדים הלומדים השנה בגנים חייבים כל שנה ברישום מחדש.

3. אמצעי הרישום:
הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. 

www.baitisraeli.co.il
הרישום באינטרנט חוסך זמן וטרחה, הכי מהיר ונוח להירשם באתר. 

לידיעתכם – האתר מאובטח!
הרישום	דרך	האתר	אפשרי	רק	אם	הכתובת	הרשומה	בתעודת	

הזהות	היא	ביישובי	גוש-עציון,	ובמידה	והילדים	רשומים	
במרשם	האוכלוסין	של	משרד	הפנים.	

על כן, על כל התושבים לעדכן את כתובת מגוריהם 
בתעודת הזהות. 

תהליך הרישום באינטרנט מובנה ומוסבר:
א.	מלאו	את	הפרטים	הנדרשים	עפ"י	ההנחיות.

 ב.	בסיום	תהליך	הרישום,	וודאו	כי	מופיעה	ההודעה:	"בקשת	
הרישום	נקלטה	בהצלחה". 	

בירורים	 לצורך	 אותו	 ושמרו	 הרישום	 אישור	 את	 הדפיסו	  ג.	
עתידיים. 	

הנחיות לרישום לגני ילדים
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רישום

4. הצטיידות מסמכים לרישום 
)הן	לרישום	במועצה	והן	לרישום	במוקדי	הרישום	ביישובים(:

תעודות זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד.  
תושבים חדשים שיירשמו טרם שינוי הכתובת בתעודת הזהות, צריכים להביא עמם בנוסף:  

א. אישור קליטה לישוב.  
ב. חוזה שכירות / קנייה –	עמוד	ראשון	בלבד.  

ג. אישור גריעה / ביטול רישום –	אישור	בכתב	מאגף	חינוך	ברשות	הקודמת	המאשר	את	   
ביטול	הרישום. 	

עד	 הזהות	 תעודת	 בספח	 הכתובת	 לשינוי	 התחייבות	 	-  ₪  2500 ע"ס  ביטחון  שיק  ד.    
ליום	31	ליולי	2020.	לא	נוכל	להתחייב	על	שיבוץ	הילד	בגן,	במידה	ולא	יועבר	ספח	מעודכן	 	 

עד	למועד	זה. 	
ה. ייפוי כח –	במידה	והרושם	אינו	אחד	ההורים,	מיופה	הכח	שיגיע	לרשום	מטעמם	צריך	   
תושבים	 לרישום	 ההורים.	 שני	 של	 זהות	 תעודת	 וצילום	 חתום	 כח	 ייפוי	 עם	 להגיע	 	 

חדשים	יש	להצטייד	גם	במסמכים	הנ"ל. 	

מידע כללי:
1. ביטולי רישום לגני הילדים:

ביטולי	רישום	לגני	הילדים	לשנה"ל	תשפ"א	יתאפשרו	
עד	ליום	שלישי	ג'	באייר	תש"פ	)27	לאפריל	2020(.

לאחר	מועד	זה	לא	נאפשר	ביטולי	רישום	)למעט	
שלא  מנת  על  דירה(,	 מעברי	 של	 במקרים	

לפגוע בתקן של פתיחת גן חדש. 
לפתיחת	 מיטבית	 היערכות	 לידיעתכם,	
המבנים	 תקינות	 כולל	 הלימודים,	 שנת	
ושיבוצי	 הילדים	 שיבוצי	 והציוד,	
הצוותים,	תלויה	בעדכון	מספרי	הילדים	
שינוי/ביטול	 כל	 כן	 ועל	 ישוב,	 בכל	
בשלבים	מאוחרים,	פוגע	ביכולתנו	להיערך	

בהתאם.
על מנת לבטל רישום, יש לשלוח מייל לכתובת:

ganim@gush-etzion.org.il 
 

2. רישום לגן בפיקוח "המוכר שאינו רשמי" )גן שאינו חלק מגני המועצה(: 
הורה	המבקש	לרשום	את	בנו	/	בתו	לגן	בפיקוח	המוכר	שאינו	רשמי,	יכול	לבצע	רישום	
דרך	האתר	הרשמי	של	הרישום.	בין	התאריכים:	א'	בשבט	תש"פ	)27	בינואר	2020(	עד	

ראשון	כ"א	בשבט	תש"פ	)16	בפברואר	2020(.

ברצוננו להדגיש, שבדומה לרישום לגני המועצה, כך גם הרישום לגנים המוכרים שאינם 
רשמיים, הינו בקשת רישום בלבד. אישור שיבוץ סופי יתקבל רק בסמוך לפתיחת שנת 
 הלימודים. המועצה רשאית שלא לאשר את בקשת רישום לילד בגן המוכר שאינו רשמי,   

  ובמקרה כזה תשבץ את הילד בגן מועצה בישוב בו הוא מתגורר.
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רישום

3. שנה נוספת בגן חובה:
 הורים	השוקלים	להשאיר	את	ילדם	שנה	נוספת	בגן	חובה,	יפנו	למנהלת	הגן	לשם	תהליך	

מסודר	של	התייעצות	עם	פסיכולוג	הגן,	קביעת	תכנית	עבודה	ומעקב. 	
)טופס	 חובה"	 בגן	 נוספת	 שנה	 ילד	 השארת	 "טופס	 ימלאו	 ההורים	 הרישום	 בתקופת	  

מקוון	באתר	המועצה(,	לטופס	זה	יש	לצרף	את	המלצת	הגננת. 	
הגשת	בקשה	להישארות	שנה	נוספת	בגן	תתאפשר	עד	תאריך	-	ז'	ניסן	תש"פ	)01	לאפריל	2020(.  

במקביל,	יבצעו	ההורים	רישום	לכתה	א'	כמקובל.  
הגננת	תתאם	עם	פסיכולוג	הגן	הערכה	על	מנת	לקבל	את	המלצתו.  

לאחר	המלצת	הפסיכולוג,	ההורים	יקבלו	תשובה	במייל	האם	בקשתם	אושרה	או	לא.  
אם	הבקשה	אושרה,	על	ההורים	לשלוח	חזרה	במייל	את	החלטתם	האם	להשאיר	את	  
הילד	בגן	חובה	או	להעלות	לכיתה	א'	–	עד	לתאריך	כ"ז	בניסן	תש"פ	)20	באפריל	2020(. 	
בשלב	זה,	תבוטל	ההרשמה	הכפולה.	הילד	יהיה	רשום	רק	לגן	או	רק	לכיתה	א',	עפ"י	   

ההחלטה	הסופית	של	ההורים. 	

4. רישום לגני חינוך מיוחד:
לפנות	 נא	 	– מיוחד	 חינוך	 למסגרת	 בתם	 	/ בנם	 התאמת	 את	 לבדוק	 המבקשים	 הורים	
תש"פ	 בשבט	 כ"א	 הרישום:	 תקופת	 תום	 עד	 חינוך-מיוחד,	 רכזת	 	– שרון	  לידידה	

yedida@gush-etzion.org.il	:במייל	או	9939949,	בטלפון:	2020(.	בפברואר	16(
יפנו	ההורים	למכון	 גן	שלוש,	 לצורך	הערכת	צרכים	התפתחותיים	של	פעוטות	לקראת	

להתפתחות	
הילד.	במקרים	של	פעוטות	הממתינים	לוועדה	מתוקף	חוק	)ועדת	זכאות	ואיפיון(	המכונים	
סיכום	 כולל	 חדשים,	 שלושה	 בתוך	 תור	 לקבוע	 	)19/2013 רפואה	 חוזר	 )עפ"י	 מחויבים	

אבחון.
חינוך  בגן  נוספת  שנה  הממשיכים  ילדים   - לבכם  לתשומת 

מיוחד אינם זקוקים להרשמה מחודשת.

5. רגישות למזון ובעיות בריאות:
או  למזון  רגישות  בעלי  לילדים  הורים	

מתבקשים	 אחרות,	 בריאות  בעיות 
ליידע	את	מחלקת	גני-ילדים	במהלך	
מסמכים	 ולהמציא	 הרישום	 תקופת	
מתאימים,	על	מנת	להיערך	לקליטה	
ולבדוק	 בגן,	 הילדים	 של	 מיטבית	
את	האפשרות	להגשת	בקשה	לסיוע	
במידת	 הבריאות	 ממשרד	 רפואי	

הצורך.
רפואית	 דעת	 חוות	 לבקשה:	 לצרף	 יש	

האלרגיה,	 בתחום	 מומחה	 מרופא	 עדכנית	
הנדרש	 הטיפול	 ואת	 הרפואי	 המצב	 מהות	 את	 המפרט	

במהלך	שעות	הלימוד	במוסד	החינוכי.	)בה	מוטבע	תאריך	של	לא	יותר	מ-	6	חודשים	
הקודמים	לתאריך	הגשת	הבקשה(

ganim@gush-etzion.org.il :למייל	לשלוח	יש	הדעת	חוות	את
9



רישום

6. שעות פעילות הגן:

שעות הפעילות בימים הראשונים בגן, לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך: 
ביום	הלימודים	הראשון	בין	השעות:	10:00-07:30

ביום	השני	ללימודים	בין	השעות:	11:00-07:30 
ביום	השלישי	יתנהלו	הלימודים	כסדרם.

הערה: על ההורים להקפיד על שעת איסוף הילדים החל מהשעה 15:50 על מנת 
לאפשר לצוות הגנים לצאת בדיוק בשעה 16:00 בהסעות לביתם.

הורה שיגיע אחרי השעה 16:00 - ייקנס בסכום של 180 ₪ על כל זמן של איחור.
את הילדים שלא רשומים לצהרון, יש לאסוף בשעה 14:00 - הורה שיגיע אחרי 

השעה 14:00 ייקנס בסכום של 350 ₪ על כל זמן של איחור.

7. צהרוני ניצנים:
ניצנים	הינה	תכנית	המאריכה	את	יום	הלימודים	גם	בגני	טרום-חובה	עד	השעה	16:00	ע"י	
צוות	מקצועי	שבו	סייעת	הגן	הרגילה	ואשת	צוות	נוספת.	במסגרת	התכנית	הילדים	זוכים	
ל:	פעילויות	חברתיות,	פיתוח	חשיבה	יצירתית,	חוגי	העשרה	וארוחת	צהריים	חמה	ומזינה.

בגני	יוח"א	ישנה	אפשרות	להירשם	לתכנית	בימי	שלישי	בנפרד.
הקיץ  וקייטנת  פסח,  חנוכה,  וקייטנות:  לצהרונים  *הרישום 

נעשה דרך אתר המתנ"ס.

8. יום חינוך ארוך ותכנית הזנה:
חובה,	 טרום	 בגילאי	 תלמידים	 )כולל	 חובה	 גני	
במתכונת	 מתנהלים	 אלה(	 בגנים	 הלומדים	
ב',	 א',	 בימים	 ומסיימים	 ארוך	 חינוך	 יום	
קיימת	 אלה,	 בגנים	 	.16:00 בשעה	 ה'	 ד',	
אפשרות	לרשום	את	הילד	לתכנית הזנה 
מסובסדת )בעלות	של	7.00	₪	ליום	הזנה,	

נכון	ליום	כתיבת	חוזר	זה(.
תחילת	 לקראת	 יימסרו	 נוספים	 פרטים	 	

שנה"ל	עפ"י	החלטות	משרד	החינוך.
עפ"י הנחיות משרד הבריאות ומנהלת ההזנה, 
מחויבים   - כלשהוא  למזון  רגישות  בעלי  ילדים 
לדווח על רגישותם, הן לצורך קבלת מנה מיוחדת והן 

צהרוני ניצנים שעות פעילות  ימי לימודים  גיל 
16:00-14:00  14:00-07:30 א'-	ה'	 	3-4

 12:45-07:30 ו'	 	

 16:00-07:30 א',	ב',	ד',	ה'	 	4-5
16:00-14:00  14:00-07:30 ג'	 )גני חובה	

  12:00-07:30 ו'	 בלבד( 
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לקבלת אישור לאכול מהמנות הרגילות.
ganim@gush-etzion.org.il - יש לפנות למוריה – מזכירת מח' גני ילדים

9. הורים גרושים / פרודים:
בעת	הרישום,	יש	לשלוח	אישור	כתוב	של	שני	ההורים	למייל	בצירוף	צילום	ת.ז	אשר	

מאשר	את	רישום	הילד/ה	לגן	בישוב	הרצוי	בתחומי	המועצה	.
הורים	גרושים	/	פרודים	רשאים	לקבל	מידע	על	רישום	ילדיהם	לגן	הילדים,	לשתי	כתובות	
מגורים	)כתובת	האם	וכתובת	האב(,	למעט	במקרה	של	החלטת	בית	משפט	או	בית	הדין	
או	הסכם	גירושין	חתום,	המורים	אחרת.	ניתן	להגיש	בקשה	בכתב	לקבלת	מידע	לכל	אחד	

משני	ההורים	למחלקת	גני	ילדים	)בצירוף	הסכם	גירושין(.

10. תשלומי הורים:
הרינו	להודיעכם	כי	בהתאם	לחוזר	מנכ"ל	משרד	החינוך,	להלן	תעריפי	תשלומי	ההורים	

השנתיים	לשנה"ל	תש"פ:

החיוב	יתבצע	בשובר	1-2/2021	ויגבה	על	ידי	המועצה.  
ברצוננו	להדגיש	כי	סכום	זה	אינו	כולל	דמי	  

שכלול,	ריתמוסיקה	ותשלומים	עבור	פעילויות	 	 
נוספות,	הנגבים	ישירות	ע"י	הגננת,	בהתאם	 	 

לחוזר	מנכ"ל	משרד	החינוך. 	

11. אחריות ליווי לגן:
מי	 הגן	 צוות	 את	 לידע	 ההורים	 על	
רשאי	להוציא	את	הילד	בצהרים.	על	
פי	הנחיית	משרד	החינוך	ילדי	הגנים	
ליווי	 ללא	 מהגן	 לצאת	 רשאים	 אינם	
זאת,	 10.	עם	 גיל	 ילד	מעל	 או	 מבוגר	
משרד	החינוך	ממליץ	כי	ליווי	הילד	אל	

הגן	ובחזרה	יתבצע	על	ידי	אדם	מעל	גיל	
12	וכך	המלצת	המועצה.	

במידה	 ההורים.	 באחריות	 הינה	 מהגן	 הילד	 החזרת	
והמלווה	הינו	ילד	מעל	גיל	10	יש	לחתום	חתימת	הורים	בכרטיס	תלמיד.

גן 4-5 + גן 5     גן 3   גן 4 
+ רב גילאי    

₪	79					 	₪	79	 סל תרבות  79	₪		
₪	40					 	₪	40	 טיול מחוץ לגן  40	₪	
	₪	49					 		₪	49	 ביטוח  49	₪		
₪	75					 	-				 	-				 גן מדעי	
₪	243				 	₪	168 	₪	168 סה"כ 

11



שיבוץ:
מחלקת	גני	הילדים	עושה	מאמצים	רבים	בשיבוץ	הילדים	בהתחשב	ברצון	כולנו	בטובת	

הילד.

השיבוץ נעשה על פי הקריטריונים הבאים:
גנים	קיימים	ביישוב	המגורים. 	.1

גיל	הילד	בהתאם	לתאריך	הלידה	בסדר	יורד	מהילד	הגדול	בשנתון	לילד	הקטן	בשנתון	  .2 
ובדגש	על	צרכיהם	המיוחדים	של	הילדים. 	
גן	המשך-	למבקשים	להמשיך	באותו	גן.  .3

איזון	הגן	בין	בנים	לבנות	במידת	האפשר. 	.4
איזון	בין	השנתונים	בגן	דו	גילי.  .5

מוסד	קודם-	שיבוץ	תוך	התחשבות	בשמירה	על	קבוצת	הילדים	מהגן	הקודם.  .6
ביצוע	רישום	בתקופת	הרישום	הרשמית	-	ילד	שיירשם	לאחר	תקופה	זו	)כ"א	בשבט	  .7 

תש"פ	-	16	בפברואר	2020(	מקומו	יהיה	על	בסיס	מקום	פנוי	בלבד. 	

רישום

ילדים גמולים בגני 

הילדים; לגמילה חשיבות 

רגשית וחברתית. 

לילד גמול תהיה השתלבות קלה 

יותר בגן, לכן חשוב לסיים את 

תהליך הגמילה עד תחילת שנת 

     הלימודים.

מהרופא.להביא אישור עם חזרתו יש מעל שלושה ימים – במידה והילד נעדר 

הורים לילדים 

בעלי רגישות למזון 

או בעיות בריאות 

אחרות, שימו לב 

להנחיות המצורפות!

מתן תרופות: 
לצוות הגן אסור 
לתת כל תרופה 

בגן, לרבות 
אקמול.

    השנה משרד 

   החינוך אינו מאפשר 

    רישום לילדים חריגי 

  גיל ולכן, לא יתאפשר רישום 

ילדים שנולדו אחרי התאריך  

 ג' טבת התשע"ח - 31.12.2017
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לתשומת לבכם:
גילאי הילדים בכל אחד מהגנים הקיימים, ניתנים לשינוי מידי שנה, בהתאם לגיל ולמספר   

הנרשמים. שינויים אלו נקבעים בתום תקופת הרישום בהתאם לנתונים שהתקבלו.  
המועצה אינה מתחייבת לשיבוץ חד גילאי בגנים.  

מספר הילדים התקני והמקסימלי בגן ילדים הוא 35 ילדים.  
כדי	לצמצם	מעברים	בגנים	ולהבטיח	שנתיים	רצופות	בגן,	רוב	הגנים	יהיו	בהרכב	של	  

שני	גילים	ובהתאם	לנתוני	הרישום. 	
בישוב	בו	ישנן	מס'	שכונות,	המועצה	תשתדל	לשבץ	ע"פ	שכונת	המגורים.	במידה	ולא	  

תהיה	אפשרות	אחרת,	הילדים	ישובצו	בשכונה	אחרת	בישוב. 	
עפ"י	הוראת	משרד	החינוך,	אין	הרשות	מחויבת	בהסעות	במרחק	הקטן	משני	קילומטר.  
בשנה"ל	 הגן	 סיום	 בשעת	 ו/או	 הילדים	 גילאי	 בשנתון	 הגן,	 במיקום	 שינויים	 ייתכנו	  

תשפ"א. 	
שיבוץ הגננות בגנים ייעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחת משרד החינוך.  

הודעת שיבוץ:
הרישום	 בעת	 מייל	 כתובת	 במילוי	 חשיבות	 ישנה	 השיבוץ	 הודעת	 את	 לקבל	 מנת	 על	

באינטרנט	-	הודעת	השיבוץ	תישלח	במייל.

הגשת ערר:
הגשת	בקשת	ערר	לאחר	קבלת	השיבוץ	ע"י	טופס	מקוון	באתר	הרישום.

מועד	הגשת	הערר	יהיה	לא	יאוחר	משבוע	מיום	שליחת	השיבוץ,	המועד	המדויק	יצוין	
בהודעת	השיבוץ.

לאחר	שליחת	הערר	-	הבקשה	תידון	בוועדת	ערעורים.  
לאחר	בדיקת	הוועדה	את	בקשתכם,	תשלח	אליכם	תשובה	למייל.	  

לאחר דיון בוועדה לא תתאפשר בקשה חוזרת.  

מחלקת גני ילדים - מועצה אזורית גוש עציון לשירותכם!
 ganim@gush-etzion.org.il :טלפון: 9939972  דואר אלקטרוני

רישום
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מרכז שירות לגיל הרך
העשרה

שירות פסיכולוגי – חינוכי
השפ"ח	במועצה	נותן	שירות	לכל	גני	החובה	ולגני	3-4	במספר	ישובים.	עבודת	פסיכולוג	
הגן	מאופיינת	ברצף	לאורך	השנה,	נעה	בין	התחום	הפרטני	למערכתי,	וכוללת	תהליכי	

מיפוי,	הערכה	והתערבות.
הפסיכולוג	מלווה	את	הגננת	בנושאים	מערכתיים	כגון-	אקלים	הגן,	מעברים,	הכנה	לכיתה	
א'	וכו'	ובליווי	התפתחותי	של	ילדים	במגוון	נושאים	-	מוכנות	ובשלות	לכיתה	א',	קשיים	
רגשיים,	חברתיים,	לימודיים	והתנהגותיים.	נדבך	חשוב	בעבודת	הפסיכולוג	בגן	הוא	ליווי	
ההורים	בבניית	תכניות	התערבות	לקידום	הילדים,	הדרכת	הורים	בנושאים	שונים	ומעקב	

לאורך	השנה.

מרכז תמיכה – מתי"א
צרכים	 עם	 ילדים	 משולבים	 בהם	 הילדים	 בגני	 פועל	 	- אזורי"	 יישובי	 תמיכה	 "מרכז	
מיוחדים.	מוקצות	שעות	שילוב	לטיפולים	פרא-רפואיים	וגננות	משלבות.	התכנית	נבנית	

בשיתוף	פעולה	עם	גננת	האם.

האומנות,  המדעים,  בתחום  העשרה  מרכז   – מדעי  גן 
הטכנולוגיה והמוסיקה 

מרכז	העשרה	המופעל	לטובת	ילדי	גני	חובה	במתחם	הגנים	באלון	שבות	החדשה.	הילדים	
שנתי.	 נושא	 נבחר	 שנה	 בכל	 כאשר	 פעילות,	 ליום	 בשנה	 פעמים	 	3 כ-	 למרכז	 מגיעים	
במהלך	הפעילות	הילדים	הנחשפים	לתחומים	שונים	באופן	חוויתי	ואינטראקטיבי,	דרך	
התנסויות	במדע,	טכנולוגיה,	מוסיקה	ואומנות.	השנה	הגן	עוסק	בנושא	"החלל"	וחושף	את	

הילדים	לעולם	ומלואו,	דרך	גירויים	המפתחים	את	הסקרנות	והחקר.
במהלך	השנה	הורי	גני	חובה	יוזמנו	עם	הילדים	למפגש	"אחרי	הצהרים	של	כייף	ולמידה	

בגן	המדעי".

חדש בגוש עציון – ַהאּב 2.1 לגיל הרך
המלווה	 מתקדמת	 תפיסה	 מובילה	 גוש-עציון	 אזורית	 מועצה	
בעשיה	חדשנית	של	הגיל	הרך	מלידה	ועד	גיל	6.	כחלק	
ממהלך	ארצי,	בשיתוף	משרד	החינוך	ותוכנית	"מפרש"	
אנו	יוצאים	לקראת	הקמה	של	מתחם	עבודה	משותף	
המפגיש	אנשים	ורעיונות	מתחומי	דעת	שונים	שלא	
היוצר	 מרחב	 אחרת,	 בדרך	 נפגשים	 היו	 בהכרח	
הזדמנויות	חדשות	ומנביט	יוזמות	חדשות	ומרגשות	

לטובת	פיתוח	הגיל	הרך	בגוש	עציון.
האב	2.1	יהווה	פלטפורמה	למפגש	התנסות	בין	אנשי	
בוער	 הרך	 בגיל	 שהחינוך	 בקהילה	 לאנשים	 חינוך	
בנשמתם!	בהתרגשות	גדולה	אנו	עמלים	בימים	אלו	
על	תוכנית	עיצובית	למקום	ולאחר	מכן	נצא	לפרסום	

בכלל	הגוש. 14



העשרה

יכולותיו	 את	 ולטפח	 לקדם	 שמטרתה	 לימודית,	 	– חינוכית	 מסגרת	 מהווה	 הילדים	 גן	
בגנים	 ומטען	תרבותי.	 ערכים	 לו	 ולהקנות	 הרך	 בגיל	 הילד	 והמוטוריות	של	 החברתיות	
מערכת	 טובות.	 ולמידות	 מצוות	 תורה,	 ללימוד	 לאמונה,	 חינוך	 גם	 מקנים	 הח"מד	 של	
החינוך	הקדם	יסודית	פועלת	לטיפוח	ארבעה	תחומי	ליבה	הנבנים	סביב	הציר	המרכזי	

של	ההוראה	בגן	הילדים	והנלמדים	בגישה	רב	תרבותית.
אשכולות	הליבה	הם:	כישורי	שפה;	מתמטיקה	ומדעים;	מוסיקה,	אמנות	חזותית,	תיאטרון	

ומחול;	כישורי	חיים	הכוללים:	חינוך	לבטיחות	אישית	ובטיחות	
בדרכים,	חינוך	לבריאות	וחינוך	גופני.

חווייתית	 בדרך	 מתרחשת	 הילדים	 בגן	 הלמידה	
באמצעות	המשחק	לסוגיו:	משחקי	בנייה,	חשיבה,	

חברה,	תנועה	ועוד.	בנוסף	למקצועות	הליבה	
הנלמדים	בגן,	מפעילה	מחלקת	גני	הילדים	

בשיתוף:	 העשרה	 תכניות	 במועצה	
הבריאות	 משרד	 החינוך,	 משרד	

והמשרד	לאיכות	הסביבה.

תוכניות לימודים 
והעשרה בגני גוש-עציון
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העשרה
"בואו לגני"

הפגשת	הילדים	עם	מורשת	שירת	
הפיוטים	במסורות	ישראל	השונות.	

מטרת	התכנית	להעשיר	את	פס	הקול	
של	התרבות	הישראלית,	ופסוקים	
מהמקורות.	במסגרת	התכנית	יגיע	

פייטן	למופע	חווייתי	בגן.

בטיחות בדרכים 
טיפוח	מודעות	והרגלים	לנושא	הבטיחות	בדרכים	
בקרב	ילדי	הגנים	והוריהם.	הילדים	לומדים	על	כללי	

הזהירות	בדרכים,	כגון:	חשיבות	חגורת	הבטיחות	
ולבישת	הקסדות,	חציית	כביש	באופן	נכון.	

זכינו	שבגוש	עציון	אנו	מפעילים	בשותפות	עם	
מחלקת	מתנדבים	במתנ"ס	את	פרויקט	זה"ב	בגן-	

פרויקט	ארצי	המשותף	לעמותת	אור	ירוק,	המבוסס	
על	התנדבות	גמלאים	בגני	הילדים.	בנוסף	אנו	

מפעילים	את	"סיירת	זה"ב	בגן"	שמגיעה	לישובים	למופע	
בנושא	חציית	כביש	בטוחה.

ביקור בכנסת
הפרויקט	משותף	למשרד	החינוך,	הכנסת	

והרשות	המקומית.	הילדים	נחשפים	לעבודת	
הח"כים.	מהו	חוק,	מהי	הצבעה	ומושגי	החקיקה	
בכנסת,	לצד	סיור	בכנסת	וחשיפת	הילדים	
ליצירות	האומנות	המפוזרות	ברחבי	המבנה.	
הילדים	נכנסים	לאולם	הדיונים	וחווים	הצבעה	

על	חוק	שהם	רוצים	לחוקק

בריאות השן 
במסגרת	גנים	מקדמים	בריאות,	מופעלת	תכנית	
בריאות	השן	בשיתוף	משרד	הבריאות	לילדי	גן	

חובה.	במסגרת	התכנית,	הילדים	נפגשים	עם	שיננית	
המלמדת	את	הילדים	על	חשיבות	בריאות	השן	

וצחצוח	נכון.	במפגש	המסכם	הילדים	נפגשים	עם	
רופא	שיניים	המלמד	אותם	על	חשיבות	הביקורים	
אצלו	ואף	עורך	לילדים	בדיקת	שיניים	בסיסית.
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העשרה
גן מקדם בריאות

בריאות	הילדים	בגיל	הרך,	החל	מלידתם	ובמרוצת	
הילדות	המוקדמת,	מושפעת	מהסביבה	הפיזית	והחברתית	שבה	הם	

חיים,	שילוב	תחום	הבריאות	כחלק	מהותי	ואינטגרלי	מההוויה	הגנית	יש	
בכוחו	להשפיע	על	בניית	הערכים,	העמדות	וההתנהגויות	של	הילדים	החל	
מן	הגיל	הרך	ובהמשך	חייהם.	התוכנית	בגן	הילדים	תזמן	לילדים	התנסויות	

מהנות	ובעלות	משמעות	עבורם	לרכישת	ידע	ותיתן	מענה	לצורכיהם	
המשתנים.	היא	תעודד	חקרנות	ויצירתיות	ותגביר	את	תחושת	המסוגלות	
והאחריות	האישית	של	כל	פרט	ושל	הקבוצה	כולה.	השקעה	בקידום	נושא	
הבריאות	בגן	הילדים	תתרום	לבריאות	הילדים,	משפחותיהם	והקהילה	

כולה	בהווה	ובעתיד.

התנדבות אולפנות 
אוריה וראש צורים

תלמידות	כיתה	ט',	מגיעות	אחת	
לשבוע	לפעילות	יצירתית	

        "לאורו נלך"עם	ילדי	הגנים.
        דמות מופת בחמ"ד

מדי	שנה,	נבחרת	דמות	מופת	עליה	הילדים	לומדים	
בדרכים	יצירתיות	במהלך	השנה.	בשנה"ל	תש"פ,	

הרב	יצחק	ניסים	זצ"ל,	לאור	הנהגתו	הברורה	והאיתנה,	
של	רגישות	אל	חלקי	העם	מחד	אל	מול	שמירת	ההלכה	

ותוקפה	בהנהגת	העם.
הרב	שאף	ליצירת	קשרים	בין	כל	חלקי	העם,	תוך	ביטול	מחיצות	
וביתו	היה	מקום	מפגש	לכל	החוגים.	כמו	כן,	גאולת	הארץ	ובראשה	
ירושלים	הייתה	בראש	מעיניו	וזכה	לראות	בשחרורה.	של	ירושלים	

במלחמת	ששת	הימים.	דמות	הרב	ניסים	מהווה	סמל	ודוגמא	למימוש	
חזון	החמ"ד	בין	אדם	לעצמו,	לאלוקיו,	לזולתו,	עמו	ארצו	ומולדתו.

כנסת באה לגן
תוכנית	שמטרתה	הכרת	משכן	
הכנסת	ומעמדו	בציבור	כמקור	
גאווה	לאומי,	סמלי	המדינה,	

הצגת	עקרונות	בסיס	בדמוקרטיה	
והכרת	המשכן	כמקום	התכנסות	

של	נבחרי	העם.
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העשרה

מוזיאון בא לגן - תכנית 
העשרה באמנות 

'המוזה	באה	לגן'	מביאה	את	המוזיאון	לגן	
כחלק	מתכנית	ארצית,	במסגרתה	הילדים	לומדים	

על	טכניקות	שונות	באמנות,	
מתנסים	במשחק	ויצירה	ורואים	כיצד	האמנות	
קרובה	אליהם	ומתחברת	למעגל	השנה.	התוכנית	

כוללת	חמישה	מפגשים	עם	הצעות	
להמשך	פעילות	בגן	ובבית.	

מוסיקה
					התכנית	מופעלת	אחת	לשבוע	על-ידי				

			ריתמוסיקאיות	בגן.	הילדים	מכירים	
עקרונות	מושגים	מוסיקליים	בסיסיים,	

נחשפים	ליצירות	מוסיקליות	מתקופות	ומסגנונות	שונים,	
מהתרבות	היהודית	ומתרבויות	העולם,	ולומדים	לנגן	על	כלי	
הקשה	מגוונים.	התכנית	מסייעת	לפיתוח	היכולות	וכישורי	
הבסיס	של	הילדים	ובעזרתה	ניתן	לטפח	זיקה	לערכים	
חברתיים	ותרבותיים,	תוך	כדי	פעילות	חווייתית	מהנה.

      מורשת גוש-עציון
זכות	גדולה	לגדל	את	ידי	הגיל	הרך	כאן	בגוש-עציון.	כבר	
מהגיל	הצעיר	אנחנו	מחנכים	את	ילדינו	למורשת	המקום	
על	יסודות	הותיקים	שבזכותם	אנחנו	כאן.	ילדי	הגנים	
לומדים	את	סיפור	הגוש	בדרך	חוויתית	בדרכים	שונות,	
מכירים	את	הישוב	בהם	הם	גרים	כשהאבן	השואבת	הינו	
סיפור	הגוש.	במהלך	השנה	הילדים	יבקרו	באלון	הבודד	
שהתחדש	לאחרונה.	גאים	לקחת	חלק	בחינוך	למורשת	

הגוש	של	הדור	הבא	של	גוש	עציון!

מוגנות
הגיל	הרך	הוא	הזדמנות	לחנך	את	הילדים	

לבריאות	ומוגנות	מינית	ולעצב	אצלם	תפיסה	
ראשונית	לגבי	פרטיות,	מרחב	אישי,	ראיית	

הזולת	והתמודדות	עם	קושי.	תוכנית	המוגנות	פועלת	
בגני	חובה	על	ידי	עמותת	"לתת	פה"	המפעילה	תכניות	

חינוכיות	למוגנות	מינית	הפועלת	עם	צוותי	החינוך,	הורים	
וילדים	מגילאי	גן	בדרך	פשוטה	המפחיתה	חרדה	ומקנה	

כלים	להיות	כתובת	בנושאי	מוגנות.
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סל תרבות
ילדי	הגנים	נחשפים	למופעי	תרבות	

בתחומי:	מוסיקה,	תיאטרון,	מחול	ואומנות.	
שילוב	החינוך	האומנותי	בגן	נועד	להעשיר	
את	עולמם	של	הילדים,	לעודד	ביטוי	אישי	

ומהנה	לשיפור	איכות	חייהם.

קיימות
כמו	בכל	גוש-עציון,	גם	בגנים,	ממחזרים	ומפרידים!
במסגרת	תכנית	של	המשרד	לאיכות	הסביבה,	

הילדים	לומדים	מגוון	ביולוגי	ועל	חשיבות	הפרדת	
פסולת.	הצלחת	הפרויקט	בגנים	נובעת	מתוך	

ההבנה	העמוקה	של	הצוותים	לחשיבות	התהליך,	
כמנוף	חינוכי	לקשב	ואכפתיות	לסביבה.	הילדים	הם	
שגרירים	מצוינים	למהפכת	הפרדת	פסולת	במקור	

בגוש-עציון!

ספרית פיג'מה 
תכנית	שמטרתה	להנחיל	לילדים	

אהבה	לקריאת	ספרים	ולדיון	בערכים	
יהודיים	בחיק	המשפחה	ובגן	הילדים.	
במסגרת	התכנית,	מקבלים	ילדי	הגנים	
במהלך	השנה	8	ספרי	ילדים	איכותיים	
בעלי	זיקה	לתרבות	היהודית	ולצדם	
הצעות	לפעילות	משותפת	לילדים	

ולהוריהם.

נתי"ב בגן
פרויקט	משותף	עם	צה"ל,	המפגיש	
את	חיילי	נתי"ב	)קורס	גיור	צבאי(	
עם	ילדי	הגן.	החיילים	משתתפים	
בתפילה	ובמפגש	בוקר	ע"מ	להכיר	
את	אורח	החיים	היהודי	והחינוך	

למצוות	מגיל	צעיר.
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רישום

הנחיות רישום לבתי הספר
הרישום לכיתה א’ לבתי הספר בגוש עציון 

עבור ילידי כט' בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014, 
עד ט' בטבת התשע"ה – 31 לדצמבר 2014

www.baitisraeli.co.il :יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה

בעת	הליך	ההרשמה	תתבקשו	לבחור	בשני	בתי	ספר	עבור	בנכם/בתכם	והשיבוץ	יהיה	על	פי	
בחירתכם	בכפוף	לקריטריונים	)השיבוץ	יתבצע	בהתאם	לחוזר	מנכ״ל	משרד	החינוך	בנושא(.	

בסיום	הליך	ההרשמה	תקבלו	הודעת	אישור	למייל.	
זו,	ו/או	לסיוע	בתהליך	 למידע	נוסף	על	בתי	הספר,	מעבר	למידע	שיובא	בפניכם	בחוברת	
ההחלטה,	ניתן	ליצור	קשר	עם	מזכירויות	בתי	הספר	השונים.	פרטי	התקשרות	מצויים	באתר	
המועצה,	וכן	ניתן	להתייעץ	עם	מנהל	אגף	החינוך	בימי	ראשון	על	פי	רישום	במזכירות	האגף.

להלן שני דגשים בנוגע להליך הרישום:
המגורים  כתובת  רישום  הינו	 עציון	 בגוש	 החינוך	 למוסדות	 הרישום	 לביצוע	 הכרחי	 תנאי	  
במשרד הפנים.	ילד	שכתובתו	ברישומי	משרד	הפנים	איננה	אחד	מיישובי	הגוש,	מחויבים	   

הוריו	לבצע	העברת	כתובת	בטרם	הליך	הרישום. 	
יש	 החינוך	 למוסדות	 הילדים	 רישום	 בעת	 החוק,	 עפ"י	 )גרושים/פרודים(:  עצמאים  הורים   
לקבל	את	הסכמת	שני	ההורים	ונדרש	לשלוח	את	אישור	שני	ההורים	במייל	למזכירת	אגף	 	 

החינוך. 	

תאריכי הרישום:
כיתות א':

תחילת	רישום:	יום	שני,	א'	בשבט	תש"פ	)27	לינואר	2020(
תאריך	אחרון	לרישום:	יום	ראשון	כא'	בשבט	תש"פ	)16	לפברואר	2020(

השיבוצים	ישלחו	ביום	חמישי,	ו'	באייר	)30	לאפריל	2020(
ערעורים	ניתן	להגיש	באתר	המועצה	עד	ליום	חמישי	יג'	באייר	)07	למאי	2020(.

תשובות	לערעורים	ישלחו	ביום	חמישי,	כ'	באייר	)14	למאי	2020(.

רישום	ושיבוץ	לגני	החינוך	המיוחד	יהיה	בהתאם	לבקשת	ההורים	ולהחלטות	ועדת	זכאות	
ואפיון	שמתקיימות	עד	יום	31	במאי	2020.

כיתות ד׳:
המעבר	מבתי	הספר,	אח"י	צעירה	לאח"י	בוגרת	ומבית	הספר	׳שירת	חנן׳	לבתי	הספר	׳כרמי	
יהודה׳	ו׳חן	נריה׳	מתבצע	באופן	ישיר.	הורים	המעוניינים	בשיוך	למוסד	לימודי	אחר	נדרשים	

להגיש	׳בקשת	העברה׳.	את	הבקשות	יש	למלא	באתר	המועצה	בתקופת	הרישום	בלבד. 

כיתות ט':
הרישום	יתבצע	ישירות	בישיבות	ובאולפנות

תחילת	רישום:	ביום	שני,	ב'	בטבת	)30	לדצמבר	2020(
סיום	רישום:	ביום	ראשון,	ז'	בשבט	)02	לפברואר	2020(

השיבוצים	ישלחו	ביום	שלישי,	ז'	באדר	)03	למרץ	2020(.	
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ערעורים	ניתן	להגיש	באתר	המועצה	עד	ליום	ראשון	יט'	באדר	)15	למרץ	2020(
תשובות	לערעורים	ישלחו	ביום	חמישי	רח'	ניסן	)26	למרץ	2020(.

בקשת העברה בין בתי ספר
בקשות	העברה	עבור	תלמידי	א-ז	תש"פ,	לשנת	הלימודים	תשפ"א,	ניתן	למלא	באתר	המועצה	

בין	התאריכים:
2020(.	לא	 )17	במרץ	 2020(	ועד	ליום	שלישי	כא׳	באדר	 )02	בפברואר	 ז'	בשבט	 יום	ראשון,	

יתקבלו	בקשות	לאחר	תאריך	זה.
תשובות	יינתנו,	לאחר	חוות	דעת	הצוותים	החינוכיים,	ביום	שלישי,	כח'	באדר	)24	למרץ	2020(.
ערעורים	ניתן	להגיש	עד	ליום	ראשון,	ד'	בניסן	)29	למרץ	2020(.	תשובת	ועדת	ערעורים	תינתן	

ביום	חמישי,	כט'	בניסן	)23	לאפריל	2020(.
את	׳בקשה	ההעברה׳	ניתן	להגיש	רק	באתר	המועצה	באופן	מקוון.	

שימת לב לכך שבקשות העברה תתאפשרנה רק לאחר מיצוי תהליכי עומק בבית הספר ממנו 
מבקשים העברה.

סיוע רפואי:
על	מנת	לקבל	סיוע	רפואי	לילדים	בחינוך	הרגיל,	יש	לשלוח	במועד	הרישום	פנייה	המפרטת	

את	בקשתכם,	בצירוף	מסמכים	רפואיים,	כולל	חוות	דעת	של	רופא	מומחה	בתחום.	
חוות	הדעת	צריכה	להיות	מעודכנת	בטווח	שלא	יעלה	על	6	חודשים	מיום	הגשת	הבקשה.	

יודגש	כי	ההחלטה	בנושא,	הינה	של	ועדה	מקצועית	משולבת	של	משרד	החינוך	והבריאות.	
יש	חשיבות	להעברת	הנתונים	לאגף	החינוך	באופן	מסודר	ובזמן,	כך	שניתן	יהיה	להעבירם	
 לוועדה	במשרד	החינוך	ולקבל	מענה	מהיר.	את	הבקשה	יש	לשלוח	לרחלי	אמר	מנהלנית	האגף	

למייל:	minhalan@gush-etzion.org.il טלפון	לבירורים:	02-9939930. 

לימודים בבתי ספר מחוץ לגוש
כפול.	 מיפוי	 ואין	 אחד	 רישום	 לאזור	 ממופה	 ישוב	 כל	 החינוך,	 משרד	 כללי	 וע״פ	 ככלל,	
המבקשים	ללמוד	בבתי	ספר	ממלכתיים,	מופנים	לבתי	ספר	בירושלים	למעט	תלמידי	הישוב	

קדר	שמופנים	למעלה	אדומים.	
באתר המועצה נדרש למלא את הטפסים הדיגיטליים הבאים: 

טופס	אישור	לימוד	חוץ.  
בקשה	להחזר	נסיעות	)עבור	תלמידים	שקווי	ההסעה	של	המועצה	אינם	תואמים	את	שעות	  

ותשובות	 החינוך	 משרד	 לכללי	 בהתאם	 תידון	 בקשה	 כל	 לימודיהם(.	 	 
תתקבלנה	למייל. 	

בקשה	לשיבוץ	בהסעה	–	כדי	ליצור	מערך	הסעות	יעיל	ומדויק	נבקשכם	  
לרשום	את	ילדכם	לקבלת	הסעה	בטופס	דיגיטלי	באתר	המועצה. 	
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הסעות:
המועצה,	באמצעות	החברה	לפיתוח,	מפעילה	מערך	הסעות	לבתי	הספר	עבור	התלמידים	

הזכאיים	לכך,	בהתאם	ובכפוף	לאישור	משרד	החינוך.	

מערך ההסעות:
כדי	ליצור	מערך	הסעות	שירותי,	יעיל	ומדוייק	מבקשים	את	עזרתכם	ההורים	בשיתוף	

פעולה	ברישום	להסעות.	

רישום להסעות -	בהמשך	לשנה	שעברה,	גם	השנה	יש	להירשם	ולבקש	הסעה	עבור	  .1
בתכם/בנכם.	באתר	המועצה	מצויות	מפות	הישובים	שעליהן	מסומנות	תחנות	ההסעים.	
כל	הורה	צריך	לבחור	את	תחנת	ההיסעים	המדויקת	לילדיו.	ללא	בחירת	תחנה	לא	ניתן	

יהיה	להבטיח	מקום	בהסעה.	
אנו	באגף	החינוך	נלמד	את	הנתונים	ונשייך	את	התלמידים	לקווים	ע״פ	הצורך	ובהתאם	
עליכם	 אדומים.	 ומעלה	 בירושלים	 הלומדים	 תלמידינו	 על	 גם	 חלה	 זו	 בקשה	 לשונות.	
להירשם	ולבקש	תחנת	איסוף	והורדה	הנוחה	לכם	ביישובכם	וכן	את	תחנת	היעד	)שם	
ביהס	בו	הנכם	לומדים(	ובהתאם	לסך	בקשות	ההסעה,	ובכפוף	לאישורי	משרד	החינוך,	

נתארגן	לתת	מענה	מדוייק	ויעיל.
מועד אחרון לרישום להסעות, יום חמישי, ה' בסיוון )28 במאי 2020(.

לגבי	ילדי	החינוך	המיוחד,	אין	צורך	ברישום,	הזכאות	להסעות	מיוחדות	)קטנות(	נקבעת	
בהתאם	לקריטריונים	של	משרד	החינוך.

2. כתובת מגורים המזכה שירותי הסעה -	יש	להקפיד	שכתובת	המגורים	על	פי	תעודת	
הזהות	הינה	בתחומי	המועצה	האזורית	גוש	עציון,	מגורים	בלבד	אינם	מספקים	ויש	לוודא	
שהכתובת	במשרד	הפנים	תואמת	למקום	המגורים	בפועל.	תושב	שלא	העביר	את	כתובתו	

ואת	כתובת	ילדיו	עמו	לא	יהיה	זכאי	להסעות.

פניות תושבים למחלקת ההסעות:
לפניות	הקשורות	לזכאות	קבלת	ההסעה,	מסלולי	ההסעה,	בקרה,	מוגנות	ובטיחות	בהסעה	

יש	לפתוח	פנייה	חדשה	באתר	המועצה<אגף	החינוך<מערך	ההסעות.
לפניות	הקשורות	לתפעול	מערך	ההסעים	-	הגעת	ההסעה,	העדר	מלווים	בחינוך	המיוחד,	

תקלות	וכל	הנוגע	לנהגים,	נא	לפנות	לחברה	לפיתוח	בטלפון:	02-9937128 
בשעות	הפעילות:	ימים	א׳-ה׳	06:45-17:00,	ימי	ו׳	06:45-13:00.

במקרים	חריגים	בלבד	לאחר	השעה	17:00	)בשעות	בהן	המוקד	סגור(	יש	לפנות	לסדרן	
התורן.

סדרן תורן אוטובוסים - 02-9937135 שלוחה 1
סדרן תורן חינוך מיוחד / מיניבוסים - 02-9937136 שלוחה 1.

הסעות
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החברה לפיתוח גוש עציון שלכם ובשבילכם
שמחים לעסוק יום יום בפיתוח וקידום גוש עציון וישוביו 

ולרווחתכם התושבים

מנכ"ל	החברה:	אהרוני נויבואר
www.gush-etzion.co.il	:אתר

אין לך עדיין כרטיס תושב??
עציון	 גוש	 לתושבי	 והטבות	 מבצעים	 עשרות	
ואפרת	ניתנות	למחזיקי	הכרטיס.	ניתן	להשיג	את	
הכרטיס	בחנויות	אתרוג	וביג	מובייל	בקניון	הרים.

ה:
בר

ח
	ה
ת
בו
טי

תחבורהח
חטיבת	התחבורה	מסיעה	את	אלפי	ילדי	גוש	עציון	ואפרת	למוסדות	החינוך	
לצד	 הילדים	 של	 ושלומם	 בטיחותם	 ביטחונם,	 עומדים	 עיננו	 למול	 יום.	 יום	

שרות	אדיב	לכל	ילד	וילד	ועם	חיוך.��
לכל	 פרטיות	 הזמנות	 לבצע	 וניתן	 מגוונים	 הסעות	 שירותי	 מעניקה	 החברה	

אירוע	ולכל	צורך.	)ואם	יש	ברשותך	כרטיס	תושב	תוכל	להינות	גם	מהנחה(
עובדי	החברה	עוברים	הדרכות	והשתלמויות	למתן	שירות	אדיב,	ריענון	נהלי	

הבטיחות	וזאת	על	מנת	לספק	ללקוחותינו	נסיעה	שקטה,	נעימה	ובטוחה.	
והחברה	עומדת	בתקנים	המחמירים	 כל	רכב	עובר	בדיקת	בטיחות	חודשית	

ביותר	בארץ	בהצטיינות.

בניה
בתקופה	 ועסוקה	 מתמדת	 בגדילה	 נמצאת	 לפיתוח	 בחברה	 הבניה	 חטיבת	

האחרונה	בתכנון	של	כ-25,000	יחידות	דיור.
הגוש	 ברחבי	 רבים	 פרויקטים	 של	 וקבלנית	 מפתחת	 יוזמת,	 החטיבה	 בנוסף	

ובונה	כ-1500	יחידות	דיור	בישובים	השונים	כשהיד	עוד	נטויה.

נכסים תעשיה ומסחר
החברה	מפעילה	מספר	מתחמי	מסחר	אטרקטיביים	בגוש	עציון:	קניון	הרים	

הממוקם	בצומת	גוש	עציון,	תחנת	דלק,	שני	פארקי	תעשיה	ועוד..

בית דפוס
בית	הדפוס	של	החברה	בעל	מכונות	דפוס	מתקדמות	ונותן	מענה	מהיר	ואדיב	
חוברות,	תעודת,	 דפוס:	ספרים,	 הפקות	 למגוון	 ועד	ההדפסה	 העיצוב	 משלב	

הזמנות	לאירועים	משפחתיים	ולחומרי	פרסום.	
טלפון	להזמנות:	029933032 )ושוב...	אם	יש	ברשותך	כרטיס	תושב	תוכל	להינות	

גם	מהנחה��(
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בית	ספר	"שירת	חנן"	על	שם	הרב	חנן	פורת	ז"ל	הנו	בית	ספר	גדול	לילדים	קטנים	הלומדים	
בכיתות	א-ג.	בית	הספר	מוגדר	כחטיבה	צעירה	ומונה	כ-	430	תלמידים	ותלמידות	הלומדים	

בכיתות	מעורבות.	
בבית	ספרנו	תכנית	הלימודים	ומערכת	השעות	מותאמות	לשלב	ההתפתחותי	של	תלמידנו	
)מוסיקה,	 ותכניות	העשרה	 פי	מתווה	החמ"ד	 על	 וכללית	 תורנית	 לימודים	 וכוללת	תכנית	

נגרות,	מחול,	חקלאות	ומחשבים(.
אנו	מאמינים	כי	התלמיד	לומד	בעיקר	דרך	החוויה	וכי	לימוד	ומשחק	משותף,	חוויה	חושית,	
התנסות	גופנית	ושיחה	מעניינת	נצרבים	במוחו	של	התלמיד.	כל	אלה	מזמנים	לתלמידים	
המשפיעה	 גבוהה	 מסוגלות	 ותחושת	 עצמית	 מכוונות	 לפתח	 הזדמנות	 השונים	 בשיעורים	
יומיומית	 אפשרות	 ומעניקה	 הראשונות	 בשנים	 והכתיבה	 הקריאה	 של	 הלמידה	 יכולת	 על	

לתלמידים	להביע	את	יכולותיהם	והישגיהם	במגוון	דרכים	ואפשרויות.	
צוות	ההוראה	מכוון	להפגיש	כל	תלמיד	עם	נקודות	החוזק	שלו,	תוך	הצבת	מטרות	ויעדים	
במקצועות	 השיעורים	 הפרטניות.	 והשעות	 הכיתה	 במסגרת	 אישי	 באופן	 לו	 המתאימים	
סקרנות	 מתוך	 ומשתפת	 פעילה	 ללמידה	 התלמידים	 את	 לגייס	 רצון	 מתוך	 נבנים	 השונים	
ועניין.	בדרך	זו	אנו	מאמינים	כי	התלמידים	מפתחים	דימוי	עצמי	חיובי	כלומדים	צעירים.	

אנו	 התלמידים.	 בקרב	 ורגשית	 חברתית	 מודעות	 בפיתוח	 רבה	 חשיבות	 רואה	 הספר	 בית	
יוצרים	עבור	התלמידים	הזדמנויות	למשחק	בכיתה	ובהפסקה	מתוך	שאיפה	לטפח	מיומנויות	
של	משחק	ותקשורת	חיובית.	צוות	בית	הספר	מקיים	שיח	מתמיד	עם	התלמידים	באמצעות	
לסביבה	 רגישות	 מתוך	 לפעול	 ומאפשר	 ביכולותיהם	 להכיר	 להם	 המסייע	 חינוכי	 דיאלוג	
ומודעות	עצמית.	גישה	זו	מאפשרת	קיומו	של	אקלים	בית	ספרי	מוגן	ונעים,	המייצר	מרחב	

לימודי	וחברתי	בו	כל	ילד	וילדה	מרגישים	אהובים	נחוצים	ויכולים.	
בבית	הספר	פועלות	כיתות	חינוך	מיוחד	לתלמידים	הזקוקים	לעזרה	מיוחדת	בתחום	הלימודי,	
הרגשי	או	התקשורתי.	כיתות	אלו	משולבות	בפעילותן	השגרתית	של	כלל	הכיתות,	כאשר	

הכיתה	הקטנה	והכיתה	המשלבת	מהוות	יחידה	אחת	הנקראת	"נבחרת".	בנבחרת	
התלמידים	לומדים	ופועלים	חברתית	יחד,	מפרים	זה	את	זה	ומסייעים	זה	לזה.

בית	ספר	"שירת	חנן"	מציע	לבאים	בשעריו	מבנה	רחב	ומטופח	הכולל	ספריה,	
אולם	ספורט,	חדרים	ייעודיים	כגון:	חדר	נגרות,	חדר	מחול,	חממה,	פינות	תיאטרון	

ומשחק	ומסדרונות	מאובזרים	בציוד	המותאם	לגיל	התלמידים.	

chatatz1@gmail.com :טל: 02-9309480  מייל
www.shiratchanan.jedu.org.il :אתר
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מנהלת: מרים בורוכובחטיבה צעירה גוש עצ

בית הספר ממ"ד "שירת חנן"
ע"ש הרב חנן פורת ז"ל

בתי ספר
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בתי ספר

בית	הספר	"חן	נריה",	הקרוי	על	שם	הרבנית	רחל	נריה,	הינו	בית	ספר	ממ"ד	תורני	אזורי	
לבנות	מכיתות	ד'-ח'	הממוקם	בגבעה	הצהובה.	ולומדות	בו	420	תלמידות.

בהתאם	לחזון	בית	הספר,	קיים	אצלנו	דגש	רב	על	יצירת	אווירה	נעימה	ומעצימה	כבסיס	
סביבה	 וביצירת	 חיים	 בכישורי	 כלים	 ורכישת	 מיומנויות	 על	 עבודה	 והתפתחות.	 ללמידה	

מיטבית,	כך	שכל	בת	תרגיש	שייכות	ותהיה	מעורבת.	

במרחבי	 התורה	 שעורי	 את	 לומדות	 התלמידות	 למידה".	 ב"מרחבי	 ללמוד	 התחלנו	 השנה	
אורייתא.	הלמידה	מתרחשת	בדרך	שיתופית	ומתקיימת	בפועל	במרחבים	השונים	של	בית	
הספר.	למידה	כזו	הפותחת	אצל	הבנות	"מרחב	נפשי"	המאפשר	להן	להתחבר	לתוכן	הנלמד	

ומפתחת	מודעות	עצמית	ביחס	ללמידה	האישית	שלהן.	

צוות	בית	הספר	מפתח	תכניות	הוראה	ולמידה	מגוונות	שנותנות	מענה	דיפרנציאלי	לקידום	
כל	בת	מהמקום	בו	היא	נמצאת,	על	פי	כישוריה	ויכולותיה	לחוויות	הצלחה.

כגון	 דעת	 בתחומי	 העשרה	 גם	 כמו	 ומדעים,	 במתמטיקה	 מצוינות	 תכנית	 קיימת	 בביה"ס	
אומנות,	מחול,	דרמה,	קולנוע	ועוד.	כך	ניתן	ביטוי	לכישורים	ולחזקות	השונות	של	הבנות.	

ושל	 ושיתוף	של	התלמידות	 והקשבה,	מעורבות	 אנו	בביה"ס	מובילות	תרבות	של	דיאלוג	
הצוות	כחלק	משפה	בית	ספרית.	ביטוי	לכך	ניכר	בפעילויות	כדוגמת:	דלת	פתוחה,	מועצת	

תלמידות,	סיירות,	התנדבויות,	תפקיד	לכל	תלמידה,	חונכויות	של	בוגרות	וצעירות	ועוד.

בשנת	תשע"ח	בית	הספר	קיבל	תעודת	הערכה	מחוזית	בקידום	אקלים	חינוכי	מיטבי.	

מתוך	התעודה:	"בית	הספר	חרט	על	דגלו	את	קידום	האקלים	המיטבי...	דגש	
מיוחד	ניתן	לתפיסה	שלכל	תלמיד	תפקיד	להעמקת	תחושת	השייכות	והעמקת	

הקשר	בין	מורה	לתלמיד".

חן נריה

ממ"ד אזורי תורני גוש עציון
ע"ש הרבנית רחל נריה

בית הספר ממ"ד 
"חן נריה"
ע"ש הרבנית רחל נריה ע"ה

office@cheneria.co.il :טל: 02-9931115  מייל
www.ezoribanot.jedu.org.il :אתר

מנהלת: אילנה סולטן
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ממ"ד אזורי תורני גוש עציון

ע"ש הרב יהודה עמיטל

כרמי 
יהודה

בבית	הספר	האזורי	'כרמי	יהודה'	לומדים	כ-370	תלמידים	נפלאים	בשכבות	ד'-ח'.
בית	הספר	חורט	על	דגלו	באהבה	גמורה	את	הרב-גוניות	שקיימת	אצלנו	פה	בגוש	עציון.

אנו	מאמינים,	שכמו	בבית	וביישוב,	גם	בבית	הספר	תלמידנו	יכולים	וצריכים	ללמוד	יחד,	
ללא	הבדלים	ברמות	לימודים	שונות,	תפיסה	דתית	או	יכולת	כלכלית.

את	 למצות	 אמיתית	 הזדמנות	 מתלמידנו	 אחד	 לכל	 ולתת	 תלמיד	 כל	 להעצים	 לנו	 חשוב	
כישוריו	האישיים	מתוך	עמל	של	תורה	ולמידה	וחיי	חברה	שמחים.

השיח	והאמון	המשותף	עם	קהילת	ההורים	חשובים	בעיקר	בגילאי	בית	הספר	היסודי.	לאור	
מלאה	 שותפות	 מתוך	 הספר	 בית	 הורי	 קהילת	 עם	 משותפת	 בעבודה	 מאמינים	 אנו	 זאת,	

לחינוך	הנערים	והתפתחותם.

אנו	מאמינים	שבית	הספר	הינו	בבואה	של	הקהילה.	כבית	ספר	אזורי,	אנו	מאמינים	שיש	
בבית	ספרנו	מקום	לכל	תלמיד	מקהילת	גוש	עציון	הגדולה	והמגוונת	לגדול,	לצמוח	ולהתפתח	

כבן	תורה	לעם	ישראל,	על	פי	כישוריו	האישיים	וסביבתו	הטבעית.

איך	עושים	זאת?

1.	צוות	מורים	מסור,	מגוון	בתפיסותיו	ובשיטות	ההוראה	שלו,	השואף	לתת	
לכל	תלמיד	מענה	נכון	ומותאם.

הילדים	 למגוון	 מענה	 הנותנות	 שונות	 תוכניות	 הספר	 בבית	 	.2
באוכלוסיית	גוש	עציון	-	פעילויות	תורניות	לצד	נבחרת	אתלטיקה	
ו'בית	ספר	לשפות'	בצד	 מוזיקלי,	תוכניות	מדעים	 וחינוך	 קלה	
מקור	 וישיבת	 עציון	 הר	 ישיבת	 בשיתוף	 ישיבה'	שבועיים	 'ימי	

חיים.

3.	שילוב	זרועות	עם	קהילת	ההורים	כמסר	של	שותפות	בגידול	
מסור	 הורים	 ועד	 של	 הירתמות	 כך	 ומתוך	 וחינוכם,	 הנערים	
ופעיל	הרואה	חשיבות	בעבודה	המשותפת	עם	צוות	המורים	

וההנהלה.

gush150@gmail.com :טל: 054-2557025  מייל
www.karmei-yehuda.jedu.org.il :אתר

מנהל: רענן גלמן

בית הספר ממ"ד 
"כרמי יהודה"
ע"ש הרב יהודה עמיטל זצ"ל

בתי ספר
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בית-ספר	'ראשית',	המונה	כ-	560	תלמידים	ותלמידות	בשכבות	א'-ח',	הוא	מוסד	לימודים	
המשלב	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים	נדירים	באוכלוסייה,	במערכת	לימודים	רגילה	עם	
ילדים	רגילים	בכיתה,	ומוביל	את	חמשת	בתי	הספר	ה"מכילים"	הקיימים	בארץ	החל	משנה"ל	

תשע"ט.	

ומחנכים	המאמינים	כי	תלמידים	בעלי	צרכים	 נוסד	בשנת	תש"ס	בידי	הורים	 בית	הספר	
בסביבת	 משותפים	 מלימודים	 הדדית	 תועלת	 מפיקים	 נורמטיביים	 ותלמידים	 מיוחדים	
לימודים	רגילה.	בית	ספר	'ראשית'	רואה	את	שליחותו	באמצעות	מודל	חינוכי	יחיד	מסוגו,	
מחסומים	 ושבירת	 מחשבתיות	 פרדיגמות	 בשינוי	 ומסייע	 לשונה	 והבנה	 כבוד	 המקדם	

מנטאליים,	חינוכיים	וחברתיים	בהתייחסות	לאחר.	

סוגי	הלקויות	הן	מגוונות	כגון:	תסמונת	דאון,	שיתוק	מוחין,	אוטיזם,	פיגור	ועוד.	בכל	כיתה	
ישנו	צוות	הכולל	מחנך,	מורה	לחינוך	מיוחד	ולעיתים	גם	מתנדבת	שירות	לאומי.	התלמידים	
ולפיתוח	 לצורכיהם	 המותאמת	 אישית,	 לימודים	 לתוכנית	 זוכים	 המיוחדים	 הצרכים	 בעלי	
מחוץ	 בלימוד	 וחלקה	 בכיתה	 שילוב	 כדי	 תוך	 מתבצע	 מהתכנית	 חלק	 העצמאי.	 תפקודם	

לכיתה	עם	קבוצת	חברים	מהכיתה	במסגרות	שונות	ויצירתיות.	

בסיס	העבודה	של	בית	הספר	הוא	חווייתי-חברתי,	הן	בצד	התורני	והן	בצד	הידע	הכללי.	
אנו	מקדישים	זמן	ותשומת	לב	לפיתוח	תקשורת	בינאישית	תקינה	ומקבלת	בקהילת	בית	
סביב	 סובבת	 אשר	 ויצירה",	 למידה	 "מרכזי	 של	 ייחודית	 לימודים	 תכנית	 פיתחנו	 הספר.	
הידע	 הרחבת	 עצמאית,	 למידה	 מיומנויות	 חברתיות,	 מיומנויות	 וכוללת	 והחגים	 החומש	
הכללי	והעמקת	השיח	הרגשי	בכיתה.	לכל	כיתה	מספר	שעות	"העצמה"	בשבוע,	להרחבת	
המגוון	הלימודי	כמו	בית	מדרש,	מגמת	א"י	לצעירים,	מחול	ותנועה,	פינת	חי,	אומנות,	חימר,	

מדעי	כדור	הארץ,	ריקמה,	תפירה,	תיכנות,	נבחרת	ספורט	ועוד.	

לצד	בית	הספר	פועלת	עמותת	הורים,	אשר	התרומה	אליה	מאפשרת	להרחיב	את	המגוון	
והאיכות.

כבית	ספר	'מכיל',	בכל	כיתה	ילמדו	27	ילדים,	מתוכם	3	ילדים	עם	צרכים	מיוחדים	מורכבים.	
השילוב	 משאבי	 ידי	 על	 ישולבו	 הילדים	 וכל	 מקדמות	 כיתות	 תהינה	 לא	 הספר	 בבית	

הדיפרנציאלי	בכיתות	הרגילות,	כפי	שאנו	מאמינים	ודוגלים.	

יראת ה' ראשית דעת, אתה מוזמן לגעת להעמיק שורשים, להתחיל... מראשית. 
)מתוך	המנון	'ראשית'(

resheet@gmail.com :טל: 02-9931043 מייל
www.resheet.jedu.org.il :אתר

מנהלת: יפעת יגל

בתי ספר

בית הספר ממ"ד המכיל "ראשית"
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בי"ס	תתמ"ד	אזורי	גוש	עציון	מעניק	לתלמידיו	מסגרת	לימודית	וחינוכית	המקיפה	ביסודיות	
כמקובל	 הקודש	 לימודי	 על	 דגש	 עם	 המקצועות	 בכל	 הלימודים	 תכניות	 את	 ובמקצועיות	

בתלמוד	תורה.	ביה"ס	מונה	מעל	300	תלמידים	ותלמידות	בשכבות	א'-ח'.

תלמידינו	מגיעים	להישגים	מרשימים	הן	במישור	הלימודי	והן	במישור	של	גיבוש	כוחות	הנפש	
ובניין	האישיות.	הלמידה	בכל	המקצועות	נעשית	מתוך	דגש	על	עמל	וחתירה	למצויינות	בד	

בבד	עם	הזדהות	פנימית	ושמחה.	

תלמידי	ביה"ס	מקבלים	על	עצמם	הובלת	פרוייקטים	בית	ספריים	בתחומים	רבים,	בתוך	
ביה"ס	ועם	הקהילה,	תוך	שהם	מגלים	בגרות	ואחריות.	

בביה"ס	קיימת	תוכנית	חינוכית	ייחודית	-	"דרך	אמונה	בחרתי"	–	תוכנית	המקנה	לתלמידים	
העבודה	 שוק	 ליעדי	 לב	 תשומת	 מתוך	 מתפתח,	 בעולם	 אמונה	 לחיי	 וכישורים	 מיומנויות	

העתידני.	

אוכלוסיית	תלמידי	ביה"ס	התרחבה	מאוד	בשנים	האחרונות	ואנו	שמחים	בגידול	זה	שמעיד	
על	תהליכים	עמוקים	ומשמעותיים,	בחינוך	ופדגוגיה,	שנעשים	על	ידי	צוות	בית	הספר.

tatbatayin@gmail.com :טל: 02-9933235  מייל
www.talmudtoragush.co.il :אתר

מנהל: הרב אהרל'ה ברנשטיין

בית הספר ממ"ד
תלמוד תורה אזורי גוש עציון
ע"ש שלמה נתיב הי"ד

בתי ספר
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בתי ספר

אורות עציון בנות
גוש עציון

 388 השת"ף	 הלימודים	 בשנת	 מונה	 עציון'	 גוש	 בנות	 עציון	 'אורות	 התורני	 הממ"ד	 בי"ס	
תלמידות	בשכבות	א'-ז'	והוא	עתיד	לצמוח	עד	כיתה	ח'.	בית	הספר	ממוקם	בקרית	החינוך	

בנווה	דניאל,	לצד	בי"ס	הבנים.

ביה"ס	מושתת	על	עקרונות	שיטת	ברקאי	וחזונו,	השמים	דגש	על	לימודי	קודש,	שינון	מתוך	
התנ"ך,	מיומנויות	שפה	דרך	התנ"ך,	הריאליה	של	התנ"ך,	חיבור	הבנות	לתנ"ך	-	מורשת	הנצח	
של	עם	ישראל,	אהבת	התורה	ואהבת	הארץ	המקרינה	שמחת	לימוד	גם	ליתר	המקצועות,	

למידה	חווייתית	ומשמעותית	ורכישת	מיומנויות	חשיבה	ועבודה	של	לומדת	עצמאית.

חומש	 לימוד	 לצד	 בביה"ס	 והכתיבה	 הקריאה	 יסודות	 את	 רוכשות	 א'	 כיתות	 תלמידות	
בראשית,	אותו	הן	מסיימות	בסוף	שנת	הלימודים.

העקרונות	החינוכיים	המנחים	את	ההנהלה	והצוות	המסור	הם:	גישה	של	אהבה	ואמון	כלפי	כל	
תלמידה,	העצמתה	והכוונתה	לגילוי	כישוריה	ויכולותיה	והבאתם	לידי	ביטוי,	עידוד	ליזמות,	
לימוד	מתוך	שמחה,	השקעה	ביראת	שמים	ובצניעות	פנימית	והבנת	התורה	כתורת	חיים,	
התלמידות	 לצרכי	 הלימודית	 הסביבה	 התאמת	 בה",	 דכלא	 בה	 והפוך	 בה	 "הפוך	 בבחינת	
ולדרישות	תכנית	הלימודים	של	משרד	החינוך,	עשייה	מגוונת	ומעמיקה	סביב	הנושא	השנתי	
ושיתוף	הבנות	באירועים	ובתהליכים	הקורים	בביה"ס.	בביה"ס	קיים	מענה	לתגבור	תלמידות	
בלימודי	העשרה	וכן	תוכניות	מיוחדות	במוסיקה,	נגינה	ומקהלה,	בעזרת	תמיכתה	של	'עמותת	

אורות	עציון'.

בית הספר ממ"ד
"אורות עציון" בנות
גוש עציון

טל: 02-5406418 
gushbanot@orotetzion.org.il :מייל

מנהלת: יעל בן פזי
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בית	הספר	הממ"ד	תורני	"אורות	עציון	גוש	עציון	בנים"	נפתח	בשנת	תשע"ד	על	ידי	משרד	
החינוך,	מועצת	גוש	עציון	ועמותת	אורות	עציון	וממוקם	בקריה	חינוכית	ביישוב	נווה	דניאל.

כ-430  הספר	 בבית	 לומדים	 כיום	 א'-ח'.	 לשכבות	 המיועד	 צומח"	 ספר	 "בית	 הינו	 ביה"ס	
תלמידים	בשכבות	א'-ז'	ב-	20	כתות	אם	תקניות	יחד	עם	כתה	מקדמת	וכתה	תקשורת.

בית	הספר	פועל	על	פי	עקרונות	מוסדות	"אורות	עציון"	ושיטת	ברקאי,	דגש	על	לימודי	קודש	
ולמידה	משמעותית	בכל	המקצועות	בדרכו	של	הרב	דן	בארי.

וקשר	של	שותפות	 הילד	 עידוד	 גבולות,	 אהבה,	 הספר:	 בית	 החינוכית	של	 הגישה	 בבסיס	
עם	הוריו.	אנו	מאמינים	ביכולותיו	של	כל	ילד	ומחנכים	למאמץ,	רצון	ובחירה	בתהליך	של	

התקרבות	אל	ה'	ועשיית	רצונו.	

הווי	 את	 מעשירים	 אנו	 החינוך,	 משרד	 דרישות	 בכל	 העומדת	 הלימודים	 לתכנית	 בנוסף	
הכתות	 שדרוג	 תהליך	 של	 בעיצומו	 נמצאים	 אנו	 ומגוונות.	 יצירתיות	 בפעילויות	 הלמידה	

בציוד	מתוקשב	המאפשר	למידה	דיגיטלית	בכתה	ובבית.	

העשרה	 חוגי	 הספר	 בבית	 מתקיימים	 ההורים,	 עמותת	 בתמיכת	
ותגבור	בתחומים	רבים	כמו:	תכנית	בית	מדרש,	מוסיקה,	התעמלות	

קרקע,	אומנות,	אלקטרוניקה,	נגרות,	חקלאות	ועוד.

טל: 02-5861628  
gushbanim@orotetzion.org.il :מייל

מנהל: הרב דוד עסיס

בית הספר ממ"ד 
"אורות עציון" בנים
גוש עציון

בתי ספר
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כאן	בבית	ספר	'קדם'	אנו	מחוברים	לארץ	ישראל	ולתורה	המושרשת	בה	ומאמינים	שחיבור	
זה	שומר	עלינו	ומאפשר	לנו	לצמוח	ולהתחדש.

ולמצוינות	 למיצוי	 להגיע	 ותלמיד	 צוות	 איש	 כל	 ומעודד	 הלמידה	 את	 מפתח	 הספר	 בית	
כחבורה	 אותנו	 לחילוניים	מחזיק	 דתיים	 בין	 ההדדי	 הכבוד	 נעימה.	 האישית	שלו	בסביבה	
הלומדת	מכל	אדם.	החיבור	למסורת	מעמיק	ומרחיב	את	הקשר	שלנו	לעמנו,	ארצנו	ותורתנו.
אנו	שואפים	לראות	כל	תלמיד	ותלמידה	ולקדם	כל	אחד	ואחת	מבחינה	לימודית,	ריגשית	
עם	 יחד	 מגוונות	 והערכה	 הוראה	 דרכי	 הכוללת	 לימודים	 תכנית	 הספר	 בבית	 וחברתית.	

מיפויים	מדויקים	המתארים	את	התקדמות	הדרך	של	כל	תלמיד	ותלמידה.	

אנו	שואפים	לחיבור	בין	הנוף	המדברי	לנוף	האנושי:	טיולים	שבועיים,	אווירה	נעימה	ומוגנת,	
ללמידה	 ותעצומות	 כוחות	 לנו	 נותן	 שהנוף	 מרגישים	 אנו	 בטבע.	 התבוננות	 חוץ,	 למידת	

ולחיבור	אל	עצמנו.

ספורט,	 נבחרות	 תפירה,	 גילוף,	 נגרות,	 מחול,	 כגון:	 העשרה	 תכניות	 קיימות	 הספר	 בבית	
אומנות	חוץ	רדיו	בית	ספרי	ועוד.	בנוסף	אנו	מקדמים	תכנים	תורניים	וציוניים	כגון	קבוצות	

בית	מדרש,	שיעורי	מרכזי	יצירה	וגדולי	האומה,	אלבום	מדבקות	חווייתי	ולימודי.	

בית הספר ממ"ד 
"קדם"

טל: 02-6505956
nokdimdim@gmail.com :מייל

מנהל: עדיאל שושני

בתי ספר
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בית	הספר	מונה	כ-360	תלמידים	ב-15	כיתות.	בשנה	הבאה	נהיה	בע״ה	480	תלמידים	ב-20 
כיתות.	

מטרתנו	בביה״ס	היא	להעניק	לתלמידים	את	מיומנויות	הבסיס,	בהתאם	לתכנית	של	משרד	
החינוך,	כישורי	למידה	וחוויית	למידה,	תרבות	וידע.	

אישי,	 ופיתוח	 לצמיחה	 הזדמנות	 ושותפות,	 שייכות	 תחושת	 לתלמידיו	 מעניק	 הספר	 בית	
כיתתי	ובית	ספרי.

אנו	מאמינים	בחיבור	בין	למידה	קבוצתית	של	קבוצת	הילדים	בכיתה	והשייכות	אליה	ובין	
חיפוש	אחר	מענה	מדויק	ופרטני	לצרכיו	הייחודיים	ולחוזקות	של	כל	תלמיד	ותלמידה.	הדבר	

מתבטא	במערכת	השעות	היומית	והשבועית	ובחלוקת	המשאבים.
ביה"ס	מחויב	לתוכנית	המלאה	של	משרד	החינוך	עם	תגבור	מקצועות	היסוד	תוך	שמירה	על	
איזון	עדין	בין	למידה	עיונית	ומעשית.	לפיכך	תכנית	הלימודים	כוללת	עבודת	כפיים,	נגינה,	
פינות	משחק-למידה	ועוד.	עבודת	כפיים	המחייבת	חריצות	והתמדה	וטיולים	תופסים	מקום	
מרכזי	בבי"ס,	כחלק	מתוכנית	הלימודים.	גם	בשיעורים	העיוניים	מרבים	התלמידים	ליצור	

ולחוות	את	הנלמד.
בבית	הספר	קיים	מערך	חינוך	מיוחד	השואף	לתת	מענה	מדויק	לכלל	ילדי	הקהילה	שבתוכה	
ובכיתות	 הגדולות	 בכיתות	 המיוחדים	 השירותים	 לסל	 הזכאים	 ילדים	 שילוב	 פועלים.	 אנו	
החינוך	המיוחד	ממשים	את	מטרתם:	לאפשר	לילדים	הזכאים	להצליח	בלימודים	בהתאם	

לגילם	בצורה	המותאמת	לצרכים	של	כל	תלמיד	ומתוך	חיפוש	וחשיבה	יצירתית.	
כבית	ספר	שהוא	ממ"ד	משלב,	ומקבל	הדרכה	מעמותת	״מיתרים״	המלווה	בתי	ספר	משלבים.	
בביה״ס	לומדים	תלמידים	מכל	גווני	החברה	הישראלית	מתוך	חיבור	לערכים	של	אחדות	
ישראל	ותוך	נתינת	מקום	וערך	לכל	גווני	הזהות	היהודית-ישראלית.	המפגש	הוא	כלי	בסיסי	
מה	 עם	 התלמיד	 את	 בלמידה	שמפגישה	 גם	 כמו	 ביחד	 לחיים	 ובחינוך	 בכיתה	 קיים	 והוא	
שמחוץ	לו.	ניתנת	חשיבות	ללימוד	המקורות	היהודיים	בצוותא	לשם	יצירת	שפה	משותפת	
המאפשרת	שיח,	פתיחות	ורבגוניות	כיסודות	שורשיים	כבר	מגיל	צעיר.	החל	מאמצע	כיתה	
ג׳,	מתוך	שיח	של	זהויות	ובחירת	הילד	והוריו,	מתקיימת	חלוקה	בבוקר	בין	קבוצות	״שיח״	

ו״תפילה״	כנהוג	בבתי	ספר	משלבים	רבים.	
בית	הספר	זוכה	להיות	חלק	מקהילה	ולשתף	פעולה	עם	ועד	הורים	הנכונים	להיות	חלק	

מן	העשייה	הלימודית,	החינוכית	והערכית	של	בית	הספר.	

טל: 02-9961552  
tekoa.echai@gmail.com :מייל

מנהלת: טלי פרלסון

בית הספר ממ"ד "אחדות ישראל"
)אח"י תקוע א'-ד'(
בשנה״ל הבאה ביה״ס צומח לכיתה ד׳

בתי ספר
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ד-ח

בית	הספר	אח"י	תקוע	-	בית	ספר	חי	לכל	אחי.

בבית	הספר	לומדים	בשנת	תש"פ	למעלה	מ-500	תלמידים	ותלמידות	והוא	מהווה	המשך	
וקהילת	תקוע	 ככלל	 עציון	 גוש	 מזרח	 כמו	 צעירה.	 –	חטיבה	 אח"י	תקוע	 ביה"ס	 ישיר	של	
בפרט,	גם	בית	הספר	חרט	על	דגלו	את	החיים	המשותפים	של	עם	ישראל,	דתיים,	חילונים	

ומה	שביניהם	וזאת	מתוך	דיאלוג	והקשבה.	

הן	 חוויתית,	 בלמידה	 מתאפיין	 אח"י	 החינוך,	 משרד	 של	 הלימודים	 בתכנית	 עמידה	 לצד	
באופן	הלימוד	והן	בתכנים	הנוספים	הנלמדים	בבית	הספר.	תכנית	הלימודים-	"אשכולות",	
ובאופני	 השונים	 הלמידה	 בתחומי	 השני	 כחוט	 העוברים	 תקופתיים	 נושאים	 פי	 על	 בנויה	
למידה	מגוונים	-	הן	דרך	האינטלקט	והן	דרך	הידיים,	הרגליים,	הלב,	החושים	השונים	וזאת	
סיורים,	 שונות,	 דמויות	 עם	 מפגש	 שינון,	 מוזיקה,	 אומנות,	 של	 בלמידה	 שילוב	 באמצעות	

חברותא	בוגרת	ועוד.	

בין	 יוכלו	לפרוח.	 חוזק	בהם	 נקודות	 חוזקות:	באח"י	עושים	מאמץ	למצוא	בכל	תלמיד/ה	
התוכניות	השונות	המתקיימות	בבית	הספר-	מקהלת	אח"י,	נבחרת	נגני	מנדולינה/	גיטרה/	
חקלאות,	 מרחב,	 תוכנית	 חי,	 פינת	 הדרכת	 מתמטיקה,	 מצויינות	 מדעים-חלל,	 צוות	 סאז,	

נבחרות	 ספריה,	 וועדת	 ערבית,	 רובוטיקה,	 גמרא,	 חוזקות	 אגדרמה,	 יוגה,	
ספורט	מגוונות	ותחרותיות	הן	לבנים	והן	לבנות-	ריצה,	כדורסל,	

אתלטיקה.

מול	 אל	 יהודה	 מדבר	 ספר	 על	 שוכן	 הספר	 בית	 בשטח:	 אח"י	
של	 ילדותם	 נוף	 תבנית	 הם	 והמרחבים	 שהטבע	 כך	 ההרודיון	
נרחבת,	 וטיולים	 סיורים	 תכנית	 פועלת	 באח"י	 התלמידים/ות.	
הכוללת	גם	לינת	שטח	החל	מכיתה	ד'.	לקראת	טיולים	מתקיימת	
למידה	והכנה	ובטיולים	עצמם	מבוצעות	הדרכות	ע"י	התלמידים	

והצוות.	

המקצועי,	 האיכותי,	 הצוות	 הוא	 הספר	 בית	 של	 כוחו	 סוד	
היצירתי	המגוון	והמסור.

טל: 02-9962320 
bigechaitekoa@gmail.com :מייל

מנהל: אופיר לוגסי

בתי ספר

בית הספר ממ"ד "אחדות ישראל"
)אח"י תקוע ה'-ח'( חטיבה בוגרת
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בבית	הספר	התורני	"נוה"	שבמזרח	גוש	עציון,	עוסקים	בשילוב	הרמוני	של	תחומי	הקודש	
הכרה	 כי	 אמונה	 מתוך	 והתלמידים,	 הצוות	 של	 ובינאישית	 אישית	 בהתפתחות	 והחול,	
להיבנות	 לנו	 שתאפשר	 היא	 מאיתנו	 אחד	 כל	 של	 והעוצמות	 הכוחות	 במגוון	 משמעותית	

ולבנות.

שנת	תש"ף	היא	השנה	הראשונה	להקמת	בית	הספר.	בשלבים	ראשונים	אלו	אנו	מעצבים	את	
דרכנו	החינוכית	וצועדים	בדרך	ישנה-חדשה	לחינוך	הילדים	הצעירים	לאהבת	תורה	ויראת	
שמים	בנועם	וברעות	תוך	מחוייבות	להלכה.	הפסוק	"בכל	דרכך	דעהו"	מנחה	אותנו.	ההבנה	
כי	כל	פעילות,	למידה	ומעשה	הינם	חלק	בעבודת	ה'.	אנו	משתדלים	לחפש	מה	ה'	שואל	

מאיתנו	וכיצד	עלינו	לפעול	גם	בחיי	היומיום	הפשוטים	בבית	הספר.	

תהליכי	ההוראה	והלמידה	מגוונים	ומכוונים	לסוגי	הלומדים	השונים.	בבית	הספר	מתקיימת	
תוכנית	לימודים	נוספת	במימון	ההורים,	הכוללת	שיעורי	משנה,	פיוט	ופעילות	בחוות	חיות.	
באמצעות	יציאה	לסיורים	וטיולים,	אנו	מתחברים	יחד	עם	התלמידים	לחבל	הארץ	הנפלא	

בו	אנו	חיים.

מנוסה	 חינוכי	 צוות	 ולבנות,	 לבנים	 נפרדות	 כיתות	 הספר	 בבית	
הכולל	רב,	מחנכות	יועצת	ומנהלת.

הספר	 בית	 בשערי	 הנכנס	 כל	 בידי	 לסייע	 שנצליח	 תפילתנו	
כולו	 העולם	 את	 ולהאיר	 כוחותיו	 את	 לגלות	 כצעירים	 מבוגרים	

באורו	המיוחד.

טל: 02-5403806 
mizrach.school@gmail.com :מייל

מנהלת: יפית ארזי

בתי ספר

בית הספר התורני "נוה"
מזרח גוש עציון
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בית	הספר	"בית	יעקב"	ותלמוד	תורה	"מעלה	עמוס"	מונים	כ-	130	תלמידים	בשכבות	א'-	ח',	
וממקוממים	בישוב	"מעלה	עמוס"	שבמזרח	גוש	עציון.

בתי	הספר	שייכים	לזרם	החינוך	החרדי	עצמאי	ומושתתים	על	טהרת	הקודש,

ביה"ס	זוכה	לסיעתא	דשמיא	הגדולה	המלווה	את	ביה"ס	בזכות	הציות	המוחלט	לדעת	תורה.

הקו-החינוכי	מכוון	בעקביות	לדעת	תורה,	להרבה	סבלנות,	סובלנות	וחשיבה	בלתי	פוסקת	
על	הצלחתם	האמיתית	של	התלמידים	והתלמידות,	אנו	משקיעים	את	עיקר	מאמצנו	כדי	
להקנות	את	הערכים,	לאהיבם	על	התלמידים	ולהחדיר	בהם	את	גאות	היחידה	המלווה	את	

תלמידי	בתי	הספר.

ביה"ס	נותן	מענה	רוחני	מקצועי	וחויתי	לכל	שכבת	גיל	בהתאם	לרמתו.

הצוות	המסור,	הותיק	והמנוסה	דואג	לתשומת	לב	אישית	לכל	תלמיד	ותלמידה,	לתשומת	לב	
לקשיים	קימים,	בנוסף	לרמה	הלימודית	המצוינת	נערכים	לימוודי	העשרה	מגוונים.

ביה"ס	משקיע	משאבים	ומאמצים	בפעילות	חברתית	מגוונת	ומשלימה	המחזקת	את	הקשר	
של	התלמידים	לדרך	החינוכית	ולמסרים	הנלווים.

)שעורי	 לו	 ומחוצה	 ביה"ס	 עזרה	מקצועית	בתחומי	 כמו"כ	מקבלים	התלמידים	המתקשים	
עזר,	חונכות(

בשנים	האחרונות	הפעלנו	תוכנית	פעולה	יחודית	ובלעדית	לשכבה	הגבוהה	של	בנות	ביה"ס,	
התוכנית	נקראת	"אל	על"	ובה	מקבלות	התלמידות	הגברה	של	שעורי	יהדות	חויתיים	ע"י	
הרצאות	מפי	אנשי	מקצוע	מעלים	ותוכניות	מיוחדות	שמחברות	ומרוממות	את	הבנות	טפח	

מעל	–	ומחזקות	את	הקשר	והחיבור	מתוך	אהבה	ורצון.

טל: 02-9931101  
y-amosh-amo-s@kishurim.k12.il :מייל

מנהלת: רות שושן
סגן	מנהלת	ומנהל	ת"ת: רמי אברמוביץ

בתי ספר

בית הספר "מעלה עמוס"
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מרכז	המחוננים	מקבל	תלמידים	מגוש	עציון,	אפרת,	קרית	ארבע-חברון	ודרום	הר	חברון,	
אשר	אותרו	כמחוננים	במבחני	הסינון	שנערכו	בבתי	הספר	בכיתה	ב'	-	כ	3%	מבעלי	הציונים	

הגבוהים	ביותר.	בבית	הספר	כ–	250	תלמידים	מחוננים.

בשנת	תשפ"א	תפתח	בע"ה	תכנית	מצטיינים	אחה"צ	–	תלמידים	שאותרו	כמצטיינים	במבחני	
הסינון	שנערכו	בכיתה	ב',	5%	נוספים.

מרכז	המחוננים	נועד	לתת	מענה	לצרכים	קוגניטיביים,	רגשיים	וחברתיים	המיוחדים	לילדים	
המחוננים	והמצטיינים	מעצם	הגדרתם	ככאלה.	חווית	הלמידה	מותאמת	לצרכים	אלו.	במרכז	

התלמידים	פוגשים	את	קבוצת	השווים	שלהם,	המאתגרת	אותם	בכל	התחומים.

המורים	הינם	מומחים	בתחום	הדעת,	ועברו	הכשרה	מיוחדת	להוראת	מחוננים	ומצטיינים.	
בצוות	המרכז	גם	פסיכולוגית	ויועצת	הנותנות	מענה	לצרכים	הייחודיים	של	הילדים	והמרכז.

הלימודים	מתקיימים	בשני	ימי	לימוד:	כיתות	ג-ד	בימי	שני,	כיתות	ה-ח	ביום	רביעי.
בבית	הספר	18	קבוצות	לימוד	)בנים	ובנות	בנפרד(.	

יום	הלימודים	נפתח	בתפילה	ובפעילות	חברתית	בקבוצות.	לאחר	מכן	התלמידים	לומדים	
והחברה,	 הרוח	 מדעי	 שונים:	מדעים,	 וחצי,	משלושה	אשכולות	 בני	שעה	 קורסים	 שלושה	

ואמנויות.	בכל	מחצית	מתחלפים	הקורסים.	

בין	הקורסים	הניתנים	במרכז:	אדריכלות,	ציור	ופיסול,	קומיקס,	שיח	סורגים,	מדע	ובילוש,	
מסע	מתמטי	בין	תרבויות,	חשיבה	מתמטית,	כימיה	פלסטיק	ופולימרים,	רובוטיקה,	טכנולוגיה,	
לוגיקה,	שירה,	פילוסופיה	לשון	והיסטוריה,	בניית	משחקים,	קולנוע,	כתיבה,	שחמט,	מוסיקה,	

מחקר	ושיח,	מוסיקה,	קולנוע,	אגדות	חז"ל,	דילמות	ערכיות,	ועוד.

בין	השאר	מתקיימים	במרכז:	חידות	בתחומים	שונים,	פרויקט	אמנות	קהילתית,	
תחרויות	שחמט	והפקת	סרט,	פרויקטים	בקורסים	השונים.

טל: 02-9937333 שלוחה 1, 073-2205137 
www.afikimgifted.co.il :אתר  afikimgifted.gushetzion@gmail.com :מייל

מנהלת: אתי אברמוביץ

בתי ספר

"אפיקים" 
מרכז מחוננים ומצטיינים
גוש עציון
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שירותים	 לפתח	 למטרה	 לו	 ששם	 חינוכי-קהילתי,	 פרויקט	 הינה	 בגבעות	 שילוב"	 "סדנת	
לאנשים	עם	צרכים	מיוחדים,	תוך	דגש	על	שילוב	בקהילה.	אנו	מפעילים	בית	ספר	לחינוך	
מיוחד	כוללני	רב	שלבי	)יסודי-חט"ב-תיכון(	וכן	מערך	תעסוקה	ודיור	למבוגרים	עם	צרכים	

מיוחדים.

בבית	הספר	לומדים	כיום	כ-80	תלמידים,	בנים	ובנות,	בעלי	מגוון	מיוחדויות	וטווח	רמות	
למידה	ותפקוד	רחב	אשר	נפלטו	או	נמצאו	לא	מתאימים	למסגרות	החינוך	הרגיל	וזכאים	
לשירותי	החינוך	המיוחד.	לכל	תלמיד	נבנית	תכנית	אישית	ומוצבות	מטרות	למידה	ועבודה	
לרמות	 ומותאמת	 נכתבת	 הספר	 בבית	 הלמידה	 תכנית	 לצרכיו.	 ובהתאם	 יכולותיו	 פי	 על	
הלמידה	השונות	תוך	שימת	דגש	על	למידה	דיפרנציאלית	תוך	תנועה	והפעלת	מרחבי	למידה	

מגוונים.	

תפיסת	העולם	החינוכית	שלנו	מדגישה	את	ערך	השהיה	בטבע	והעבודה	החקלאית	וכחלק	
מהמערך	הלימודי	–	טיפולי	אנו	מפעילים	אורווה,	דיר,	פינת	חי,	ופינת	ירק.

במתחם	המלאכה	התלמידים	עובדים	בנגרות,	קרמיקה,	קליעת	סלים	ועוד.

התלמידים	לומדים	ועובדים	בתחומים	אלו	וחלקם	אף	זוכים	בהכשרה	מקצועית.

sadnat-shiluv.co.il -הסדנא	באתר	למצוא	ניתן	נוספים	פרטים

התלמיד	 מתגורר	 בה	 הרשות	 מטעם	 ושיבוץ	 השמה	 לאחר	 רק	 להירשם	 ניתן	 הספר	 לבית	
ושיבוץ	מטעם	מ.א.	גוש	עציון	ולאחר	מפגש	קבלה	והתאמה	בבית	הספר,	בתאום	באמצעות	

המשרד.

office@sadnat-shiluv.co.il :טל: 02-9938423  מייל
www.sadnat-shiluv.co.il :אתר

מנהל: אסף טבול

"סדנת שילוב"

בתי ספר
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חזון האולפנה
מעלים	בקודש

מתמדת	 ולהתפתחות	 להתקדמות	 השואפות	 בנות	 מטפחת	 צורים	 ראש	 בנ"ע	 אולפנת	 	
בעבודת	ה'	מתוך	אהבת	תורה	ויראת	שמים. 	

האולפנה	מחנכת	את	בנותיה	לבניית	השקפת	עולם	מגובשת,	אמונה	עמוקה	ומחויבות	הלכתית.  
מעמיקים	בלימוד

אולפנת	בנ"ע	ראש	צורים	פועלת	לקידום	התלמידות	ולפיתוח	יכולותיהן	האישיות	באופן	 	
המיטבי. 	

האולפנה	מטפחת	בנות	בעלות	מוטיבציה	פנימית	ללמידה,	המגיעות	להישגים	גבוהים. 	
בתחומי	 גבוהים	 סטנדרטים	 והצבת	 פעילה	 מעורבות	 מתוך	 למידה	 מזמנת	 האולפנה	 	

החשיבה	והיצירה. 	
יצירת	 תוך	 מגוונים	 דעת	 לתחומי	 חשיפה	 מתוך	 אופקים	 להרחבת	 מחנכת	 האולפנה	 	

שילובים	רב	תחומיים. 	
מתחברים	לכלל

האולפנה	מטפחת	אקלים	חברתי	של	אכפתיות,	כבוד	הדדי	ומחויבות	לתרומה	לקהילה	 	
ולחברה	הישראלית. 	

בתוך	 ועשירה	 מגוונת	 חברתית	 ועשיה	 אחריות	 יוזמה,	 של	 מרחב	 מאפשרת	 האולפנה	 	
האולפנה	וגם	מחוצה	לה. 	

מעצימים	את	הפרט
'החומר	הנלמד'	 	האולפנה	חותרת	ליצירת	חיבור	משמעותי	בין	
לבין	עולמה	האישי	של	התלמידה;	רגשותיה,	מחשבותיה	וצרכיה.	
ולקיחת	 הבחירה	 יכולת	 בפיתוח	 חשיבות	 רואה	 האולפנה	 	

אחריות	אישית.
	האולפנה	מאופיינת	באווירה	משפחתית	המאפשרת	נראות	של	

כל	בת	באופן	אישי	וביחסי	אהבה	אמון	הקשבה	וכבוד.	
מי	קהל	היעד?

	תלמידות	הבוחרות	ללמוד	באולפנה	מתוך	הזדהות	עם	הקו	
החינוכי	-	תורני	שלה.

מחויבות	 כך	 ומתוך	 ה'	 בעבודת	 להתקדם	 הרוצות	 בנות	 	
למצות	את	כוחותיהן	בתחומים	השונים	כדי	לחיות	חיים	של	

שליחות	משמעותית.

טל: 02-9933889  פקס: 02-9938135 
www.ubarz.co.il :אתר  ulpenarz@gmail.com :מייל

ראש	האולפנה: אביגיל נבו
מנהלת	התיכון: שושי שלזינגר

אולפנת בני עקיבא "ראש צורים"
תיכונים
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גוש- מועצת	 בבעלות	 ט'-י"ב	 בשכבות	 תלמידות	 	450 כ-	 מונה	 אוריה	 אור-תורה	 אולפנת	
עציון,	מועצת	אפרת	ורשת	אור-תורה	סטון,	האולפנה	עברה	בשנותיה	הקצרות	תהליכי	שינוי	
משמעותיים,	זכתה	בפרס	החינוך	הממלכתי	דתי	ופרסים	נוספים,	זוכה	לביקוש	רב	ורבים	באים	

ללמוד	מעשייתנו	החינוכית.
בשנת	תשפ"א	נעבור	אי"ה	למשכננו	החדש,	בניין	יפהפה	וחדיש	למרגלות	הגבעה	הצהובה.	

והשלווה	 מהשמחה	 להתרשם	 שלא	 יכול	 לא	 אוריה,	 אור-תורה	 אולפנת	 בשערי	 הנכנס	 כל	
הנוכחות	באוויר,	מהחיוך	הנסוך	על	פניהן	של	הבנות,	ניחוחות	של	הווי	תמידי	וחדוות	נעורים.	
הצוות	 בין	 היחסים	הקרובים,	האכפתיות	ההדדית	 הגבוהה,	 הלימודית	 וכן,	להתפעל	מהרמה	
לבנות	ובין	הבנות	לבין	עצמן.	לא	כל	יום	קורה	שבנות	מעידות	שהן	אוהבות	את	האולפנה	בה	

הן	לומודות.
על	רחבי	הדשא	והספסלים,	נרקמות	חברויות	ונסללת	דרך	חינוכית	ייחודית	המביאה	בשורה	
חדשה	לתושבי	גוש-עציון	ואפרת,	המשלבת	חינוך	למצוינות	דתית,	לימודית	וחברתית.	קורה	
משהו	חדש	ואחר:	לא	מדובר	בקטבים	שאינם	נפגשים,	אלא	משולבים	ומפרים	זה	את	זה.	אנו	
מאמינים	בהצבת	גבולות	לצד	אהבה,	בשאיפה	להישגים	גבוהים	ואתגרים	משמעותיים,	תוך	

מתן	שוויון	מלא.
הוכחנו	כי	ניתן	להיות	גם	קהילתיים	וגם	מצטיינים	–	הישגי	התלמידות	בבחינות	הבגרות	ואחוזי	

הזכאות	הם	מהגבוהים	במדינה!!!	
אור-תורה	אוריה	מחנכת	ל"חיבור	ומחויבות	דתית"	במגוון	תכנים	במקצועות	היהדות,	ובמסלול	

תכנית	בית-מדרש	"מעיין"	לתלמידות	המעוניינות	ללמוד	"תורה	לשמה".	
חוות	 וסביבתן,	 עצמן	 עם	 דתי-אמוני	מתמשך	 בשיח	 העוסקות	 האולפנה	מטפחת	תלמידות	
האולפנה	מציעה	לתלמידות	מצטיינות	 דתית.	 קבלת	מחויבות	 עם	 ומתמודדות	 דתית	 חוויה	
מסלולים	ייחודיים:	"אקדמיה	בתיכון",	עבודות	גמר,	צירוף	מגמות	ואתגרים	רבים.	באולפנה	
מגוון	מגמות:	כלכלה	ומנהל	עסקים,	ביולוגיה,	מחשבים,	כימיה	ופיזיקה,	אומנות,	עיצוב	גרפי,	
חברתית	 בפעילות	 חלק	 לוקחות	 התלמידות	 משפטים.	 חוץ:	 ומגמת	 ומחול	 קולנוע	 תאטרון,	

עשירה	מאוד,	לצד	פעילות	העשרה	רוחנית	ותכנית	טיולים	המחנכת	לאהבת	הארץ.	
האולפנה	מקיימת	פעילות	התנדבותית	בקהילה	כחלק	משגרת	היום	יום	של	האולפנה,	בקרב	
קשישים,	גני	ילדים	וילדי	בתי	הספר	באזור.	האולפנה	ממשיכה	לשקוד	על	יצירת	אווירה	חמה,	
אישית	ומשפחתית	המאפשרת	לכל	בת	להרגיש	שייכת,	לגלות	את	הכישרון	הטמון	בה,	לצמוח	

גבוה	ולהגיע	רחוק	יחד	עם	כולן.

אולפנת אור תורה "אוריה"

 oriyaschool :טל: 02-9959218  פייסבוק
www.tik-tak.co.il/uoriya :אתר  oriyaschool@ots.org.il :מייל

מנהלת: יונת למברגר 

תיכונים
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באולפנה	לומדות	כ-300	תלמידות	בשכבות	ט'-י"ב.	משך	למעלה	משלושה	עשורים	מהקמתה,	
בנינו	באולפנה	"בית	חינוך",	המבקש	להציב	בפני	הבנות	אופק	דתי	במישור	האישי,	החברתי	
והעומק	 וברוחב	 והלאומי.	הדבר	בא	לידי	ביטוי	בצד	הערכי,	בצד	החברתי,	בשיח	האישי	
העמקה	 לבין	 הציבורי	 במרחב	 החינוכי	 הדיאלוג	 בין	 נכון	 איזון	 כי	 מאמינים	 אנו	 הלימודי.	
של	שיח	אישי,	יוצר	את	התמהיל	הראוי	לחינוך	דתי	רלוונטי	ברמה	גבוהה	בימינו.	האולפנה	

מתאימה	לבנות	המוכנות	ומסוגלות	לשיח	ייחודי	כזה	במהלך	שנות	התיכון.
דעת	 רוחב	 שיעורי	 מתקיימים	 לבגרות,	 הרגילה	 הלימודים	 לתוכנית	 מעבר	 תנ"ך,	 בלימודי	
שונים.	במסלול	תורה	שבע"פ	יכולות	הבנות	לבחור	בין	תושב"ע	לבין	גמרא.	במחשבת	ישראל	
נלמדת	באולפנה	תכנית	ייחודית,	השמה	דגש	על	מחשבה	דתית	מול	הפוסטמודרניזם.	מדי	
יום	רביעי	מתקיימת	תכנית	רשות	של	בית	מדרש	)אתרג(.	הבנות	שומעות	שיעורים	ושיחות,	
יושבות	בצוותא	לשיר	ונשארות	ללון	באולפנה.	החלק	הארי	של	הבנות	רשומות	לתוכנית,	

הכוללת	גם	ארבע	שבתות	חוץ	במהלך	השנה.	
הפעילויות	החברתיות	באולפנה	רבות	ומגוונות.	מתקיימות	פעילויות	חברתיות	רבות	נוספות	
של	 האינטרנט	 מאתר	 גם	 ללמוד	 ניתן	 עליהן	 ועוד,	 עיון	 ימי	 סמינריונים,	 טיולים,	 לרבות	

האולפנה.
בנות	 כל	 ב"ה	 ארצית.	 מבחינה	 ביותר	 הגבוהות	 ברמות	 היא	 באולפנה	 הלימודית	 התוכנית	
האולפנה	מסיימות	עם	תעודת	בגרות	ברמה	גבוהה,	וזאת	מעבר	להעשרה	לימודית	במגוון	
לפילוסופיה,	 מבוא	 ובמדיה,	 בקולנוע	 מודרכת	 צפייה	 חקר,	 למידת	 )אומנות,	 מקצועות	
ברמה	 ראליות	 מגמות	 הן	 באולפנה	 קיימות	 ועוד(.	 אקטואליה	 העשרה,	 לתרבות,	 מבואות	
גבוהה	)פיסיקה,	ביולוגיה,	כימיה,	מחשבים	ומדעי	הסביבה(	והן	מגמות	הומאניות	מצוינות	

)ספרות,	היסטוריה,	אומנות,	מדעי	החברה,	לימודי	ארץ	ישראל,	ומחשבת	ישראל(..
בערכי	 מאמינים	 אנו	 האישי.	 היחס	 סוגיית	 היא	 שלנו,	 החינוכי	 השיח	 של	 הכותרת	 גולת	
יסוד	של	חירות	ולקיחת	אחריות,	בצד	עידוד	הבנות	להכיר	את	עצמן	במסגרת	דיאלוגית	
המבקשת	לתת	מקום.	מתוך	הבנה	שעיקר	המעשה	החינוכי	קורה	בבית,	הצוות	נרתם	למאמץ	
חינוכי	נרחב	–	בשיתוף	מלא	עם	ההורים	–	בארבע	שנות	התיכון.המושגים	מורכבות-דיאלוג-
תהליך-חירות-אחריות,	על	המשתמע	מהם	מבחינה	דתית	וערכית	וגם	מבחינת	ההתנהלות	

היומיומית,	הם	אבני	היסוד	של	השיח	באולפנה.	
ניתן	להתקשר	ולתאם	ביקור	בכל	זמן	שתרצו,	ואפשר	גם	להגיע	ללא	תיאום	ולשוחח	עם	

הבנות	והצוות.	מומלץ	להתרשם	גם	באתר	הבית	של	האולפנה.

טל: 02-9959200 
www.tik-tak.co.il/neve-hana :אתר  mazcirut.nc@gmail.com :מייל

תיכונים

אולפנת אור תורה "נווה חנה"
ראש	האולפנה: הרב ד"ר רונן בן דוד
מנהל	התיכון: הרב נחמיה קרקובר  רכזת	חינוכית:	רבקי ישראלי
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ישיבה תיכונית

ע"ש שמואל פנחס אהרמן  אפרת
נווה-שמואל
אור תורה

למחויבות	 חינוך	 שמים,	 וליראת	 תורה	 לאהבת	 ובנייה	 חינוך	 על	 שוקדת	 שמואל",	 "נווה	 ישיבת	
הלכתית	יחד	עם	חיפוש	משמעות	וחיבור	פנימי	לעולם	התורה	ולעבודת	ה'.	

ובנכונות	 והחברה,	 בנוסף	מרימים	אנו	את	דגל	המעורבות	במכלול	תחומי	העשייה	של	המדינה	
לתרום	לקהילה,	ולהיות	חלק	מהחברה	בישראל.	

חדוות	למידה	ורחבות	אופקים	יחד	עם	קשר	אישי	משמעותי
לצד	עמל	 בישיבה,	 החינוכית	 והמורים	מאפיין	את	העשייה	 הרמי"ם	 וחם	מצד	 קרוב	 אישי	 קשר	
בתורה	ובדעת,	פיתוח	תכניות	לימודים	ייחודיות	במקצועות	הקודש	וחיזוק	תהליך	הלמידה	מתוך	

בחירה,	סקרנות	ויצירה.
מאמץ	רב	מושקע	לשילוב	נאות	בין	תלמודה	של	תורה	לבין	לימודי	המקצועות	הכלליים.	גם	תחומי	
המדע	והדעת	נלמדים	ברמה	גבוהה,	מותאמים	לנטיית	כל	תלמיד,	ומובילים	ב"ה	להישגים	גבוהים	
וטכנולוגים	מתקדמים	 אקדמיים	 בפרויקטים	 השותפים	 מתלמידנו	 יש	 בנוסף,	 הבגרות.	 בבחינות	

מחוץ	לישיבה.
הפנימיה-	בית	ספר	לחיים.	התבגרות	אישית	וחברתית

צוות	 הישיבה.	 ובשבתות	 בערבים,	 וחברתית.	 חינוכית	 עשייה	 מוקד	 מהווה	 בישיבה	 הפנימייה	
הפנימיה,	רחב	ומקצועי,	שוהה	עם	הנערים	בשעות	הערב	ומקיים	חוגים	ושיחות	אישיות	בנושאים	
בשעות	 העשרה	 חוגי	 מגוון	 מוצעים	 בנוסף	 התלמידים.	 לעולם	 ורלוונטיים	 אקטואליים	 תורניים,	

הפנימיה.	
)לדוגמה:	תעופה	וחלל,	דיבייט,	הרכבים	מוזיקליים,	חדר	כושר,	בישול,	דרמה	ותנועה(

בגרות	-	אחריות	-	שותפות
בסיס	הגישה	החינוכית	הוא	התייחסות	לתלמידים	כבוגרים.	וכיוון	שבוגרים	הם,	יכולים	וצריכים	
הם	לקחת	אחריות	על	הפן	הלימודי	והחברתי	בישיבה.	מתוך	האחריות	מגיעה	תחושת	השותפות,	

תחושה	שהישיבה	היא	בית,	וכל	תלמיד	שותף	ופעיל	בכל	המתרחש	בישיבה.	
בתי	 מקרב	 הראשונה	 בקטגוריה	 החינוך	 משרד	 ע"י	 הישיבה	 דורגה	 האחרונות	 ר	בשנים	 הספ

ואנו	שמחים	שהעשייה	 זה.	 וזכתה	בפרסים	על	הישגיה	בתחום	 הערכיים	בארץ,	
הרחבה	והמבורכת	זוכה	להערכה	גם	בקרב	הגורמים	הרשמיים.	

בתפילה	לבחירה	נכונה	ומדויקת	לכל	תלמיד	ולכל	משפחה.

ישיבה תיכונית אור תורה "נווה שמואל"

טל: 02-5422430
  neveshmuel@gmail.com :מייל
www.neveshmuel.org.il :אתר

ראש	הישיבה: הרב אבישי מילנר  מנהל	התיכון: חזי זכריה

תיכונים
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ישיבת	מקור	חיים	מונה	כ-300	תלמידים	בשכבות	ט'-י"ב.

הישיבה	הוקמה	בשנת	תשמ"ח	)1988(	על	ידי	הרב	דוב	זינגר,	שנקרא	על	ידי	הרב	עדין	אבן	
ישראל	)שטיינזלץ(	להקים	ישיבה	תיכונית.	הישיבה	שוכנת	בכפר	עציון,	ובימים	אלו	נבנה	
מבנה	הקבע	בנווה	דניאל,	אליו	מתעתדת	הישיבה	לעבור	בשנים	הקרובות.	בישיבה	לומדים	

כ-300	תלמידים	ב-10	כיתות,	מתוכן	2	כיתות	חינוך	מיוחד,	בתנאי	פנימייה.	

מבקר	שיגיע	לישיבה	ויחפש	את	הלב	הפועם,	את	המקום	בו	אפשר	להרגיש	את	הדופק	של	
הישיבה	–	יכנס	בתחילה	לבית	המדרש.	לסדר	בוקר	בעיון	או	סדר	ערב	בבקיאות.	למשמר	
לב	 וישים	 הלוואי	 התפילה,	 שלפני	 לניגונים	 הקטנות.	 השעות	 עד	 בלילה	 חמישי	 ימי	 של	

לעבודת	התפילה	בפרט	ועבודת	ה'	בכלל	הנוכחת	בישיבה.

ייתכן	והוא	ישים	לב	לדופק	הפועם	בלימודי	התיכון,	בהרחבת	הדעת	ובהכרות	עם	העולם	
הרחב	הסובב	אותנו'	או	שישים	לב	לדופק	החברתי	הפועם	חזק,	בחיי	הפנימיה,	בהתנדבות,	
חברות	 ציניות.	שמאפשרת	 או	 פוזות	 נטול	 נקי,	 דיבור	 הסביבה	שמאפשרת	 באיכות	

טובה	שמעצימה	את	האחר.

טל: 02-9934810 
www.makor-c.org :אתר  makor.c@gmail.com :מייל

ראש	הישיבה: הרב דוב זינגר, הרב דוד רבינוביץ
מנהל: גילעד רוזנברג

ישיבת "מקור חיים"
תיכונים
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מחנכים	לאחריות,	שואפים	למצוינות

ישיבת	בנ"ע	אורות	יהודה	מאמינה	שיש	צורך	בגישה	אישית,	מצמיחה	ומעודדת	לחלום	ולשאוף	
למגוון	הרחב	של	תלמידי	הישיבה.	הישיבה	מחנכת	לגדלות	בתורה,	ליראתה	ואהבתה	ולרוחב	
במגוון	 תיכון	 ולימודי	 תורה	 של	 לכתחילה	 לחיבור	 מחנכים	 אנחנו	 ובחכמה.	 בתורה	 ידיעות	

תחומי	ידע	ולמעורבות,	אחריות	ותרומה	לכלל	ישראל,	למדינת	ישראל	ואזרחיה.

בשיח	רגשי	מעמיק	מצמיחים	דור	גדול
בישיבה	עוברים	התלמידים	תהליך	של	שיח	רגשי	וקבוצתי,	כדי	שהתלמיד	יתחבר	לעצמו,	
את	 להפוך	 שואפים	 אנו	 חייו.	 במסלול	 ודרכו	 ייחודו	 את	 ויזהה	 ולכשרונותיו	 ליכולותיו	
וחברת	 לקבוצה	 ואחריות	 מחוייבות	 גומלין	של	 יחסי	 ביניהם	 מיחידים	שיש	 התלמידים	

מופת,	המחוייבת	לפעול	גם	מחוץ	למסגרת	הישיבה.	

שותפות	ומעורבות	מובילים	להצלחה	והישגים
שונות,	 בפעילויות	 החברתיים,	 התכנים	 בקביעת	 שותפים	 להיות	 מוזמנים	 התלמידים	
השנים	 בארבע	 זכתה	 הישיבה	 ובהרצאות.	 ישיבתיים	 בדיונים	 מינריונים,	 הדיון	 בנושאי	
חברתיות	 בפעילויות	 התלמידים	 מעורבות	 על	 דפרנציאלי	 בתגמול	 פעמיים	 האחרונות	
ועל	אחוז	גבוה	של	זכאים	לתעודת	בגרות.	בנוסף,	זכתה	הישיבה	בתעודת	הוקרה	ממשרד	

החינוך	על	התהליכים	הרגשיים	שאותם	עוברים	תלמידנו	תוך	כדי	שיגרת	הלמידה.	

מגמות	לימוד:
פיזיקה	)ורטואלי(,	הנדסת	תוכנה	)מסלול	טכנולוגי	למצטיינים(,	

ביולוגיה,	לימודי	ארץ	ישראל,	היסטוריה.	

ישיבת בני עקיבא "אורות יהודה"

טל: 02-9933406
www.orotyehuda.org.il uoriya :אתר   office@orotyehuda.org.il :מייל

 ראש	הישיבה: הרב אליהו אידלברג  
מנהל	תיכון: הרב ד"ר יהודה ג'ייסון  

תיכונים

43



מרחב	חינוך	ודעת	"אור	תורה	דרך	אבות"	הינו	בית	ספר	תיכון	תורני	קהילתי,	השייך	לרשת	"אור	
תורה	סטון",	מייסודו	של	הרב	שלמה	ריסקין	ובנשיאותו	של	הרב	כתריאל	ברנדר.

מענה	 נותן	 והוא	 ה	 ב	 ח	 ור	 תלמידים(	 )כ-500	 גדולה	 דתית-לימודית	 קהילה	 הינו	 אבות'	 'דרך	
איכותי	למגוון	הרחב	של	האוכלוסיות	הלימודיות	המגיעות	אליו	מאפרת,	יישובי	גוש	עציון	וחבל	
עדולם.	ביה"ס	מיועד	לכלל	התלמידים	המעוניינים	ללמוד	בצורה	מיטבית	במסגרת	ממלכתית	

תורנית,	שאינה	פנימייתית,	באווירה	משוחררת	הנותנת	אמון	בתלמיד.	
כדי	לתת	מענה	רחב	ואיכותי	לכל	התלמידים	הבאים	בשערינו,	חידשנו	את	מסלולי	הלימוד	שלנו:
מסלול דביר -	מסלול	בית	מדרש	להעמקה	בלימוד	התורה	ולבניית	המידות	מתוך	חוויה,	עיון	

ושיח	בגובה	הלב.	
יכולות	לימודיות	טובות	המעוניינים	להרחיב	אופקים,	 מכוון	לתלמידים	בעלי	  – מסלול אופק 

להרבות	בידע	ולגעת	בתחומי	למידה	שונים	באמצעים	מגוונים.
מסלול שחר –	מסלול	לימודים	כללי	ואישי	לתלמידים	המתקשים	לעיתים	בלמידה.	אנו	שמים	
דגש	על	יצירת	מסוגלות	לימודית	וחברתית	תוך	מתן	מענה	המותאם	לצרכי	התלמיד,	מקפידים	

על	יחס	אישי	וחם.
לצד	מסלולים	אלו	קיים	אצלנו	מסלול	חינוך	מיוחד	הכולל	את	מסלול	לביא	לתלמידי	כתות	
מיטבי	 באופן	 הספר	 בבית	 המשתלבות	 התקשורת,	 כתות	 לתלמידי	 אשכול	 ומסלול	 מקדמות	

ונותנות	מענה	נכון	והולם	לתלמידים	הזקוקים	לכך.
בנוסף	למסלולי	הלימוד	אנו	מציעים	גם	מגוון	גדול	של	מגמות	לימוד	לבחירה:

הנדסת	אלקטרוניקה	ומחשבים,	מדעי	המחשב,	פיסיקה,	ביולוגיה,	אומנות,	ארץ	ישראל,	כלבנות,	
ערבית,	קולנוע,	היסטוריה	ועוד.

תורני	 תגבור	 המחפשים	 התלמידים	 לכלל	 פתוחה	 התכנית	 תורני.	 לתגבור	 'פתחים'	 תכנית	
ומתקיימת	פעם	בשבוע	לאחר	שעות	הלימודים.	

מופת	 דמויות	 ומפגשים	עם	 הרצאות	 כוללת:	סמינריונים,	 התכנית	החברתית	העשירה	שלנו	
בחברה,	פעילויות	כיתתיות	ושכבתיות	וכן	פעילויות	התנדבות,	טורנירי	ספורט,	ימי	שיא	שונים	

ומגוונים	ועוד.
חדש	מתשע"ט:	תכנית	'הולכים	בשביל	ישראל',	התחלנו	ללכת	בקטעים	נבחרים	ומאתגרים	של	

השביל,	הקבוצה	מתכננת,	מטיילת	יחד,	ישנים	בשטח	ומתחברים	לאדמה.
אנו	חשים	כי	תלמידינו	יוצאים	להמשך	חייהם,	בתום	שנות	לימודיהם	בביה“ס,	מצוידים	בתורה	
ובערכים	ובעיקר	בחוויה	מיוחדת	של	מפגש	לימודי	עם	מורים	מסורים	ואוהבים,	אשר	הופכים	

להיות	עבורם	'מורים	לחיים'.	דרך	אבות	ההמשך	שלי.

טל: 02-9938311/2  
www.derech-avot.org.il :אתר  derechavot@gmail.com :מייל

מנהל:	הרב יוני הולנדר  מנהל	חטיבת	הביניים: ישראל אביטל
מנהל	חטיבה	עליונה: שמעון בן ישי  רב	בית	הספר: הרב יצחק פריד 

תיכון תורני אור תורה "דרך אבות"
תיכונים
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 2006 משנת	 ממשלה	 החלטת	 מיישמת	 	)360( בסיכון	 ונוער	 לילדים	 הלאומית	 התוכנית	
לטיפול	בילדים	ונוער	בסיכון,	בעקבות	דו"ח	ועדת	פרופ'	הלל	שמיד.

ומטרתה	 ממשלה	 משרדי	 חמישה	 שותפים	 הרווחה,	 משרד	 ידי	 על	 המנוהלת	 בתוכנית,	
הנוער	 הילדים	 פוטנציאל	 את	 לצמצם	 ובכך	 שונים,	 בתחומים	 טיפוליים	 מענים	 להקים	

שיכנסו,	בהווה	ובעתיד,	להגדרה	הרחבה	של	"סיכון".
משרד	 מפקחי	 ידי	 על	 ומלווים	 המקצוע	 אנשי	 טובי	 ידי	 על	 מופעלים	 השונים	 המענים	

החינוך	והרווחה.
להלן המענים הפועלים במוסדות החינוך בגוש עציון:

תוכנית מעג"ן
מתחומי	 מקצוע	 בעלי	 של	 רב-תחומית,	 מערכתית	 התערבות	 תכנית	 היא	 מעגן	 תכנית	
התפתחות	שונים,	הפועל	בשיתוף	עם	הצוות	החינוכי	במסגרות	החינוך	בגיל	הרך,	עבור	
ילדים	המתקשים	בתפקודם	במסגרות	החינוך	בגיל	הרך.	בשנת	הלימודים	התש"פ	התוכנית	

מופעלת	ב–	25	מסגרות	של	הגיל	הרך	)מעונות	וגני	ילדים(.
צוות	רב-מקצועי	זה	מהווה	גורם	היוועצות	ותמיכה	למחנכים	ולהורים	לגבי	הילדים	במסגרת,	

ומהווה	גורם	מתערב	בכל	רבדי	המניעה,	בשילוב	בין	התחום	הטיפולי	לתחום	החינוכי. 

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

השירות	 הפסיכולוגי.	 השירות	 הוא	 בישראל	 ונוער	 לילדים	 הדומיננטי	 הציבורי	 השירות	
הפסיכולוגי	בגוש	עציון	מונה	13	פסיכולוגים	המחולקים	למסגרות	החינוך	השונות	ברחבי	הגוש.
מתווה	השירות	הפסיכולוגי	מגדיר	את	ייעודו	של	השירות	הפסיכולוגי-ייעוצי	)שפ"י(	בישראל	
לקידום	רווחתם	ובריאותם	הנפשית	של	כלל	התלמידים	במערכת	החינוך.	ייעוד	זה	מתממש	
בעבודת	השירותים	הפסיכולוגיים-החינוכיים	)שפ"ח(	ברמת	מערכת	החינוך	והקהילה,	הפרט	
להורים,	 לתלמידים,	 מיועד	 הפסיכולוגי-חינוכי	 השירות	 ובחירום.	 שגרה	 בעתות	 והמשפחה,	
שירות	 לספק	 שואף	 הוא	 הקהילתיים.	 ולגורמים	 הספר	 ובבתי	 הילדים	 בגני	 החינוך	 לצוותי	

לגילאי	3–18	ובחינוך	המיוחד	לגילאי	3–21.
והערכה  אבחון  טיפול,  תחומים-  בשלושה  מתמקדים  הפסיכולוגיים-חינוכיים  השירותים 

ובעבודה מערכתית:
הצוות	 וליווי	 חברתיים(	 התנהגותיים,	 רגשיים,	 )לימודיים,	 תלמידים	 של	 קשיים	 איתור	  

בבניית	תכנית	טיפולית	שתיתן	מענה	לקשיים	אלו.	 	
הערכת	צרכים	לתלמידים	בחינוך	הרגיל	ובחינוך	המיוחד  

ייעוץ	למנהלים	ולמורים	  
אבחון	מערכתי	ובניית	תכניות	התערבות	מערכתיות	  

ולמשפחות	 להורים	 לילדים,	 מיועדות	 והדרכה(	 ייעוץ	 )טיפול,	 פסיכולוגיות	 התערבויות	  
גישות	 פי	 על	 טווח,	 ארוכי	 או	 מועד	 קצרי	 קבוצתיים,	 ו/או	 פרטניים	 טיפולים	 וכוללות	 	 

מגוונות	המקובלות	מבחינה	מקצועית.  
הקהילה	 הכנת	 במסגרת	 אם	 בין	 והחינוכית	 היישובית	 החירום	 בהיערכות	 שותפות	  
התערבויות	 במסגרת	 אם	 ובין	 מערכתיים;	 בהיבטים	 חירום	 לשעת	 והאוכלוסיות	 	 
הפסיכולוג	 עבודת	 חירום.	 מצבי	 בעקבות	 התערבויות	 או	 בחירום	 מידיות	 פסיכולוגיות	 	 

באירועים	אלה	תתבצע	ברובד	פרטני,	משפחתי	ו/או	מערכתי.	 	
השירות הפסיכולוגי-חינוכי לשירותכם,

 shapach@gush-etzion.org.il :בטלפון: 02-9939945 או במייל

השירות הפסיכולוגי-חינוכי
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מטרות	התכנית	מבוססות	על:
הגברת	יכולתן	של	גננות	להכרות	מעמיקה	עם	ילדי	הגן,	לתכנון	וליישום	דרכי	עבודה	  

דיפרנציאליות	לכלל	ילדי	הגן	על	פי	יכולות	וקשיי	הילדים. 	
פיתוח	ערוצי	תקשורת	ושיתופי	פעולה	בין	הצוות	החינוכי	להורי	הילדים	  

הגברת	מודעות	ההורים	לצרכי	ילדיהם	התפתחותית	ולימודית  
יצירת	רצף	מניעתי	-	טיפולי	בין	מסגרות	החינוך	לגיל	הרך	לבין	המשאבים	הטיפולים	  

הקהילתיים	עבור	ילדים	והוריהם. 	
קידום	אינטראקציה	משמעותית	ותקשורת	בין	הורים	לילדים	והשתתפות	פעילה	של	  

הורי	הילדים	בקידומם	בתחומי	ההתפתחות	ובשיפור	מיומנויות	למידה. 	

חדרי שלווה
נעשים	 בחדר	 הספר.	 בית	 במסגרת	 לילדים,	 חינוכית-טיפולית	 תוכנית	 היא	 שלווה	 חדר	
טיפולים	רגשיים	על-ידי	פסיכולוגים	מהשרות	הפסיכולוגי-חינוכי	ומטפלים	בהבעה	ויצירה.	
תפיסת	העבודה	של	חדר	שלווה	נשענת	על	ההנחה	כי	תרפיה	בית	ספרית	הנתמכת	על	ידי	
המבוגרים	המשמעותיים	שבחיי	הילדים,	בבית	הספר	ובבית,	משפרת	את	איכות	היחסים	
שבין	הילדים	לבין	המבוגרים,	מגדילה	את	גורמי	ההגנה	ומקטינה	את	גורמי	הסיכון	ותורמת	

להשתלבות	פרודוקטיבית	יותר	בבית	הספר.
ובאחריות	בית	הספר,	 מטרת	הפרויקט	היא	ליצור	סביבה	מיטיבה	עבור	הילדים	בתוך	
תוך	מתן	מענים	טיפוליים	לילדים	והוריהם	במצבי	קושי	ומשבר	על	רקע	רגשי	חברתי	

ומשפחתי.
בנוסף,	הפרויקט	עוסק	בהרחבת	ידע	והדרכה	למורים	בנושא	התמודדות	עם	תלמידים	

הנמצאים	במצוקה.	
בבתי	 שלווה	 חדרי	 ארבעה	 פועלים	 עציון	 בגוש	
הספר:	או"ע	בנים	+	בנות,	אח"י	תקוע	-	חטיבה	
טיפולי	 מענה	 הנותנים	 נוקדים,	 קדם-	 בוגרת,	

ומקצועי	משמעותי.

דלת פתוחה - ייעוץ הורים 
לידה	 מגיל	 לילדים	 להורים	 מיועדת	 התוכנית	
עד	גיל	גן	חובה	וכוללת	6	מפגשי	ייעוץ	פרטניים	
הפסיכולוגי-חינוכי.	 מהשרות	 פסיכולוגים	 עם	
שונים	 נושאים	 לגבי	 להתייעץ	 מוזמנים	 הורים	

המעסיקים	אותם:	
סמכות הורית, גמילה

תקשורת עם ילדים
קשיים חברתיים

חדש,  אח  של  )לידה  שינויים  עם  התמודדות 
מעבר לגן חדש וכו'( ועוד..

ההרשמה	דרך	אתר	המועצה
עלות	כל	פגישה	-	20	₪

לבירורים	ניתן	גם	לפנות	למשרדי	השפ"ח	
בטלפון:	02-9949945

shapach@gush-etzion.org.il :במייל	או 46
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ביקור סדיר
הקב"ס	)קצין	ביקור	סדיר(	הוא	הגורם	
ברשות	 ומועסק	 הפועל	 המקצועי	
סדיר	 ביקור	 להבטחת	 המקומית,	
של	 וסמויה	 גלויה	 נשירה	 ומניעת	
תלמידים	בגני	ילדים	ובתי	ספר,	עד	
תום	כיתה	י"ב,	עפ"י	חוק	לימוד	חובה.	

תפקידי הקב"ס:
ואיתור	 נושרים	 תלמידים	 איתור	  א.	

תלמידים	בסכנת	נשירה. 	

אכיפת	חוק	לימוד	חובה. ב.	
תכניות	 והפעלת	 בנייה	 שותפות,	  ג.	
טיפוליות	 	- חינוכיות	 התערבות	 	 

למניעת	נשירה. 	
משמש	 הקב"ס	 	- בפרט	 טיפול	  ד.	
התלמידים,	 לפניות	 כתובת	 	 
הוריהם	וצוותי	החינוך	בבתי	הספר	 	 

כמקור	 משמש	 הקב"ס	 ובישובים.	 	 
מידע	ותמיכה	וכגורם	מקצועי	מגשר,	מטפל,	מייעץ	ומכוון	)הקב"ס	משתתף	בישיבות	 	 

צוות	בין	מקצועיות	ויוזם	ישיבות( 	
הנחיה	ויעוץ	לצוותים	חינוכיים	בדרכי	הטיפול	בנושרים	ובתלמידים	בסיכון	-	מציאת	  ה.	

מסגרות	חלופיות	בשעת	הצורך. 	

מומלץ לפנות אלינו במייל:
malka717@walla.co.il - מלכה בארי

tzipit@gush-etzion.org.il – ציפי תומר
matanya@gush-etzion.org.il - מתניה פאר

הפנייה צריכה לכלול:
פרטים	אישיים	של	הילד	–	שם,	מספר	ת.ז,	ישוב	מגורים,	כיתה	ומוסד	לימודים. 	.1

פרטי	התקשרות	עם	ההורים	–	שמות	וטלפונים	)יש	לציין	מצב	משפחתי	ואיש	קשר( 	.2
פרטי	אנשי	הקשר	בבית	הספר	–	מחנכ/ת,	יועצ/ת	-	שמות	וטלפונים 	.3

דו"ח	קצר	המפרט	את	סיבת	הפנייה	ומצב	התלמיד 	.4

תודה רבה על שיתוף הפעולה.
מלכה ציפי ומתניה
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גאוות יחידה
חל”פ גוש עציון, שמחים וגאים שיש לנו חלק

 ב- DNA המיוחד של גוש עציון 

החברה לפיתוח
גוש עציון

ם י ק ס ע ב ה    י נ ב ב ה    ר ו ב ח ת ב

www.gush-etzion.co.il  02-9937128  :שירות לקוחות והזמנות תחבורה

. . איתכם ושלכם כל הדרך 

דר
ה

עזר


