בס"ד

גדרה מובילה בחינוך

ממשיכים בעשייה החינוכית – שנת תש"פ
 7,561תלמידות ותלמידים

כ 1,400 -ילדים ב 50-גני ילדים | כ 3,221 -תלמידים ב 8-בתי ספר יסודיים | כ 2,940 -תלמידים ב 3-תיכונים

מנהלת אגף החינוך

לצוותי החינוך והמנהלה ,לתלמידות ולתלמידי גדרה שפותחים את שנת הלימודים תש"פ,
החינוך בגדרה הוא הגאווה של כולנו – חינוך ערכי ,מסור ואיכותי בו נותנים מענה לכל ילדה
וילד .אנו ,במועצה המקומית גדרה נמצאים כאן בשבילכם ועבורכם ומלווים אתכם בכל צעד
ואתגר בדרך להצלחה של כולנו .מאחלת אני שתהא זו שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
ענת קוך
מנהלת אגף החינוך

לתלמידות ולתלמידי גדרה ,לצוותי החינוך ,לצוותי המנהלה ולכל השותפים לעשייה
החינוכית ,בפתחה של שנת הלימודים תש"פ ,אני מאחל שגם השנה נמשיך בעשייה
המשותפת של כולנו התורמת להצלחת החינוך ,הבסיס להצלחה אישית וקהילתית .נמשיך
להשקיע משאבים ותקציבים בחינוך ולהוביל בחינוך ובאיכות החיים .אני מאחל שנת
לימודים פורייה ,מלאת עניין ומוצלחת.
יואל גמליאל
ראש המועצה

ראש המועצה

בית ספר פינס

בית ספר רעות

בית ספר קשת

בית ספר שלהבות חב"ד

בית הספר הראשון במושבה
מנהלת בית הספר זו השנה השביעית  -גלית אקריש
ייחודיות בית הספר -תרבות ישראלית ערכית וזהות אישית
 639תלמידים  23 //כיתות
 2כיתות חינוך מיוחד  4 //כיתות אקוסטיות
מה קרה עד כה?
‹ כנס מחזורים לחגיגות ק' מחזורים ב"פינס"
‹ אירוע התרמה קהילתי למען עמותת חיים  -ילדים למען ילדים
‹ תוכנית "שישי ישראלי" – כינוס בסימן שירי א"י
למידה מבוססת יחסים:
‹ צעדת המאה
‹ תערוכת צילום" :ישראלי בעין המצלמה"
תוכנית הקשר הרב דורי
‹ תוכנית בחירה  -אשכולות י.ד.ע לכל תלמידי ביה"ס
‹ תוכנית פ.ל.א )פינס ,לומד ,אחרת(
‹ תוכנית מפרש – פיתוח תרבות יזמית בבית הספר
‹ תוכנית מצוינות  -אמירים בהובלת צוות חינוכי
‹ בית ספר ירוק
מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
‹ הטמעת תוכנית פ.ל.א  -שיר של יום ,בוקר בכושר ,דקה ישראלית
‹ פיתוח מיזם מפרש  -טיפוח זהות אישית
‹ יוזמה  -תרבות יהודית ישראלית למידה בחברותה
‹ אירוע התרמה קהילתי
‹ יום שיא בסימן ערבות הדדית
‹ שכלול וטיפוח תוכנית בחירה  -ילדים מלמדים ילדים
‹ המשך הטמעת החזון הבית ספרי
‹ תכנית מצוינות אמירים
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:
שמחים ונרגשים אנו פותחים את שנה"ל תש"פ  -שנה בה אנו מעמיקים את טיפוח
הזהות האישית ומעמיקים את הלמידה המבוססת יחסים בשילוב תלמידים בקהילה.
גם השנה בשיתוף כל הקהילה נתכנן אירוע התרמה קהילתי – ילדים למען ילדים .אנו
מאמינים שגם השנה החדשנות ,היצירתיות והיזמות תוביל אותנו לעשייה חינוכית
מיטבית.

מנהלת בית הספר זו השנה הראשונה – דנית אדלמן
ייחודיות בית הספר  -בית חינוך לערכי הדמוקרטיה קהילתי
ירוק מתמיד
 490תלמידים  17 //כיתות אם  2 //כיתות חינוך מיוחד

מנהל בית הספר זו השנה החמישית  -יהושפט הלוי
ייחודיות בית הספר :בית הספר משלב יהדות ,ציוניות,
ישראליות ,דמוקרטיות ,סובלנות ואהבת הארץ.
 340תלמידים  13 /כיתות  /כיתת תקשורת וכיתת ל"ל

מנהלת בית הספר זו השנה החמישית – חני קרניאל
ייחודיות בית הספר – שליחות והארה מבפנים כלפי חוץ
כניסה למבנה חדשני במזרח גדרה
 210תלמידים  10 //כיתות

מה קרה עד כה?
‹ הוכתר כבית ספר ירוק מתמיד
‹ קיבל פרס חינוך מחוזי על עבודת צוות ,קהילתיות ומתן מענה לשונות בין
התלמידים
‹ קיבל פרס ארצי על הטמעת השעות הפרטניות באופן מיטבי
‹ זכה בכוכב בריאות אחד כבית ספר מקדם אורח חיים בריא
‹ שעת יוזמות רב גילאית במגוון חוגים לבחירת המורה והתלמיד
‹ תכנית הטייסת להעצמה ערכית חברתית
‹ תכנית מפרש  -הפעלת מיזם של "למידה פורצת גבולות"
‹ תכנית אמירים לטיפוח מצוינות
‹ מתן אפשרות לישיבה גמישה המאפשרת לתלמיד ללמוד באופן המיטבי
‹ הפיכת שמורת רעות ליער מאכל לטובת הקהילה
‹ קיום מעגלי שיח במגוון נושאים
‹ פרלמנט רעות
‹ תכנית ניצנים

מה קרה עד כה?
‹ תכנית חושבים שפה של מכון חדד בליווי אונ' בר אילן לשכבות א'-ב'
‹ מודל שיעורי בחירה במקצועות האמנות לשכבות ג'-ה'
‹ תכניות לימוד נוספות )תל"ן( במסגרת שעות הפעילות של בית הספר
‹ קיום חוגים בסיום יום הלימודים בשיתוף פעולה עם מרכז אופק
‹ קיום מעגלי שיח עם הורי בית הספר וכתיבת ייחודיות וחזון בית ספרי
‹ השתתפות בתחרות אזורית אשכולות חשיבה
‹ פרוייקט חונכות ולמידה בחברותא
‹ שיתוף פעולה עם תנועות נוער בקהילה
‹ תוכנית העצמת תלמידים  -פיתוח הרכבים מוסיקליים

מה קרה עד כה?
‹ פיתוח תכנית למערכת חוגים יומיומית
‹ התייחסות לאינטליגנציות מרובות – הפגשת תלמידים עם האינטליגנציה
‹ הדומיננטית באמצעות חוגים ,הפסקות ובשיעורים
‹ תכנית הכרת הטוב
‹ תכנית גינה טיפולית
‹ יישום תכנית "אמירים" למצוינות
‹ תכנית חברתית ערכית "אלופים באהבת ישראל" בליווי אהובי הילדים שלומי וסתם
מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
‹ תכנית חברתית ערכית "גיבורי העל מאירים את העולם"
‹ יחס אישי ויצירת אווירה חמה ותומכת
‹ יישום תכנית "קשר רב דורי"
‹ ליווי "מתודיקה" בהנחיית מורים ללמידה דבוראית
‹ פתיחת אקדמיה להורות
‹ תכנית מוגנות בית ספרית
‹ פיתוח כישרונות אישיים
‹ הפסקות ייחודיות ברוח האינטליגנציות המרובות
‹ הפסקה סנסורית לתלמידי כתות א-ב
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:
אנו מאמינים כי לכל תלמיד ותלמידה ייחודיות וכישורים שטבע בהם הבורא שאיתם
הם מסוגלים לגדול להעצים את עצמם כפרט ,להגיע להישגים משמעותיים ואף
להאיר את הסביבה בכוח כישורים ייחודיים אלו .ביה"ס מתייחד בהתייחסות
לאינטליגנציות המרובות .בבסיס התפיסה עומדת ההשקפה שתפקידו של הצוות
החינוכי בבית הספר הנו לכוון את התלמיד לזהות את נקודות החוזק שקיבל מאת ה'
ולתמוך בהבאתם לידי ביטוי  .נקודה זו באה לידי ביטוי במהלך יום הלימודים ובסופו
ע"י מערכת חוגים יומיומית .בשנת הלימודים הבאה נמשיך ללטש את היהלומים שלנו,
ולגלות את הברק המיוחד שלהם.
שנה טובה ומתוקה לכל בני המשפחה.

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
‹ המשך תוכנית "הטייסת" למנהיגות
‹ המשך קיום תוכנית "אמירים" למצוינות
‹ המשך טיפוח "שמורת רעות" כיער מאכל קהילתי
‹ פיתוח והטמעה של למידה מוטת עתיד ופורצת גבולות
‹ הפעלת תל"ן לכל השכבות
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:
שנת תש"פ בסימן של התחדשות ,צמיחה והתפתחות מתמדת .שנגביה עוף ,נרחיק
ראות ונגשים חלומות .שנעבוד בשיתוף פעולה עם הקהילה הקרובה והמורחבת.
שנשכיל להכיל את המגוון ולראות בו חוזקה.

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
‹ הטמעת ייחודיות בית ספרית בקרב תלמידי ומורי בית הספר
‹ סיום כתיבת חזון בית ספרי
‹ פיתוח ועיצוב סביבות למידה
‹ המש העמקה פדגוגית בתוכניות הלימודים
‹ פיתוח למידה מבוססת פרויקטים
‹ פיתוח כישורי תלמידי קשת בתחומים שונים  -מועצת תלמידים ,חונכות ,נאמני
מחשב ,נאמני אשכולות חשיבה ,הרכבים מוסיקליים ,אתלטיקה קלה ומועצה ירוקה
‹ סיום מחזור א'  -הוצאת בוגרים ערכיים ,חושבים ולומדים עצמאיים
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:
אני מאחל לקהילת בית הספר "קשת" שנה טובה ומוצלחת ,שנה של הגשמה עצמית,
שגשוג וצמיחה .בשנה זו אנו מסיימים את תהליך הצמיחה הבית ספרית ומסיימים
מחזור א' של בית הספר .זו הזדמנות להודות לצוות החינוכי הפועל במסירות גבוהה
לצד ערכים ,חינוך ופיתוח מקצועי .נקדם בברכה את תלמידי כיתות א' והתלמידים
החדשים המצטרפים לבית הספר.

גני ילדים

בית ספר הבילויים

התהליך החינוכי במערכת החינוך הוא ממושך ומתמקד בפיתוח אישיותו הייחודית של כל ילד מרגע היכנסו למסגרת הגן :נותן מענה לצרכיו הגופניים,
הרגשיים ,החברתיים והאינטלקטואליים ,מאפשר מיצוי יכולותיו ,מפתח את היצירתיות הטמונה בו ומרחיב את תחומי ההתעניינות שלו.

מנהלת בית הספר זו השנה השמינית – שלהבת בני
ייחודיות בית הספר  -חינוך ערכי  -הומניסטי בדרך המשחק והחקר
 592תלמידים  21 //כיתות  2 //כיתות חינוך מיוחד
מה קרה עד כה?
‹ גיבוש חזון ביה"ס ותקנון המהווים חלק בלתי נפרד מהעשייה הבית ספרית
טיפוח והעמקה של תחושת השייכות לזהות היהודית  -ישראלית ,אמונה
ביכולות של התלמידים בדגש על מצוינות והצטיינות ומימוש עצמי בדרך
של ערכים ודוגמא אישית בבחינת" :אחרי המעשים נמשכים הלבבות"
‹ אקלים חינוכי – מיטבי בדגש על המורה כמנטור ,הרחבת מעגלי השיח
‹ הסמכה לביה"ס ירוק ע"י משרד החינוך בשיתוף איגוד ערים לסביבה
‹ הכלה והשתלבות בדרך של הרחבת המעגל הטיפולי  -רגשי
‹ סביבה לימודית ובכללה הגינה האקולוגית כזירה משחקית
‹ מודל הטמעה מיטבי של תכנית הקשר הרב דורי בביה"ס
‹ למידה רב גילאית בדרך של קורסי בחירהגם בדרך של "ילדים מלמדים
ילדים"
‹ מתן מענה למצטיינים בדרך של תכנית "אמירים"
‹ עם הפנים לקהילה  -שיתופי פעולה עם תנועות הנוער ועם הגנים

 1400תלמידים –  50כיתות גן לגילאי  6-3מהן 10 :גני חינוך ממלכתי דתי  32 //גני ממלכתיים  6 //גנים מעוכבי התפתחות  2 //גני תקשורת
מה קרה עד כה?
‹ בניית גני ילדים ברחבי הישוב בפריסה רחבה ותואמת צרכים,
מתן מענים לקהילות השונות
) ממלכתי/ממ"ד/תורני /קשת/חינוך מיוחד/תקשורת(
‹ מימוש מלא של ועדת טרכטנברג הכולל מענה מלא לילדי בגילאי + 3
‹ מימוש רפורמת סייעת שניה
‹ הפעלת תכניות העשרה איכותיות בפיקוח מחלקת גני הילדים
‹ הסמכת  30גני ילדים לגנים ירוקים  +גן ירוק מתמיד
‹ הפעלת תכניות איתור וליווי ילדים בסיכון התפתחותי במימון רשותי

מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
‹ סיום הליך שיפוץ וחידוש חצרות המשחקים בגני הילדים
‹ פתיחת גן תקשורת חדש נוסף
‹ העמקת תהליכי פיתוח מקצועי לסייעות הגנים
‹ הרחבת מספר הגנים הירוקים
‹ חיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות פעולות התנדבות ברחבי הישוב
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:
מחלקת גני הילדים ,הגננות והסייעות מברכים את ילדי הגנים הרכים ובני משפחותיהם עם
הצטרפותם למערכת החינוך הישובית ומאחלים שנה של עשייה חינוכית חווייתית ומהנה תוך
קידום היכולות הטמונות בכל ילד וילדה .יחד איתכם נמשיך לפעול בשיתוף פעולה פורה למען
עתידם החינוכי של ילדינו.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

‹ מתן מענה לתחום האומנויות בביה"ס  -אומנות ,תיאטרון ,בובנאות,
מוסיקה )מנדולינות ,חליליות(
‹ מתן מענה לספורט
‹ שיח מלב אל לב מנהלת  -תלמידים
‹ הנהגת הורים פעילה בדגש על שותפות חינוכית מיטבית והרחבת
תחושת השייכות
מה מתוכנן לשנת הלימודים תש"פ:
‹ תחילת תהליך הסמכת בית הספר ל"ירוק מתמיד"
‹ חינוך פיננסי מכתה א בדרך של רכישת כלים ,מעורבות פעילה ורלוונטיות לחיי הלומדים
‹ המשך מענה מיטבי למצויינות בתחומים מגוונים כפי שהוזכרו
‹ הקמת מרחב מדע וטכנולוגיה )תכנית  (m21ומתן מענה נרחב לתחום הרובוטיקה
‹ השתתפות בתכנית ביה"ס כמקדם בריאות
מסר לכבוד פתיחת שנת הלימודים:
בפתחה של שנה"ל תש"פ הבעל"ט אני מאחלת לקהילת ביה"ס הביל"ויים שנה טובה ומבורכת.
הנני מודה לכל מי שלוקח חלק פעיל בעשייה זו .אין לי ספק כי בזכות המסירות ,האהבה
והאחריותיות המשותפת התלמידים שלנו ימשיכו להגיע בשמחה לביה"ס וימצאו מקום לביטוי
אישי והגשמה עצמית .בטוחני כי יחד – בשותפות חינוכית "נעשה ונצליח".

