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הורים יקרים, שלום וברכה!

שנת הלימודים הנוכחית מאופיינת בחזרה לשגרה והסתגלות ליום שאחרי 
הקורונה. אין ספק שאחד האתגרים הגדולים בשנה הזו וכנראה גם באלו 
שאחריה הוא החזרה לספסל הלימודים של כלל תלמידי מערכת החינוך. 
שמנו דגש על תוכניות שיעסקו בנושא זה ולשמחתנו אנו רואים שהחזרה 

לשגרה מיטיבה עם תלמידנו היקרים. החל מהגן, דרך בתי הספר ועד 
לתיכונים.

מערכת החינוך של גוש עציון המשיכה גם השנה להוכיח את מסירותה 
והשקעתה בדור העתיד שלנו. בשנה האחרונה זכינו בפרס החינוך הארצי, 
הרחבנו את התוכנית ללימודי מורשת גוש עציון, שוב זכינו במקום גבוה  
בטבלת הזכאות לבגרות ובעיקר נוכחנו לראות את ההתמדה והרצון של 

ילדי גוש עציון ללמוד ולשוב פיזית למוסדות החינוך.

רגע לפני שתחלו במלאכת חיפוש המסגרת המתאימה לילדיכם כדאי 
שתדעו שיש לכם על מי לסמוך במאה אחוז- צוותי החינוך של גוש עציון 
הם הכי טובים וערכיים שיכולנו לבקש. בשנתיים האחרונות למדנו מהם 

לא מעט על התמדה, כוח רצון והחשיבות של השקעה בדור עתיד של גוש 
עציון. 

במידעון שלפניכם תוכלו להתרשם מהאפשרויות שיש למוסדות החינוך 
שלנו להציע. לכל בית חינוך יש ייחוד משלו ומשבצת במערך החינוכי של 

גוש עציון. כבכל שנה הנחתי את אגף החינוך לתת מענה רוחבי ואישי 
כאחד לכל פנייה או הארה. מאחל לכולכם בהצלחה רבה באחד הניווטים 

החשובים בחייכם ובחיי ילדכם. 

יחד איתכם נמשיך לפתח ולקדם את עולם החינוך של גוש עציון, מתוך 
אמונה וחיבור למורשת ולערכים של גוש עציון והאזור.

שלכם,

שלמה נאמן
ראש המועצה האזורית גוש עציון

הורים יקרים, שלום! 
ופונים אליכם, כשליחים על  בימים אלה אנו נערכים לפתיחת שנה״ל תשפ"ג 
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 
מעצם  בו  שנטבעו  הטבעיים  הכוחות  ומתממשים  מחדש  נוצקים  שבתוכה 

ברייתו״ )הגרי״ד סולובייצי׳ק, אדם וביתו(

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

כלים להגשמתם.

בשנת הלימודים תשפ"ג נתחדש בהקמת ישיבה תיכונית שעל יד ישיבת הר 
עציון ובמבנה קבע לבתי הספר אח"י תקוע חטיבה צעירה וקדם.

יעדים מרכזיים של האגף לשנה"ל:
הגנים,  תלמידי  בקרב  עציון  גוש  מורשת  של  למידה  תוכנית  העמקת   .1 
בתי הספר היסודיים והתיכונים כדי להטמיע את ערכי השליחות המסירות    

והחיבור למקום בו אנו חיים.  
נשאר  לא  תלמיד  "אף  במסגרת  בתלמידים  ולימודית  רגשית  תמיכה   .2 

מאחור" - מענה להשפעת הקורונה.  
קידום מצוינות לימודית ןחוגים מדעיים.  .3

הטמעת מערך חוגי מתנ"ס במערכת השעות של בתי הספר הייסודיים.  .4

לתשומת ליבכם לתאריכי הרישום אנו נקפיד על הזמנים השונים בכדי, מחד, 
מערכת  לקיים  ומאידך,  ותלמידה  תלמיד  כל  של  לצרכים  קשובים  להיות 

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.

בברכה,
אבי אלון

מנהל אגף החינוך

דברי פתיחהמידעון חינוך תשפ"ב
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קישורים לזום נמצאים באתר המועצה

גוש עציון בית ישראלי
אגף החינוך

גבולם
בנים ל

ושבו 

תאריכי ערבי הסברה מועצה אזורית
ומפגשי הורים בבתי הספר

אולפנת אוריה
יום שני

כט' בשבט, 31.01.22
שעה 19:30

אולפנת נווה חנה
יום שני

י"ג באדר א', 14.02.22
שעה 20:00

אולפנת 
ראש צורים

יום רביעי
ח' באדר א', 9.02.22

שעה 20:00

ישיבת 
אורות יהודה

יום שני
כב' בשבט, 24.01.22

שעה 19:30

תיכון דרך אבות
יום שישי - בוקר פתוח 

להורים ותלמידים
יט' בשבט, 21.01.22
שעות 9:00-11:30

ישיבת 
נווה שמואל

יום רביעי
י' בשבט, 12.01.22

שעה 19:00

ישיבת
מקור חיים

יום שני
א' בשבט, 03.01.22

שעה 19:30

בתי ספר יסודיים

בתי ספר תיכוניים

נווה
שישי - בוקר פתוח
ה' בשבט 07.01.22
שעות 09:00-10:00
ערב בזום - שני

א' בשבט 03.01.22
שעה 20:00

תתמ"ד מעיינות
שישי - בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21
שעות 09:00-10:30

שירת חנן
יום שני 

א' בשבט 03.01.22
שעה 20:00

אורות עציון בנים
שישי - בוקר פתוח
ו' בטבת 10.12.21
שעות 10:00-11:00
ערב בזום - רביעי
יא' בטבת 15.12.21

שעה 20:30

כרמי יהודה
שישי - בוקר פתוח
כז' בטבת 31.01.22
שעות 08:30-10:00

אורות עציון בנות
שישי - בוקר פתוח
כ' בטבת 24.12.21
שעות 09:00-10:15
ערב בזום - ראשון
כט' בטבת 02.01.22

שעה 20:00

אח"י צעירה
שישי - בוקר פתוח
יב' בשבט 14.01.22

08:30-09:30 
ראשון - ערב הסברה
יד' בשבט 16.01.22 
שעה 20:30 בביה"ס

קדם
שישי – בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21 
שעות 08:30-09:30

ערב בזום - שלישי 
ב' בשבט 04.01.22

שעה 20:30

ראשית
שישי - בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21

שעה 09:45
ערב בזום - רביעי
כה' בטבת 29.12.21

שעה 20:30

הרישום לגנים ולבתי הספר היסודיים 
יתבצע באתר האינטרנט של המועצה:

WWW.BAITISRAELI.CO.IL

גנים ויסודיים :גנים ויסודיים :
תחילת רישום: 

יום שני, א' בשבט תשפ"ב, 03.01.22

תאריך אחרון לרישום: 
יום שני, כב' בשבט תשפ"ב, 24.01.21

תיכוניםתיכונים  ::
תחילת רישום: 

יום שני, טו' בשבט תשפ"ב, 17.01.22 
הרישום יתבצע ישירות בישיבות ובאולפנות

תאריך אחרון לרישום: 
יום רביעי, טו' באדר א' תשפ"ב, 16.02.22

מפגשי ההכרות יתקיימו בהתאם להנחיות הקורונה המתעדכנות מעת לעת. 
נא ליצור קשר עם בית החינוך כדי לוודא קיום פרונטלי או אחר.
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הנחיות לרישום לגני הילדים

גיל 5 - גילאי חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים: 

ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017 
ועד י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017.

גילאי 4 - גילאי טרום חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים: 

י"ד טבת תשע"ח - 1 בינואר 2018 
ועד כ"ג טבת תשע"ט - 31 בדצמבר 2018.

גילאי -3 גילאי טרום טרום חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים: 

כ"ד טבת התשע"ט - 1 בינואר 2019 
ועד ג' טבת התש"פ-31 בדצמבר 2019.

ילידי שנתון גיל 3 )שנתון 2020(
עפ"י החלטת משרד החינוך, ילדים משנתון זה אינם 

יכולים להיכנס לגני מועצה.

הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט 

WWW.BAITISRAELI.CO.IL :של המועצה

גילאי הרישוםגילאי הרישום

1. מועדי הרישום
יחל  התשפ"ג  הלימודים  לשנת  חובה  לימוד  חוק  עפ"י  ילדים  ולגני  ספר  לבתי  הרישום 
 ביום שני א' בשבט התשפ"ב )03 בינואר 2022( ויימשך עד יום שני כ"ב בשבט התשפ"ב 

)24 בינואר 2022(.   

לתשומת לבכם 
כל רישום לאחר מועדי הרישום יאושר על ידי ועדת שיבוץ על בסיס תקני הגנים 

ביישוב.

.2

3. אמצעי הרישום

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

טופס 
רישום לגן

4. תושבים חדשים
על מנת להירשם לגן ולבתי הספר בגוש עציון עליכם להכין את 

המסמכים הבאים ולסרוק אותם בטופס הרישום.

- גריעת שמות  ילד מהרשות הקודמת בה התגוררתם. משמעותו  אישור גריעה: עבור כל   .1 
ילדכם כתושבי הרשות בה התגוררתם, על מנת שנוכל לקלוט אותם בגוש עציון. את האישור    

הזה עליכם לקבל ממחלקת חינוך ברשות בה אתם מתגוררים כעת.  

אישור תושב: מהישוב החדש בו אתם אמורים לגור ו/או חוזה שכירות ו/או אישור על קניית   .2 
בית.)עד שלא יתקבל האישור לא יאושר הרישום סופית(  

צילום ת"ז: אב + אם עם ספח הילדים עם כתובת המגורים המעודכנת בגוש עציון.  .3

מידע כללי:
1. ביטולי רישום לגני הילדים:

ביטולי רישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ג יתאפשרו עד ליום ראשון ל' ניסן תשפ"ב- 01/05/22. 
דירה(, על מנת שלא  )למעט במקרים של מעברי  רישום  ביטולי  זה לא נאפשר  לאחר מועד 

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

בשלבים מאוחרים, פוגע ביכולתנו להיערך בהתאם.

2. רישום לגן בפיקוח "המוכר שאינו רשמי" )גן שאינו חלק מגני המועצה(: 
יכול לבצע רישום דרך  הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לגן בפיקוח המוכר שאינו רשמי, 
האתר הרשמי של הרישום. בין התאריכים: יום שני א' בשבט התשפ"ב )03 בינואר 2022( עד יום 

שני כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(. 

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.

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

מסודר של התייעצות עם פסיכולוג הגן, קביעת תכנית עבודה ומעקב.  
בתקופת הרישום ההורים ימלאו "טופס השארת ילד שנה נוספת בגן   
חובה" )טופס מקוון באתר המועצה(, לטופס זה יש לצרף את המלצת    

הגננת.  
 - תאריך  עד  תתאפשר  בגן  נוספת  שנה  להישארות  בקשה  הגשת   

יום ראשון ב' ניסן תשפ"ב 03.04.2022  
ילידי חודשים נובמבר - דצמבר יצרפו המלצת גננת בלבד.  

ילידי ינואר - אוקטובר צריכים לצרף המלצת פסיכולוג/ית הגן והמלצת הגננת לבקשה.  
במקביל, יבצעו ההורים רישום לכתה א' כמקובל.  

הגננת תתאם עם פסיכולוג הגן הערכה על מנת לקבל את המלצתו.  
תשפ"ב,  סיוון  ב'  לתאריך  עד  במייל  תשובה  יקבלו  ההורים  הפסיכולוג,  המלצת  לאחר   

03.05.2022 האם בקשתם אושרה או לא.  

טופס בקשה 
להישארות 
שנה נוספת 

בגן חובה
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במידה והבקשה אושרה, על ההורים לשלוח חזרה במייל את החלטתם האם להשאיר את   
הילד בגן חובה או להעלות לכיתה א' - עד תאריך ט' סיוון תשפ"ב 10.05.2022  

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:
חינוך  זכאות לשירותי  / בתם לקבלת  בנם  הורים המבקשים לבדוק את התאמת 
מיוחד - מתבקשים לבצע רישום כרגיל דרך אתר הרישום ובמקביל, נא לפנות לידידה 

 שרון - רכזת חינוך-מיוחד, עד תום תקופת הרישום: יום שני כ"ב בשבט התשפ"ב )24/01/2022( 
yedida@gush-etzion.org.il :בטלפון: 9939949, או במייל

לצורך הערכת צרכים התפתחותיים של פעוטות לקראת גן שלוש, יפנו ההורים למכון להתפתחות 
המכונים  ואיפיון(  זכאות  )ועדת  חוק  מתוקף  לוועדה  הממתינים  פעוטות  של  במקרים  הילד. 

מחויבים )עפ"י חוזר רפואה 19/2013( לקבוע תור בתוך שלושה חדשים, כולל סיכום אבחון.

לתשומת לבכם 
ילדים הממשיכים שנה נוספת בגן חינוך מיוחד אינם זקוקים להרשמה מיוחדת.

5. רגישות למזון ובעיות בריאות:
הורים לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאות אחרות, מתבקשים ליידע את מחלקת גני-
ילדים במהלך תקופת הרישום ולהמציא מסמכים מתאימים, על מנת להיערך לקליטה מיטבית 
של הילדים בגן, ולבדוק את האפשרות להגשת בקשה לסיוע רפואי ממשרד הבריאות במידת 

הצורך. 
יש לצרף לבקשה: חוות דעת רפואית עדכנית מרופא מומחה בתחום האלרגיה, המפרט את 
מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי. )בה מוטבע 

תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה(

.ganim@gush-etzion.org.il :את החוות דעת הרפואית יש לשלוח למייל

6. שעות פעילות הגן:

צהרוני ניצניםשעות פעילותימי לימודיםגיל

7:30-14:0014:00-16:00א'- ה'3-4

7:30-12:45ו'

7:30-16:00א', ב', ד', ה'4-5 )גני חובה בלבד(

7:30-14:0014:00-16:00ג'

7:30-12:00ו'

7. צהרוני צהריים טובים
הצהרונים הינה תכנית המאריכה את יום הלימודים גם בגני טרום-חובה עד השעה 16:00 ע"י 
ל:  זוכים  הילדים  נוספת. במסגרת התכנית  צוות  ואשת  הגן הרגילה  סייעת  צוות מקצועי שבו 

פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, חוגי העשרה וארוחת צהריים חמה ומזינה.
בגני יוח"א ישנה אפשרות להירשם לתכנית בימי שלישי בנפרד.

הרישום לצהרונים וקייטנות: חנוכה, פסח, וקייטנת הקיץ נעשה דרך אתר המתנ"ס.  

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

הילד לתכנית הזנה מסובסדת )בעלות של 7.00 ₪ ליום הזנה, נכון ליום כתיבת חוזר זה(.
פרטים נוספים יימסרו לקראת תחילת שנה"ל עפ"י החלטות משרד החינוך.

עפ"י הנחיות משרד הבריאות ומנהלת ההזנה, ילדים בעלי רגישות למזון כלשהוא - מחויבים 
לדווח על רגישותם, הן לצורך קבלת מנה מיוחדת והן לקבלת אישור לאכול מהמנות הרגילות.

.ganim@gush-etzion.org.il - יש לפנות למוריה - מזכירת מח' גני ילדים

9. אחריות ליווי לגן:
על פי הנחיית משרד החינוך ילדי הגנים אינם רשאים לצאת מהגן ללא ליווי מבוגר או ילד מעל 
גיל 10. עם זאת, משרד החינוך ממליץ כי ליווי הילד אל הגן ובחזרה יתבצע על ידי אדם מעל 
גיל 12 וכך המלצת המועצה. על ההורים לידע את צוות הגן מי רשאי להוציא את הילד בצהרים.  
לחתום  יש   10 גיל  מעל  ילד  הינו  והמלווה  במידה  ההורים.  באחריות  הינה  מהגן  הילד  חזרת 

חתימת הורים בכרטיס תלמיד.

שנת הלימודים.הגמילה עד תחילת חשוב לסיים את תהליך השתלבות קלה יותר בגן, לכן וחברתית. לילד גמול תהיה לגמילה חשיבות רגשית גמולים בגני הילדים: ילדים 

מתן תרופות: 

לצוות הגן אסור 

לתת כל תרופה בגן, 

לרבות אקמול.

מהרופאיש להביא אישור ימים - עם חזרתו נעדר מעל שלושה במידה והילד 

הורים לילדים בעלי 

רגישות למזון או בעיות 

בריאות אחרות, שימו 

לב להנחיות המצורפות 

בסעיף 8!

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

בשנתון  הקטן  לילד  בשנתון  הגדול  מהילד  יורד  בסדר  הלידה  לתאריך  בהתאם  הילד  גיל   .2 
ובדגש על צרכיהם המיוחדים של הילדים.  
גן המשך - למבקשים להמשיך באותו גן.  .3
איזון הגן בין בנים לבנות במידת האפשר.  .4
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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"ב בשבט התשפ"ב -   .7 
24/01/2022( מקומו יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ועפ"י שיקול דעת של מחלקת הגנים.  

לתשומת לבכם 
מספר הילדים התקני והמקסימלי בגן ילדים הוא 35 ילדים.  

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.  
במידה ונגמר המקום בגנים בישוב המגורים המועצה רשאית להעביר ילד לישוב אחר בתחום   

הרשות.  
יהיו בהרכב של שני  כדי לצמצם מעברים בגנים ולהבטיח שנתיים רצופות בגן, רוב הגנים   

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.  
ייתכנו שינויים במיקום הגן, בשנתון גילאי הילדים ו/או בשעת סיום הגן בשנה"ל תשפ"ג.  

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

הודעת שיבוץ:
על מנת לקבל את הודעת השיבוץ ישנה חשיבות במילוי כתובת מייל בעת הרישום 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.  
ניתן להגיש ערעור על החלטה זו למנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך, מר מאיר שמעוני,   
 ,02-5601603 בפקס:  השיבוץ,  מכתב  קבלת  מיום  ימים   14 תוך    

.ayeletha@education.gov.il :או במייל  

מחלקת גני ילדים
מועצה אזורית גוש עציון לשירותכם!

טלפון: 02-9939972
 ganim@gush-etzion.org.il :מייל

טל' בגןשם הגןיישוב
אלון שבות 

וותיקה
9932231נרקיס
9931412רקפת

אלון שבות 
חדשה

9938812רותם
9934620כלנית

9309206צאלון )חנ"מ(

אלעזר

9933648שושן
9931370אורן

5700431תאנה 
9933647רימון
9938355הדר

5700416ניצן )חנ"מ(
דובדבן 
)חנ"מ(

9931370

9932230שיזף )חנ"מ(

נווה דניאל

9931332תמר
9934904זית

9938619אשל
6520142שיטה

9309539פטל )חנ"מ(
6258078שדהשדה בועז

ראש צורים
9938712צור

9309878אלמוג
9309878מעיין

כפר עציון
9935284שחף

9935194פשוש
9935165חוחית

בת עין
5614493שעורה

9931595שיבולים 
9938347חיטה

9933221דגן
9936417חצבמגדל עוז

כרמי צור
5866307זמורה
5389135שורק

9964548גפן

הר גילה

אירוס - צו 
פיוס

9939585

סיגלית - 
ממלכתי

5369477

תלתן - 
ממלכתי

9931585

טל' בגןשם הגןיישוב
9933215חברמיצד

9934452)פיקוס(פני קדם
6451663ברוש

זוהראיבי הנחל
6508597ערוגות

מעלה עמוס
9931413צבעוני-בנות

6249726מרגנית- בנות
6249586דגנית- בנים
5376820ניסנית-בנים

כפר אלדד
6451402חבצלת

6425478אדמונית
5918519ארגמן

9961137לילך

נוקדים

5361304חלמונית
5403781חרצית

9962703סביון
6741241ורד

5025830יסמין

תקוע א'

9964530שקד
5369008שוהם 
9964530חרוב
6283205דולב
5361274אלון

5361788דפנה
6250929אגוז

6739724סמדר
6549291יהלום )חנ"מ(

6507787לשם ) חנ"מ(תקוע ב'
9960894הדס

5361794סתווניתתקוע ד'

קדר
5351852כרכום

6460954נופר
5356953נורית

9933534גן מדעיחט"צ

טלפונים של גני הילדים - שנת תשפ"ב
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הנחיות רישום לבתי הספר

ילידי כ' בטבת תשע"ו 01.01.2016 
עד ב' בטבת תשע"ז 31.12.2016

יתבצע באתר האינטרנט של המועצה: 

WWW.BAITISRAELI.CO.IL

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

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

בנושא(. 
בסיום הליך ההרשמה תקבלו הודעת אישור למייל. 

למידע נוסף על בתי הספר, מעבר למידע שיובא בפניכם בחוברת זו, ו/או לסיוע בתהליך 
ההחלטה, ניתן ליצור קשר עם מזכירויות בתי הספר השונים. פרטי התקשרות מצויים 

באתר המועצה.

החינוך  למוסדות  הילדים  רישום  בעת  החוק,  עפ"י  )גרושים/פרודים(:  עצמאים  הורים 
יש לקבל את הסכמת שני ההורים ונדרש למלא טופס הצהרת הורה בעת מילוי טופס 
הרישום. הורה שלא ימלא את ההצהרה איננו רשאים לבצע רישום עפ"י החוק ולא נוכל 

לסיים את תהליך הרישום.

תלמידי כיתות א'
חינוך מיוחד

תחילת רישום: יום שני א' בשבט 03.01.22
תאריך אחרון לרישום: יום ראשון כא' בשבט 23.01.22

השיבוצים ישלחו ביום ראשון ט' בניסן 10.04.22
ערעורים ניתן להגיש באתר המועצה עד 

ליום ראשון ל' בניסן 01.05.22, תשובות לערעורים 
ישלחו ביום ראשון יד' אייר 15.05.22

תלמידי חינוך מיוחד ו/או תלמידי שילוב 
ירשמו ככלל התלמידים בטופס הרישום 

באתר.
יש לציין בטופס שייכות לקטגורית "חינוך 

מיוחד".

תאריכי הרישום:

כיתות ט'כיתות ד'

המעבר מבית הספר ׳שירת חנן׳ לבתי הספר 
׳כרמי יהודה׳ ו -׳חן נריה׳ מתבצע באופן ישיר. 

הורים המעוניינים בשיוך למוסד לימודי אחר נדרשים 
להגיש ׳בקשת העברה׳ בתקופת הרישום בלבד. 

הטופס הנמצא באתר המועצה )טפסים ומסמכים(.

תחילת רישום: ביום שני  טו' בשבט 17.01.22, 
הרישום יתבצע ישירות בישיבות ובאולפנות.

סיום רישום: ביום רביעי טו' אדר א', 16.02.22

השיבוצים ישלחו ביום רביעי כ' אדר ב' 23.03.22

תלמידי חינוך מיוחד:
ילדהם את סוג הכיתה בה הם  יכולים לבחור עבור  ע״פ התיקון לחוק החינוך המיוחד ההורים 
ילמדו. כלומר, כיתת חינוך מיוחד או כיתה רגילה עם סל אישי. עם זאת, השיבוץ למוסד החינוכי 
יעשה על ידי המועצה בהתחשבות ברצונכם וראיית כלל צורכי התלמידים. מכתב שיבוץ ישלח 

במייל לאחר קיום ועדות שיבוץ.

אשר על כן, הרישום לישיבות ולאולפנות, גם לתלמידים עם זכאות לסל אישי, לשנת הלימודים 

הספר  בתי  דרך  ולא   yedida@gush-etzion.org.il במייל:  פניה  באמצעות  רק  יתבצע  תשפ״ג 
התיכונים. 

בקשות העברה בין בתי ספר:
בקשת העברה עבור תלמידי א-ו תשפ"ב לשנת הלימודים תשפ"ג, ניתן למלא באתר המועצה 
)באופן מקוון בלבד, ברובריקת טפסים ומסמכים( בין התאריכים: יום רביעי א' אדר א' 02.02.22 

עד יום שני כז' אדר א' 28.02.22. 
לאחר  יינתנו,  תשובות  זה.  תאריך  לאחר  בקשות  יתקבלו  לא 
חוות דעת הצוותים בחינוכיים, ביום ראשון יז' אדר ב' 20.03.22.
 .27.03.22 ב'  אדר  כד'  ראשון  ליום  עד  להגיש  ניתן  ערעורים 

תשובות ועדת ערעורים יינתנו ביום ראשון ל' ניסן 01.05.22.

לתשומת לבכם 

לא תדון בקשת העברה 

אלא לאחר מיצוי תהליכי 

עומק בבית הספר ממנו 

מבקשים העברה.

תושבים חדשים:

טופס רישום לשאר הכיתות טופס רישום לכיתה א'טופס רישום לגן

אנו שמחים על הצטרפותכם כתושבים חדשים בגוש עציון. במועצה קיימים מוסדות חינוך רבים 
הנכונים לקליטת ילדכם, מידע מפורט נמצא במידעון באתר המועצה.

על מנת להירשם לגן ולבתי הספר בגוש עציון עליכם להכין את המסמכים הבאים ולסרוק אותם 
בטופס הרישום.

אישור גריעה: עבור כל ילד מהרשות הקודמת בה התגוררתם.  .1
ילדכם כתושבי הרשות בה התגוררתם, על מנת שנוכל לקלוט  גריעת שמות   - משמעותו    

אותם בגוש עציון.  
את האישור הזה עליכם לקבל ממחלקת חינוך ברשות בה אתם מתגוררים כעת.  

אישור תושב: מהישוב החדש בו אתם אמורים לגור ו/או חוזה שכירות ו/או אישור על קניית בית.  .2 
)עד שלא יתקבל האישור לא יאושר הרישום סופית(  

צילום ת"ז: אב + אם עם ספח הילדים עם כתובת המגורים המעודכנת בגוש עציון.  .3

יותר נא לשלוח בשלב ראשון צילום ת"ז  במידה ואתם מתעתדים לעבור דירה בשלב מאוחר 
קיים ולשלוח ת"ז עם כתובת מעודכנת כשבועיים לפני המעבר.

בתי ספר

תושב שלא ישנה את כתובתו  עד לתאריך 02.10.22 
יחויב בתשלום אגרת לימודי חוץ למועצה על פי הפירוט הבא: 

גן- כיתה ו': 679 ₪  /  ז'-ט': 868 ₪  /  י'-יב': 872 ₪
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המועצה, באמצעות החברה לפיתוח, מפעילה מערך הסעות לבתי הספר עבור 
התלמידים הזכאיים לכך, בהתאם ובכפוף לאישור משרד החינוך. 

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

בשיתוף פעולה ברישום להסעות. 

הלומדים  בתכם/בנכם  עבור  הסעה  ולבקש  להירשם  יש   - להסעות  1. רישום 
בירושלים ובמעלה אדומים.

אנו באגף החינוך נלמד את הנתונים ונשייך את התלמידים לקווים ע״פ הצורך 
לכם  הנוחה  והורדה  איסוף  תחנת  ולבקש  להירשם  עליכם  לשונות.  ובהתאם 
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 שישי, י"ב באייר 13.05.2022.
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:
מוגנות  בקרה,  ההסעה,  מסלולי  ההסעה,  קבלת  לזכאות  הקשורות  לפניות 
החינוך<מערך  פנייה חדשה באתר המועצה<אגף  יש לפתוח  ובטיחות בהסעה 

ההסעות.
מלווים  העדר  ההסעה,  הגעת   - ההסעים  מערך  לתפעול  הקשורות  לפניות 
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.

הסעות

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.

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

ה:
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ח
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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-20,000 יחידות דיור.
הגוש  ברחבי  רבים  פרויקטים  של  וקבלנית  מפתחת  יוזמת,  החטיבה  בנוסף 

ובונה כ-1700 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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בתי  ראשון  'ראשית',  בית-ספר 
הספר ה"מכילים" הקיימים בארץ, מונה 
א'-ח'.  בשכבות  ותלמידות  תלמידים  כ-520  כיום 
בית הספר נוסד בשנת התש"ס )2001( בידי הורים ומחנכים 
מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  וכי  מקום  יש  לכולנו  כי  המאמינים 
הלומדים יחד עם שאר האוכלוסייה מפיקים תועלת הדדית מלימודים משותפים 

בסביבת לימודים רגילה. 
בכל שכבת גיל יש שתי כיתות. בכיתות א'-ג' הכיתות הן מעורבות ובכיתות ד'-ח' יש 
צרכים  עם  ילדים   3 מתוכם  ילדים,   27 לומדים  כיתה  בכל  בנות.  וכיתת  בנים  כיתת 

מיוחדים בשכיחות נמוכה באוכלוסייה.
בבית הספר יש צוות חינוכי מסור וערכי. בכל כיתה, ישנם מחנך, מחנך חינוך מיוחד 
ומאפשרים את המגוון, תחושת  הכיתה  צוות  לאומי המהווים את  שירות  בת  או  וסייע 

השייכות והקשר האישי לכל תלמיד על פי צרכיו.
מתוך ההבנה כי כל ילד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד זקוק להתאמות הנכונות לו, קיימת 
בראשית תכנית לימודים ייחודית של "מרכזי למידה ויצירה", אשר סובבת סביב החומש 
והחגים וכוללת מיומנויות חברתיות, מיומנויות למידה עצמאית, הרחבת הידע הכללי 

והעמקת השיח הרגשי בכיתה. 
לסביבה  ותרומתו  חוזקותיו  ילד,  כל  בראיית  דוגל  בבית הספר,  ערך ההכלה המרכזי 
את  המאפשרות  רבות  תכניות  מופעלות  הספר  בבית  לכן  גילו,  בני  מחברת  כחלק 
מחול,  נגרות,  חקלאות,  מוזיקה,  מדרש,  בית  התלמידים:  לכלל  המשותפת  הלמידה 
ספריה, פינת חי, טינקרינג, חממה, בית השוקולד, אומנות, קבוצות אופניים, קרמיקה, 

תפירה ורקמה, סיתות, תיכנות ורובוטיקה, עבודה בשיטת teach ועוד.
בנוסף אנו מאמינים בחינוך לאהבת התורה, הארץ והסביבה. בכל שנה כל כיתה בבית 
כיתה  כל  בו.  דוגלים  טיולים המהווים חלק מהרצף החינוכי שאנו  יוצאת ל3-4  הספר 
נוספים  לטיולים  וכן  עציון  גוש  למורשת  מהחיבור  כחלק  הגוש  באיזור  לטיול  יוצאת 

קשורים לנושאים הנלמדים בתורה ובנביא.
לצד בית הספר פועלת עמותת הורים, אשר התרומה אליה מאפשרת לנו להרחיב את 

המגוון והאיכות של שפע התכנים המופעלים בבית הספר.
"יראת ה' ראשית דעת, אתה מוזמן לגעת להעמיק שורשים, להתחיל... מראשית". 

)מתוך המנון 'ראשית'(

shirat-chanan.tik-tak.net :אתר   chataz1@gmail.com :טל: 02-9309480   מייל
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חטיבה צעירה גוש עצ

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

בית ספר "שירת חנן" הנו בית ספר גדול לילדים קטנים הלומדים בכיתות א-ג ומונה 
430 תלמידים ותלמידות הלומדים בכיתות מעורבות. ביה"ס שוכן במבנה רחב ומטופח 
חממה,  מחול,  חדר  נגרות,  חדר  כגון:  ייעודיים  חדרים  ספורט,  אולם  ספריה,  הכולל 

פינות תיאטרון ומשחק ומסדרונות מאובזרים בציוד המותאם לגיל התלמידים.

של  ההתפתחותי  לשלב  מותאמות  השעות  ומערכת  הלימודים  תכנית  ספרנו  בבית 
תלמידנו וכוללת תכנית לימודים תורנית וכללית על פי מתווה החמ"ד ותכניות העשרה 

)מוסיקה, נגרות, מחול, חקלאות ומחשבים(.

חוויה  ומשחק משותף,  לימוד  וכי  החוויה  דרך  בעיקר  לומד  כי התלמיד  אנו מאמינים 
חושית, התנסות גופנית ושיחה מעניינת נצרבים במוחו של התלמיד. כל אלה מזמנים 
מסוגלות  ותחושת  עצמית  מכוונות  לפתח  הזדמנות  השונים  בשיעורים  לתלמידים 
גבוהה המשפיעה על יכולת הלמידה של הקריאה והכתיבה בשנים הראשונות ומעניקה 
אפשרות יומיומית לתלמידים להביע את יכולותיהם והישגיהם במגוון דרכים ואפשרויות. 

מטרות  הצבת  תוך  שלו,  החוזק  נקודות  עם  תלמיד  כל  להפגיש  מכוון  ההוראה  צוות 
זו אנו  ויעדים המתאימים לו באופן אישי במסגרת הכיתה והשעות הפרטניות.  בדרך 

מאמינים כי התלמידים מפתחים דימוי עצמי חיובי כלומדים צעירים. 

התלמידים.  בקרב  ורגשית  חברתית  מודעות  בפיתוח  רבה  חשיבות  רואה  הספר  בית 
אנו יוצרים עבור התלמידים הזדמנויות למשחק בכיתה ובהפסקה מתוך שאיפה לטפח 
עם  מתמיד  שיח  מקיים  הספר  בית  צוות  חיובית.   ותקשורת  משחק  של  מיומנויות 
התלמידים באמצעות דיאלוג חינוכי המסייע ומאפשר 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, כל כיתה צמודה ומשולבת 
אחת  יחידה  מהוות  הן  ויחד  משלבת  לכיתה  בפעילותה 
הנקראת "נבחרת". בנבחרת התלמידים לומדים 
ופועלים חברתית יחד, מפרים זה את 

זה ומסייעים זה לזה.

מנהלת: מרים בורוכוב

/https://resheet.tik-tak.net :אתר   office@resheet.co.il :טל: 02-9931043   מייל

בית הספר המכיל "ראשית"

מנהלת: נטע נאמן
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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.
חשוב לנו להעצים כל תלמיד ולתת לכל אחד מתלמידנו הזדמנות אמיתית למצות את 

כישוריו האישיים מתוך עמל של תורה ולמידה וחיי חברה שמחים.
השיח והאמון המשותף עם קהילת ההורים חשובים בעיקר בגילאי בית הספר היסודי. 
לאור זאת, אנו דוגלים בעבודה משותפת עם קהילת הורי בית הספר מתוך שותפות 

מלאה לחינוך הנערים והתפתחותם.
חזון בית הספר הוא 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.

2. בבית הספר תוכניות שונות הנותנות מענה למגוון הילדים באוכלוסיית גוש עציון - 
ו'בית  וחינוך מוזיקלי, תוכניות מדעים  פעילויות תורניות לצד נבחרת אתלטיקה קלה 

ספר לשפות' בצד 'ימי ישיבה' שבועיים בשיתוף ישיבת הר עציון וישיבת מקור חיים.
3. שילוב זרועות עם קהילת ההורים כמסר של שותפות בגידול הנערים וחינוכם, ומתוך 
כך הירתמות של ועד הורים מסור ופעיל הרואה חשיבות בעבודה המשותפת עם צוות 

המורים וההנהלה.
בשנת הלימודים האחרונה, בעקבות מגפת הקורונה, פיתח צוות בית הספר שגרת מערכת 
"למידה מרחוק" מגוונת ומעשירה לתלמידי בית הספר. בית הספר הכיל כל שינוי 
בהנחיות הלמידה והתאים את המערכות הנדרשות במהירות וביעילות 
התלמידים.  של  החברתיים  גם  כמו  האקדמיים  לצרכים 
המערכת משמשת את הצוות החינוכי גם בתקופת 
הלמידה פנים אל פנים ובכך מאפשרת 
יציבות והמשכיות בלמידה גם 

בתנאים של שינוי.

מנהל: רענן גלמן

הנמצא  נריה  חן  הספר  בית 
הרבנית  שם  על  קרוי  הצהובה  בגבעה 
לבנות  אזורי  תורני  ממ"ד  ספר  בית  נריה.  רחל 

מכיתות ד-ח ולומדות בו כ-400 בנות ו-45 אנשי צוות.
צירים מרכזיים   3 תכנית ההוראה למידה הערכה שלנו מתבססות על 
המהווים מכלול שלם של כל תלמידה ותלמידה. הציר הפדגוגי, הציר החברתי ערכי 
והציר הרגשי. צוות בית הספר מפתח ומוביל תכניות ייחודיות ומגוונות סביב צירים אלו 
על מנת לקדם ולפתח כל בת ובת מהמקום בו היא נמצאת בכל תחום על פי כישוריה 

ויכולותיה לחוויות הצלחה. 
מהתכניות שלנו בשטח...

מרחבי תורה - את לימוד התורה אצלנו הבנות לומדות ב"מרחב אורייתא" - הלמידה 
מתרחשת בדרך שיתופית ומתקיימת במרחבים השונים של בית הספר. הבנות מפתחות 
זו  למידה  המורה.  בהכוונת  שיתופית  עבודה  עם  יחד  עצמאית  לומדת  של  מיומנויות 

מחברת את הבנות לתוכן וללמידה האישית שלהן.
תכנית אשירה - תכנית אשירה פועלת אצלנו כבר 4 שנים. תכנית זו משלבת שיח מעמיק 
אנחנו  לבין  ובין  שבלב"  "ניגון  לנושא  שמתחבר  שבועי  שיר  שבוע,  פרשת  של  ומחבר 

משלבות דמויות, מקומות בארץ ועוד. התכנית היא שבועית לכל התלמידות.
תכנית מפגשים - תכנית בית ספרית לפיתוח שיח קבוצתי רגשי בין המורה לתלמידות 
ליצירת שפה דיאלוגית רגשית אחידה. בשעה קבועה. השנה הדגש שלנו בשעת "מפגשים" 
חברתיות  מיומנויות   )SEL; Learning Emotional Social(  SEL מיומנויות  פיתוח  על  הוא 
רגשיות. את שפת הSEL ומיומנויות הSEL אנחנו פוגשים השנה בעוד מרחבי עשיה ולמידה 
בביה"ס. אנו מקדמות בבית הספר תרבות של דיאלוג והקשבה, מעורבות ושיתופיות של 
תלמידות ואנשי צוות כחלק מהשפה הבית ספרית, כמו כן קיים אצלנו דגש רב על יצירת 
אווירה נעימה ומעצימה כבסיס ללמידה והתפתחות, עבודה על מיומנויות ורכישת כלים 
בכישורי חיים וביצירת סביבה מיטבית כך שכל באי בית הספר, תלמידות וצוות ירגישו 

שייכות ומעורבות.
מתוך תעודת הערכה מחוזית בקידום אקלים מיטבי שקיבל בית הספר בשנת תשע"ח 
"בית הספר חרט על דגלו את קידום האקלים המיטבי.. דגש מיוחד ניתן לתפיסה שלכל 

תלמיד תפקיד להעמקת תחושת השייכות והעמקת הקשר בין מורה לתלמיד"

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

מנהלת: אילנה סולטן

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

חן נריה

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

www.karmei-yehuda.jedu.org.il :אתר   gush150@gmail.com :טל: 054-2557025   מייל
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בית הספר ממ"ד "כרמי יהודה"
19ע"ש הרב יהודה עמיטל זצ"ל

ממ"ד אזורי תורני גוש עציון

ע"ש הרב יהודה עמיטל

כרמי 
יהודה



21

תלמוד תורה ממ"ד מעיינות מעניק לתלמידיו מסגרת חינוכית ולימודית בדגש על 
עבודת ה' ורוח חסידית. בתתמ"ד מעיינות שני אגפים – מעיינות בנים ומעיינות בנות 

- והוא מונה כ270 תלמידים ותלמידות בשכבות א-ח.

השיח החינוכי במעיינות מושתת על אמון בנפש התלמידים, כמאמר הרבי מפיאסצנא 
בספרו "חובת התלמידים": "לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים, רק את 
כל התלמיד - את הנפש, את הרוח והנשמה... לקשרן באלוקי ישראל". נקודת היסוד 
בחינוך ובהוראה במעיינות היא מחויבות להלכה מתוך חיבור פנימי, אמונת חכמים 

וקשר למסורת הדורות. 

מקצועי  לימוד  עם  יחד  ובעיון,  בהיקף  תורה  בלימוד  מתמקדת  במעיינות  הלמידה 
ולמידה  מגוונים  הוראה  בכלי  מתאפיינת  הלמידה  הליבה.  מקצועות  כל  של  ויסודי 
במקצועות  בלמידה  משולבים  ומחשוב  תקשוב  אמצעי  ודיפרנציאלית.  משמעותית 

שונים. תוכנית העשרה רחבה בתחומי האומנות והמוזיקה פועלת במעיינות בנות.

בתתמ"ד מעיינות ישנה אוירה משפחתית, והכיתות בכל שכבה הן קטנות ביחס לבית 
ספר רגיל. יש דגש משמעותי על יחס אישי בין הצוות לתלמידים ועל התאמת תוכניות 
תוכנית  עם  יחד  שונות,  ומצוינות  תגבור  תוכניות  קיימות  רבים.  לתלמידים  אישיות 
מסוגלות  פיתוח  על  קטנות  בקבוצות  עבודה  נעשית  בהן  וה"מרחב",  אביב"  "חדרי 

וכלים ללמידה. 

התתמ"ד שוכן בישוב בת עין ומורגשת בו אוירה של חיבור לאדמת ארץ ישראל, לחי 
ולצומח. בתממ"ד פינת חי פעילה ומטופחת יחד עם פינות חקלאות ויצירה.

תלמידינו מובילים פרוייקטים, הן בתלמוד תורה והן בקהילה, 
תוך בניית יכולות אישיות של עמל, אחריות ושליחות.

מנהל: הרב מנחם איתן 20

תלמוד תורה ממ"ד מעיינות
ע"ש שלמה נתיב הי"ד

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

afikimgifted.tik-tak.net :אתר   afikim.gifted@gmail.com :טל: 02-5461184  מייל

מנהלת: אתי אברמוביץ

"אפיקים" מרכז מחוננים ומצטיינים
גוש עציון

מגוש  תלמידים  מקבל  המחוננים  מרכז 
הר  ודרום  ארבע-חברון  קרית  אפרת,  עציון, 
חברון, אשר אותרו כמחוננים או מצטיינים במבחני הסינון 
שנערכו בבתי הספר בכיתה ב' - כ 3% מבעלי הציונים הגבוהים ביותר 
נוספים מצטיינים. בבית הספר כ- 320 תלמידים מחוננים  ועוד 5%  למחוננים 

ומצטיינים.
וחברתיים  רגשיים  קוגניטיביים,  לצרכים  מענה  לתת  נועד  והמצטיינים  המחוננים  מרכז 
המיוחדים לילדים המחוננים והמצטיינים מעצם הגדרתם ככאלה. חווית הלמידה והפדגוגיה 
מותאמות 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 יועצת הנותנות מענה לצרכים הייחודיים של הילדים והמרכז.
הלימודים מתקיימים בשני ימי לימוד: כיתות ג-ד בימי שני, כיתות ה-ח ביום רביעי. כל ילד 

לומד יום בשבוע.
תכנית המצטיינים נפתחה בשנת תשפ"א ולומדים בה השנה תלמידים מכיתות ג-ד בימי 

שני אחה"צ. בכל שנה תתווסף שכבת גיל למצטיינים.
בבית הספר 19 קבוצות לימוד מחוננים )בנים ובנות בנפרד(, ו- 3 כיתות לימוד למצטיינים.

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

הרוח והחברה, ואמנויות. בכל מחצית מתחלפים הקורסים. 
בין הקורסים הניתנים במרכז: יזמות בחלל בשיתוף קרן אילן רמון, אדריכלות, ציור ופיסול, 
והדפסת תלת מימד,  רובוטיקה, טכנולוגיה, מידול  הומור,  צילום,   - קומיקס, חדר חושך 
אנימציה ממוחשבת, לוגיקה, שירה, פילוסופיה לשון והיסטוריה, בניית משחקים, קולנוע, 
שחמט,  ומרחב,  תנועה  מיינדפולנס,  מוסיקה,  היסטוריה,  מוסיקה,  פודקאסטים,  כתיבה, 
קולנוע, אגדות חז"ל, דילמות ערכיות, ועוד. כמו כן מתקיימת לכיתות ז-ח מגמת 5 יחידות 
שונים  לפרויקטים  מייקרים המיועד  קיים מרכז  בבית הספר  כדור הארץ.  לבגרות במדעי 
אותם התלמידים יוזמים ומבצעים באמצעות מדפסת תלת מימד, חותך לייזר, רובוטיקה, 
תכנות, נגרות ועוד...בתכנית המצטיינים המתקיימת אחה"צ ניתנים שני שיעורים בני שעה 
וחצי לכל כיתה: מוסיקה, אמנות, מידול והדפסת תלת מימד. בין השאר מתקיימים במרכז: 

חידות בתחומים שונים, נבחרת שחמט, ופרויקטים בקורסים השונים. 



בי"ס הממ"ד התורני 'אורות עציון בנות 
גוש עציון' מונה בשנת הלימודים התשפ"ב 410 
תלמידות בשכבות א'-ח'. בית הספר ממוקם בקרית החינוך 

בנווה דניאל, לצד ביה"ס של הבנים.

וחזונו, השמים דגש על לימודי קודש, שינון  ביה"ס מושתת על עקרונות שיטת ברקאי 
פסוקים, רכישת מיומנויות שפה דרך התנ"ך וחיבור הבנות לתנ"ך - מורשת הנצח של 
עם ישראל. שמחת הלימוד של התורה על הסדר, נוכחת מאוד בביה"ס גם בזכות חצר 
תנ"ך שהקמנו, המאפשרת להחיות את סיפורי התנ"ך. בסיום כל ספר מתקיימת מסיבה 
גם  לימוד  ואהבת הארץ מקרינות שמחת  המחברת את הבנות לתורה. אהבת התורה 
ליתר המקצועות, בהם מתקיימת 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. השנה הקמנו לחטיבת א' ב' משחקיה 
ההולכת ונבנית ומלווה את הבנות ללמידה חווייתית ומהווה הפוגה במהלך יום הלימודים. 

העקרונות החינוכיים המנחים את ההנהלה והצוות המסור הם: גישה של אהבה ואמון כלפי 
כל תלמידה, מתן מענה אישי לכל אחת בתחום הלימודי, החברתי והרגשי, העצמתה 
מורות  ליזמות  עידוד  בביה"ס  ביטוי.  לידי  והבאתם  ויכולותיה  כישוריה  לגילוי  והכוונתה 
ותלמידות, לימוד מתוך שמחה, השקעה ביראת שמים ובצניעות פנימית והבנת התורה 
כתורת חיים, בבחינת "הפוך בה והפוך בה דכלא בה". בביה"ס עשייה מגוונת ומעמיקה 
סביב הנושא השנתי ומקום נרחב לשיתוף מורות ותלמידות באירועים ובתהליכים הקורים 
וכן תוכניות מיוחדות  קיים מענה לתגבור תלמידות בלימודי העשרה  בביה"ס. בביה"ס 

במוסיקה, נגינה ומקהלה. 

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

בית הספר "אורות עציון" בנות
גוש עציון

אורות עציון בנות
גוש עציון

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.

ביה"ס מיועד לשכבות הגיל א'-ח' בנים. כיום לומדים בבית הספר כ-440 תלמידים בשכבות 
כ-23  בכיתה  ממוצע  התלמידים  מספר  מקדמת.  כתה  עם  יחד  אם  כיתות   -21 ב  א'-ח' 

תלמידים, מציאות המאפשרת עבודה יותר מדויקת פר תלמיד ויחס מיטבי לפרט ולכלל.
ככלל, בית הספר פועל על פי עקרונות מוסדות "אורות עציון" שיטת ברקאי, בהם ניתן דגש 
על לימודי קודש ולמידה משמעותית בכל המקצועות לאור דרכו של הרב דן בארי. התלמידים 
זוכים ללמוד יותר שעות קודש בשבוע, לימוד התנ"ך מתקיים תוך שינון ולמידה בעומק הבנת 
הפשט ומתוך חוויה. לצד כל אלו, יוזמות רבות כמו: הדף היומי, הלכה יומית רמב"ם, תורתך 
שעשועי, שינון ולימוד משניות, חידונים שונים ועוד. צוות מורי ביה"ס הינו צוות תורני ומזוהה 
בכל רבדיו עם שיטת הלימוד. מתוך הזדהות עם מגמות ביה"ס, הצטרפו השנה לשורותינו 
ומאפרת בכך  זכרו. התלמידים המגיעים מהגוש  ומורים במסלול למידה בשיטת  תלמידים 
אפשרנו נופך תורני נוסף בגישת הלימוד והשינון הרב יותר. כל זאת לצד המשך הפעילות 

הענפה של ביה"ס.
בבסיס הגישה החינוכית של בית הספר: אהבה, גבולות, עידוד הילד וקשר של שותפות עם 
אנו  ובחירה.  רצון  עמל,  ללימוד מתוך  ומחנכים  ילד  כל  ביכולותיו של  אנו מאמינים  הוריו. 
מעודדים את תהליכי בניית אישיות התלמיד מתוך אהבת ה' וקיום מצוותיו מתוך תפיסה זו, 
ביה"ס מקדם ומעודד יוזמות ייחודיות בתחום הקודש ובמקצועות הליבה להעמקה והעשרה.

בנוסף לתכנית הלימודים המתואמת ומאושרת על ידי משרד החינוך, קיימות בביה"ס מגמות 
של העשרת הלמידה בפעילויות יצירתיות ומגוונות. מתוך תפיסה זו, אנו עם הפנים קדימה 
לשעות  גם  מענה  מקבל  ספרי  הבית  ההווי  ובבית.  בביה"ס  מתוקשבת  למידה  ומעודדים 
ההפסקה והפנאי כדוגמת מתקנים חוויתיים המקנים לתלמידים תחושה ביתית והנאה מרובה.

זוכים  ובהבנה.  כי התלמידים מגיעים להישגים נפלאים בתחום הקודש בידיעה  חשוב לציין 
ראשון  מקום  למשל:  וארצי  אזורי  מידה  בקנה  רבות  ותחרויות  בחידונים  להצלחות 
ארצי בתנ"ך מקומות ראשונים באולימפיאדה חשבון ועוד הישגים בתחומים 

רבים.
ככלל ביה"ס או"ע משמש עבור הקהילה והתלמידים 
ומאפשר,  משתף  אוהב,  חם,  בית  כולם 
המוסיף ומתברך ביזמות ופיתוח 
על  שוקט  ואינו 

שמריו. 

מנהל: הרב דוד עסיס

בית הספר "אורות עציון" בנים
גוש עציון

gushbanim@orotetzion.org.il :טל: 02-5861628   מייל
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בבית הספר התורני "נוה" שבמזרח גוש עציון, עוסקים בשילוב הרמוני של תחומי 
הקודש והחול, בהתפתחות אישית ובינאישית של הצוות והתלמידים, מתוך אמונה 
כי הכרה משמעותית במגוון הכוחות והעוצמות של כל אחד מאיתנו היא שתאפשר 

לנו להיבנות ולבנות.

מענה  נותן  הספר  בית  הספר.  בית  להקמת  הרביעית  השנה  היא  תשפ"ג  שנת 
מחוייבות  תוך  שמים  ויראת  תורה  לאהבת  חינוך  המבקשות  תורניות  למשפחות 
למידה  פעילות,  כל  כי  ההבנה  אותנו.  מנחה  דעהו"  דרכך  "בכל  הפסוק  להלכה. 
ומעשה הינם חלק בעבודת ה'. אנו משתדלים לחפש מה ה' שואל מאיתנו וכיצד 

עלינו לפעול גם בחיי היומיום הפשוטים בבית הספר.  

ונטילת  עצמאיות  מיומנויות  התלמידים  אצל  לבסס  שואפים  ההוראה  תהליכי 
שונים, מעודדת  למידה  לאופני  ומכוונת  מגוונת  ההוראה  צורת  בלמידה.  אחריות 
את התלמידים להיות פעילים, לעמול ולהתקדם. בבית הספר מתקיימת תוכנית 
לימודים נוספת במימון ההורים, הכוללת מפגשי התוועדות ופעילות בחוות חיות. 
באמצעות יציאה לסיורים וטיולים, אנו מתחברים יחד עם התלמידים לחבל הארץ 

הנפלא בו אנו חיים. 

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

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

באורו המיוחד.

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

מנהלת: יפית ארזי

בית הספר התורני "נוה"
מזרח גוש עציון

נוה
בית הספרֿֿ התורני
בספר המדבר
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בית הספר ממ"ד "קדם"

בית ספר קדם הוא בית ספר משלב 
שמכיל תלמידים מכפר אלדד, נוקדים ושדה 
בבית  החיים  מתוך  שנוצרת  קהילתית  שותפות  בר- 
הספר. בית הספר משלב בין משפחות וקהילות- מה שהופך אותנו 
לבסוף למשפחה אחת גדולה. משלב בין דתיים וחילונים ובמקביל משלב גם 
בין שלל עולמות שאותם אנו חושפים לתלמידים שלנו. למידה בתוך הכיתה וגם מחוצה 
לה, למידה במחשבים וגם בשיעורי נגרות, שיעורי גדולי האומה וגם תרבות עולמית ועוד. 
בית הספר מאמין בחשיפת התלמידים לשלל האופציות שיש בלמידה, דואגים לקיים שיח 
רגשי בין התלמיד למורה ומתוך המקום הזה אנחנו רוצים לתמוך בתלמידים כדי שימצאו 

את דרכם ויגיעו למיצוי היכולות שלהם. כל אחד ממקומו.
תלמיד  כל  כתליו.  באי  כל  בין  הדדי  הוא  הכבוד  שבו  המקום  להיות  צריך  הספר,  בית 
שלו  האישיים  הצרכים  לקידום  והדאגה  האישי  היחס  את  מקבל  הספר  בבית  ותלמידה 
את  למצוא  זה  ודרך  ספריים  הבית  למקצועות  כבוד  לרכוש  לומדים  התלמידים  ושלה. 

שיטות הלמידה שיעזרו להם להתקדם בבית הספר. 
צוות בית הספר משקיע מחשבה רבה בכל מהלך שאנו עושים- כל שיעור, כל טקס, כל 
טיול. הכל בסופו של דבר נותן לתלמידים את הכלים שמתווספים לארגז הכלים שלהם- 

ומהמקום הזה של כבוד למקצועות, הם יכולים לצאת ולשפר את העולם.
אנחנו מאמינים שצריך לצאת ולהכיר את הסביבה שלנו- ואנחנו מרבים בטיולים בסביבה 
הקרובה והרחוקה. בבית הספר אנחנו לומדים גם על גדולי האומה הישראלים והיהודים, 
וגם על תרבויות אחרות בעולם. התלמידים לומדים לבנות את זהותם מתוך הכרה ומתוך 

מקום חיובי של אהבה וקשר.
בבית הספר אנו שואפים לקדם את השיח בציבור דרך שיעורי חברותא, משחקי חשיבה, 

קבוצות יצירה, שיר ישראלי שבועי, קבוצות דיבייט ומפגשים עם האחר.
אנו מדגישים את המידות הטובות ואת השיח כאבן היסוד של החינוך. המידות הטובות 
מתפתחות על ידי חינוך, ובפרט על ידי חינוך למצוינות. אנחנו תומכים בלימוד של היצירות 
הקלאסיות של התרבות האנושית, התנסות באמנות ופיתוח הכושר המדעי תוך דגש על 
שיח פתוח. כל זאת ועוד ניתן לתלמידים- כדי שאלה יהוו את הגרסה הטובה ביותר של 
עצמם. בשנה הבאה בית הספר יעבור למבנה הקבע שלו עם נוף למדבר ומשם החלומות 

רק ילכו ויתעצמו.

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

מנהל: דיויד יסלזון
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בית הספר מונה כ-370 תלמידים ב-17 כיתות. 
ופיתוח אישי,  ושותפות, הזדמנות לצמיחה  בית הספר מעניק לתלמידיו תחושת שייכות 
כיתתי ובית ספרי. מטרתנו בביה״ס היא להעניק לתלמידים את כל הכישורים הנדרשים 
לתחילת חייהם כתלמידים וכאנשים צעירים. אנחנו מקנים את מיומנויות הלמידה, בהתאם 

לתכנית של משרד החינוך, כישורי למידה וחוויית למידה, תרבות וידע. 
אנו מאמינים בחיבור בין למידה קבוצתית של קבוצת הילדים בכיתה והשייכות אליה ובין 
ותלמידה.  תלמיד  כל  של  ולחוזקות  הייחודיים  לצרכיו  ופרטני  מדויק  מענה  אחר  חיפוש 

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, 
תופסים  וטיולים  והתמדה  חריצות  המחייבת  כפיים  עבודת  ועוד.  משחק-למידה  פינות 
מקום מרכזי בבי"ס, כחלק מתוכנית הלימודים. בית הספר מפתח תודה סביבתית ומחנך 
ושימוש בקומפוסטר תוך  נקייה בדגש על מיחזור הפחתת פסולת  לשמירה על הסביבה 

למידה חוויתית ומשמעותית.
הקהילה  ילדי  לכלל  מדויק  מענה  לתת  השואף  מיוחד  חינוך  מערך  קיים  הספר  בבית 
ילדים הזכאים לסל השירותים המיוחדים בכיתות הגדולות  שבתוכה אנו פועלים. שילוב 
ובכיתות החינוך המיוחד ממשים את מטרתם: לאפשר לילדים הזכאים להצליח בלימודים 
בהתאם לגילם בצורה המותאמת לצרכים של כל תלמיד ומתוך חיפוש וחשיבה יצירתית. 

ספר  בתי  המלווה  ״מיתרים״  מעמותת  הדרכה  ומקבל  משלב,  ממ"ד  שהוא  ספר  כבית 
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 והוא קיים בכיתה ובחינוך לחיים ביחד כמו גם בלמידה שמפגישה את התלמיד 
עם מה שמחוץ לו. ניתנת חשיבות ללימוד המקורות היהודיים בצוותא לשם יצירת שפה 
משותפת המאפשרת שיח, פתיחות ורבגוניות כיסודות שורשיים כבר מגיל צעיר. החל 
מתקיימת  והוריו,  הילד  ובחירת  זהויות  של  שיח  מתוך  ג׳,  כיתה  מאמצע 
ספר  בבתי  כנהוג  ו״תפילה״  ״שיח״  קבוצות  בין  בבוקר  חלוקה 
משלבים רבים. בית הספר זוכה להיות חלק מקהילה 
הנכונים  הורים  ועד  עם  פעולה  ולשתף 
להיות חלק מן העשייה הלימודית, 
החינוכית והערכית של 

בית הספר. 

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

מנהל: ידידה סלע

בית הספר "אחדות ישראל"
)אח"י( תקוע א-ג 

ד-ח

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

בבית הספר לומדים בשנת תשפ"ב כ-650 תלמידים ותלמידות 
)ביה"ס הגדול ביותר בגוש עציון( והוא מהווה המשך ישיר של ביה"ס אח"י 
תקוע – חטיבה צעירה. כמו מזרח גוש עציון ככלל וקהילת תקוע בפרט, גם בית הספר 
ומה שביניהם  חילונים  ישראל, דתיים,  דגלו את החיים המשותפים של עם  חרט על 

וזאת מתוך דיאלוג והקשבה. 

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

דמויות שונות, סיורים, חברותא בוגרת ועוד. 

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

ותחרותיות הן לבנים והן לבנות- ריצה, כדורסל, אתלטיקה.

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

למידה והכנה ובטיולים עצמם מבוצעות הדרכות ע"י התלמידים והצוות.  

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

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

מנהל: אופיר לוגסי

בית הספר "אחדות ישראל"
)אח"י תקוע ה'-ח'( חטיבה בוגרת
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יישוב מיצד הינו יישוב חרדי מתפתח 
עם  לגוש.  מזרחית  דרומית  הממוקם 
התפתחות מואצת של משפחות צעירות התרבו הילדים 
בהסעות  צורך  בלי  הישוב  בתוך  חינוכי  מענה  והתבקש  בישוב 
לריכוזם חרדיים מרוחקים. לשם כך הוקמה קרית החינוך דובר שלום מיצד.

המועצה האזורית בגוש עציון בראשות ראש המועצה הרב שלמה נאמן ומר אבי אלון 
ראש אגף חינוך נרתמה לתת כתף בהקמה מהירה של מוסדות שיענו על הצורך המיידי, הן 
בגני ילדים הן בבית ספר לבנות ובביסוס תלמוד התורה לילדי הישוב. מתוך הקשבה וכבוד 

לצרכים הספציפיים של קהילה חרדית ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הישוביים.
בקריית החינוך בראשות הרב יוסף זילברמן שליט"א פועלים בהרמוניה תחת אותה מטרייה 

חינוכית: תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות וגני ילדים נפרדים לבנים ולבנות. 
להתאמת  רבה  חשיבות  עם  שמרני,  הקו  שלום  דובר  החינוך  קרית  של  המוסדות  בכלל 
מתקשורת  שמור  חרדי  חיים  ואורח  הנהגה  בלבוש,  וחינוכית  רוחנית  מבחינה  המשפחות 

וטכנולוגיה. 
תלמוד תורה: אבן הפינה הונחה בשנת תשע"ג.

בת"ת מושם דגש על יחס פרטני וייחודי לכל תלמיד. צוות הת"ת מורכב מאנשי חינוך מקצועיים 
וחדורי שליחות. לימודי קודש מהווים את עיקר תכנית הלימודים בהתאם לחיידרים האיכותיים 
בריכוזים החרדיים הגדולים. החיידר מונה כיום 70 תלמידים בכתות א-ה ומכין את התלמידים 

להמשך דרכם בעתיד כבחורי ישיבה איכותיים ובני תורה.
בית הספר בית יעקב לבנות מיצד 

אגף בית ספר לבנות נפתח במיצד בשנת תשע"ח מתוך מאמץ משותף של כלל התושבים 
מתוך דאגה לחינוך מקומי וסמוך לבית לילדות הישוב.

הצוות נבחר בקפידה מרבית ונבחן הן מבחינה מקצועית והן מבחינה רוחנית כדוגמא.
בבית הספר מתקיימת פעילות חברתית ענפה לצד לימודים ברמה גבוהה.

של  יחסית  הקטן  המספר  של  המעלה  בשל  מהצוות  ואוהב  חם  יחס  מקבלות  התלמידות 
התלמידות בכל כיתה.

בבית הספר מושם דגש מיוחד על הופעת הבנות בתלבושת אחידה ושמירה על תקנון הצניעות 
לאורך כל שעות היום.

בית הספר מונה כיום כ-50 תלמידות בכיתות א-ה. קרית החינוך נמצאת בצמיחה מתמדת, 
מתוך תקווה לתת מענה מיטבי לקהילה החרדית המתפתחת במיצד ולגדל דורות 

של תלמידים ותלמידות ההולכים בדרך התורה המסורה מדור לדור.

tttt613tt@gmail.com  :טלפון: 02-5434767   מייל

 מנהל: יוסף זילברמן

תלמוד תורה "דובר שלום" 
מיצד
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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.

הקודש,  טהרת  על  ומושתתים  עצמאי   החרדי  החינוך  לזרם  שייכים  הספר  בתי 
המוחלט  הציות  בזכות  ביה"ס  את  המלווה  הגדולה  דשמיא  לסיעתא  זוכה  ביה"ס 

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

גאות היחידה המלווה את תלמידי בתי הספר.
הפוקוס שלנו: "עבדו את ה' בשמחה" אשרינו שזכינו שאנו יהודים.

ביה"ס נותן מענה רוחני מקצועי וחויתי לכל שכבת גיל בהתאם לרמתו.
והמנוסה דואג לתשומת לב אישית לכל תלמיד ותלמידה,  הצוות המסור, הותיק 
לימודי  נערכים  המצוינת  הלימודית  לרמה  בנוסף  קימים,  לקשיים  לב  לתשומת 

העשרה מגוונים.
ומשלימה המחזקת  ומאמצים בפעילות חברתית מגוונת  ביה"ס משקיע משאבים 

את הקשר של התלמידים לדרך החינוכית ולמסרים הנלווים.
כמו"כ מקבלים התלמידים המתקשים עזרה מקצועית בתחומי ביה"ס ומחוצה לו 

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

ומחזקות את הקשר והחיבור מתוך אהבה ורצון.

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

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

בית הספר "מעלה עמוס"
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פרויקט  הינה  בגבעות  שילוב"  "סדנת 
שירותים  לו למטרה לפתח  חינוכי-קהילתי, ששם 
לאנשים עם צרכים מיוחדים, תוך דגש על שילוב בקהילה. 
)יסודי-חט"ב- אנו מפעילים בית ספר לחינוך מיוחד כוללני רב שלבי 

תיכון( וכן מערך תעסוקה ודיור למבוגרים עם צרכים מיוחדים.

בבית הספר לומדים כיום כ-80 תלמידים, בנים ובנות, בעלי מגוון מיוחדויות וטווח 
החינוך  לא מתאימים למסגרות  נמצאו  או  נפלטו  רחב אשר  ותפקוד  למידה  רמות 
ומוצבות  וזכאים לשירותי החינוך המיוחד. לכל תלמיד נבנית תכנית אישית  הרגיל 
מטרות למידה ועבודה על פי יכולותיו ובהתאם לצרכיו. תכנית הלמידה בבית הספר 
נכתבת ומותאמת לרמות 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 - פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הסדנא

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

בתאום באמצעות המשרד.

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

מנהל: אסף טבול

"סדנת שילוב"
בבית ספר יסודי מיועד לכיתות א-ח. פועל זו השנה הרביעית. כרגע לומדים בו תלמידים 

מכיתות א-ו.
בכל הכיתות לומדים בקבוצות מעורבות של בנים ובנות.

"יובלים" בגבעות מותאם לילדים סקרנים ואוהבי דעת שמפיקים מלמידה פעילה בטבע 
ובמרחב.

פעילות בית הספר מתייחדת בשלושה מישורים:
למידה מעמיקה בהתאמה אישית לכל תלמיד. 

בבית הספר לומדים בקבוצות תלת גילאיות המכונות "תלתונים". לכל תלתון דגש משלו: 
בתלתון א-ג הדגש הוא על הקנייה יסודית של מיומנויות הבסיס בקריאה כתיבה תורה 
ופיתוח מיומנויות חקר, בכיתות ז-ח  וחשבון, בתלתון ד-ו הדגש הוא על הבעה בכתב 

אנחנו מתעתדים להתמקד בהכנה ללימודי התיכון. 
הלמידה בבית הספר מבוססת על שיטות עבודה ועזרי למידה בהשראת שיטת מונטסורי 

יחד עם חומרי למידה ייחודיים שפותחו בבית הספר. 
שילוב עם קבוצות ילדי חינוך מיוחד:

בית ספר "יובלים" נמצא בשכנות צמודה לבית ספר לחינוך מיוחד "סדנת שילוב" ומתקיים 
שילוב יומיומי בין תלמידי החינוך המיוחד לתלמידי החינוך הרגיל.

התנסות בטבע וחקלאות:
תכנית הלימודים של בית הספר כוללת התנסות פעילה במרחב על בסיס יומיומי:

לתלמידי תלתון א-ג יש פעילות יומיומית ביער
תלמידי תלתון ד-ו עוסקים בכל יום בעבודה חקלאית בתיאום ושיתוף פעולה עם חניכי 

"סדנת שילוב".
וקרמיקה  נגרות  כמו  באומנויות  להתמקצע  מתעתדים  ז-ח  תלמידי 
המיוחדים  הצרכים  לבעלי  וסיוע  בהדרכה  ולהשתלב 

בתחומים האלו. 
הפיתוח  אתגרי  עם  מתמודדים  אנו 
ברכה  רואים  וב"ה  והצמיחה 

בעמלנו.

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

מנהלת: נעה מנדלבאום

בית ספר "יובלים"
גבעות
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ישיבה תיכונית

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

זאת  ובכל  ושמונה שנים,  קיימת כבר שלושים  "נווה שמואל", מרשת מוסדות אור-תורה סטון,  ישיבת 
צעירה היא תוססת ומתחדשת מידי שנה. הישיבה שוקדת על חינוך ובניה לאהבת תורה וליראת שמים, 
חינוך למחויבות הלכתית יחד עם חיפוש משמעות וחיבור פנימי לעולם התורה ולעבודת ה'. בנוסף מרימים 
אנו את דגל המעורבות במכלול תחומי העשייה של המדינה והחברה, ובנכונות לתרום לקהילה, ולהיות 
חלק מהחברה בישראל. שמחים אנו בבוגרנו אשר אוחזים בתפקידי מפתח והנהגה בחברה הישראלית.

חדוות למידה ורחבות אופקים יחד עם קשר אישי משמעותי
בישיבה, לצד עמל בתורה  והמורים מאפיין את העשייה החינוכית  וחם מצד הרמי"ם  קשר אישי קרוב 
ובדעת, פיתוח תכניות לימודים ייחודיות במקצועות הקודש וחיזוק תהליך הלמידה מתוך בחירה, סקרנות 
וחדוות הדעת והיצירה. 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 
וטכנולוגים  אקדמיים  בפרויקטים  השותפים  מתלמידנו  יש  בנוסף,  הבגרות.  בבחינות  גבוהים  להישגים 
מתקדמים מחוץ לישיבה. גם הרחבת אופקים בתחומי יצירה ומסלולי התקדמות אישית מפותחים בישיבה.

הפנימיה- בית ספר לחיים. התבגרות אישית וחברתית
הפנימיה בישיבה מהווה מוקד עשייה חינוכית וחברתית. בערבים, ובשבתות הישיבה. צוות הפנימיה, רחב 
ומקצועי, שוהה עם הנערים בשעות הערב ומקיים חוגים ושיחות אישיות בנושאים תורניים, אקטואליים 
תעופה  )לדוגמה:  הפנימיה.  בשעות  העשרה  חוגי  מגוון  מוצעים  בנוסף  התלמידים.  לעולם  ורלוונטיים 

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, מתוך חדוות למידה ועשייה בכל המתרחש בישיבה. מועצת תלמידים 
לכל  כבנים  חשים  אכן  התלמידים  לשמחתנו,  הישיבה.  לחיי  הקשורות  שונות  ועדות  מפעילה  נבחרת 
כך, למשל,  הורי התלמידים.  הדוק עם  מיוחדת מוקדשת לקשר  לב  הישיבה. תשומת  דבר במשפחת 
מלבד שבתות אירוח, מפגשי לימוד משותפים וערבי הורים, מוזמנים ההורים להגיע בשעות הערב ללמוד 

בצוותא עם בניהם, ולשמחתנו אכן מגיעים הורים רבים.
בשנים האחרונות דורגה הישיבה ע"י משרד החינוך בקטגוריה הראשונה מקרב בתי הספר 
הערכיים בארץ, וזכתה בפרסים על הישגיה בתחום זה. ואנו שמחים שהעשייה 
הרשמיים.  הגורמים  בקרב  גם  להערכה  זוכה  והמבורכת  הרחבה 
בשנה זו זכתה הישיבה בפרס מקום שלישי בקטגוריית 
זכאות לתעודת בגרות משמעותית. בתפילה 
לכל  ומדויקת  נכונה  לבחירה 

תלמיד ולכל משפחה.

ראש הישיבה: הרב אבישי מילנר 
מנהל התיכון: חזי זכריה

ישיבה תיכונית אור תורה 
33"נווה שמואל"
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ישיבת מקור חיים מונה כ-320 תלמידים בשכבות ט'-י"ב.

הישיבה הוקמה בשנת תשמ"ח )1988( על ידי הרב דוב זינגר, שנקרא על ידי הרב עדין 
ובימים  עציון,  בכפר  שוכנת  הישיבה  תיכונית.  ישיבה  להקים  )שטיינזלץ(  ישראל  אבן 
אלו נבנה מבנה הקבע בנווה דניאל, אליו מתעתדת הישיבה לעבור בשנים הקרובות. 
בתנאי  מיוחד,  חינוך  כיתת  מתוכן  כיתות,  ב-11  תלמידים  כ-320  לומדים  בישיבה 

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 של ימי חמישי בלילה עד השעות הקטנות. לניגונים שלפני התפילה, הלוואי 

וישים לב לעבודת התפילה בפרט ועבודת ה' בכלל הנוכחת בישיבה.

עם  ובהכרות  הדעת  בהרחבת  התיכון,  בלימודי  הפועם  לדופק  לב  ישים  והוא  ייתכן 
העולם הרחב הסובב אותנו.

או שישים לב לדופק החברתי הפועם חזק, בחיי הפנימיה, בהתנדבות, באיכות הסביבה 
שמאפשרת דיבור נקי, נטול פוזות או ציניות. שמאפשרת חברות טובה שמעצימה את 

האחר.

www.makor-c.org :אתר   makor.c@gmail.com :טל: 02-9934810   מייל
ראש הישיבה: הרב דוב זינגר, הרב דוד רבינוביץ
מנהל: גילעד רוזנברג

ישיבת "מקור חיים"

www.neveshmuel.org.il :אתר   neveshmuel@gmail.com :טל: 02-5422430   מייל
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צורך  שיש  מאמינה  יהודה  אורות  בנ"ע  ישיבת 
בגישה אישית, מצמיחה ומעודדת לחלום ולשאוף למגוון 
בתורה,  לגדלות  מחנכת  הישיבה  הישיבה.  תלמידי  של  הרחב 
לחיבור  מחנכים  אנחנו  ובחכמה.  בתורה  ידיעות  ולרוחב  ואהבתה  ליראתה 
לכתחילה של תורה ולימודי תיכון במגוון תחומי ידע ולמעורבות, אחריות ותרומה לכלל 

ישראל, למדינת ישראל ואזרחיה. 
בישיבה עוברים התלמידים תהליך של שיח רגשי וקבוצתי, כדי שהתלמיד יתחבר לעצמו, יכולותיו 
ואוהבי  שמים  יראי  בוגרים  להעמיד  שאיפתנו  חייו.  במסלול  ודרכו  ייחודו  את  ויזהה  ולכשרונותיו 
תורה, מחונכים במגוון רחב של תורה ומדעים למיצוי הכישורים האישיים שבכל אדם. בוגרים, בעלי 
מוטיבציה ויכולת להשתלב ולתרום בתוך העולם הבוגר במדינת ישראל, בשרות משמעותי בצה"ל. 
בוגרים שימשיכו בהתפתחות רוחנית ואקדמית, בשאיפה להקמת משפחה דתית וציונית לתפארת. 
אנו שואפים להפוך את התלמידים מיחידים שיש ביניהם יחסי גומלין של מחוייבות ואחריות לקבוצה 
וחברת מופת, המחוייבת לפעול גם מחוץ למסגרת הישיבה. התלמידים מוזמנים להיות שותפים 
ישיבתיים  בדיונים  בסמינריונים,  הדיון  בנושאי  שונות,  בפעילויות  החברתיים,  התכנים  בקביעת 

ובהרצאות.
בישיבה לומדים השנה למעלה מ 220 תלמידים ב 11 כיתות )בכל שכבה כיתת חנ"מ(. הישיבה 
זכתה בהוקרות ופרסים בתחומים של זכאות לבגרות, מעורבות תלמידים בפעילויות חברתיות ועל 
על  שונות  זכו בתחרויות  לכך תלמידינו  בנוסף  עוברים בשגרה.  התהליכים הרגשיים שתלמידינו 

הישגיהם במגוון נושאים לימודיים וחברתיים.
פרויקטים מיוחדים: 

"תורה של שחר" - בסיום תפילת שחרית מתקיימות קבוצות לימוד במגוון תחומים כאשר התלמיד 
בוחר ללמוד מה שליבו חפץ, 

"והערב נא" - תוכנית תיגבור תורני על פי בחירת התלמידים.
"קונגרס ישיבתי" - פיתוח מנהיגות תלמידים על ידי תהליך של העלאת נושא, הצגתו, דיון פומבי, 

הכרעת וקבלת החלטות בנושאים שמעסיקים את התלמידים. 
"מעגלי שיח כיתתיים" - דיון שבועי במעגל הקשבה ושיח על נושא רגשי או חברתי הדורש התבוננות 

אישית וקבוצתית. 
יא', בו הם מבררים את  - מסע ברחבי הארץ שיוצר תהליך פנימי לתלמידי כיתות  "מסע זהות" 

המקום האישי שלהם ביחס לשאלות של זהות אישית ולאומית. 
תלמידי הישיבה משתתפים במגוון של תוכניות מצטיינים אקדמיות דרך האוניברסיטה העברית, 

האוניברסיטה הפתוחה ורשות הסייבר הלאומי.
מדעי  חקלאות,  ביולוגיה,  למצטיינים(,  טכנולוגי  )מסלול  תוכנה  הנדסת  פיזיקה,  לימוד:  מגמות 

הסביבה, מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, היסטוריה.

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

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

'דרך אבות' הינו קהילה דתית-לימודית גדולה )כ-500 תלמידים( ור ח ב ה והוא נותן מענה 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. 

אופקים,  להרחיב  המעוניינים  טובות  לימודיות  יכולות  בעלי  לתלמידים  מכוון   - אופק  מסלול 
להרבות בידע ולגעת בתחומי למידה שונים באמצעים מגוונים.

מסלול שחר - מסלול לימודים כללי ואישי לתלמידים המתקשים לעיתים בלמידה. אנו שמים דגש 
יצירת מסוגלות לימודית וחברתית תוך מתן מענה המותאם לצרכי התלמיד, מקפידים על  על 

יחס אישי וחם.
כתות  לתלמידי  לביא  מסלול  את  הכולל  מיוחד  חינוך  מסלול  אצלנו  קיים  אלו  מסלולים  לצד 
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 
קולנוע,  ערבית,  כלבנות,  ישראל,  ארץ  אומנות,  ביולוגיה,  פיסיקה,  המחשב,  מדעי  ומחשבים, 

היסטוריה ועוד.
תורני  תגבור  המחפשים  התלמידים  לכלל  פתוחה  התכנית  תורני.  לתגבור  'פתחים'  תכנית 

ומתקיימת פעם בשבוע לאחר שעות הלימודים. 
מופת  דמויות  עם  ומפגשים  הרצאות  סמינריונים,  כוללת:  שלנו  העשירה  החברתית  התכנית 
שונים  שיא  ימי  ספורט,  טורנירי  התנדבות,  פעילויות  וכן  ושכבתיות  כיתתיות  פעילויות  בחברה, 

ומגוונים ועוד.
נבחרים  בקטעים  ללכת  התחלנו  ישראל',  בשביל  'הולכים  תכנית  מתשע"ט:  חדש 
בשטח  ישנים  יחד,  מטיילת  מתכננת,  הקבוצה  השביל,  של  ומאתגרים 
ומתחברים לאדמה. אנו חשים כי תלמידינו יוצאים להמשך חייהם, 
בתום שנות לימודיהם בביה“ס, מצוידים בתורה ובערכים 
עם  לימודי  מפגש  של  מיוחדת  בחוויה  ובעיקר 
מורים מסורים ואוהבים, אשר הופכים 
להיות עבורם 'מורים לחיים'. 
דרך אבות ההמשך 

שלי.

www.derech-avot.org.il :אתר   derechavot@gmail.com :טל: 02-9938311/2   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"
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מונה  אוריה  אור-תורה  אולפנת 
בבעלות  ט'-י"ב  בשכבות  תלמידות   450 כ- 
מועצת גוש-עציון, מועצת אפרת ורשת אור-תורה סטון, 
משמעותיים,  שינוי  תהליכי  הקצרות  בשנותיה  עברה  האולפנה 
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. 
יכול שלא להתרשם מהשמחה והשלווה  כל הנכנס בשערי אולפנת אור-תורה אוריה, לא 
הנוכחות באוויר, מהחיוך הנסוך על פניהן של הבנות, ניחוחות של הווי תמידי וחדוות נעורים. 
וכן, להתפעל מהרמה הלימודית הגבוהה, היחסים הקרובים, האכפתיות ההדדית בין הצוות 
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.
הבגרות  בבחינות  התלמידות  הישגי   - מצטיינים  וגם  קהילתיים  גם  להיות  ניתן  כי  הוכחנו 

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

ובמסלול תכנית בית-מדרש "מעיין" לתלמידות המעוניינות ללמוד "תורה לשמה". 
האולפנה מטפחת תלמידות העוסקות בשיח דתי-אמוני מתמשך עם עצמן וסביבתן, חוות 
חוויה דתית ומתמודדות עם קבלת מחויבות דתית. האולפנה מציעה לתלמידות מצטיינות 
מסלולים ייחודיים: "אקדמיה בתיכון", עבודות גמר, צירוף מגמות ואתגרים רבים. באולפנה 
עיצוב  אומנות,  ופיזיקה,  כימיה  מחשבים,  ביולוגיה,  עסקים,  ומנהל  כלכלה  מגמות:  מגוון 
בפעילות  חלק  לוקחות  התלמידות  משפטים.  חוץ:  ומגמת  ומחול  קולנוע  תאטרון,  גרפי, 
חברתית עשירה מאוד, לצד פעילות העשרה רוחנית ותכנית טיולים המחנכת לאהבת הארץ. 
האולפנה,  של  יום  היום  משגרת  כחלק  בקהילה  התנדבותית  פעילות  מקיימת  האולפנה 
יצירת  על  לשקוד  האולפנה ממשיכה  באזור.  הספר  בתי  וילדי  ילדים  גני  קשישים,  בקרב 
אווירה חמה, אישית ומשפחתית המאפשרת לכל בת להרגיש שייכת, לגלות את הכישרון 

הטמון בה, לצמוח גבוה ולהגיע רחוק יחד עם כולן.

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

מנהלת: יונת למברגר 
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מהקמתה,  עשורים  משלושה  למעלה  משך  ט'-י"ב.  בשכבות  תלמידות   350 לומדות  באולפנה 
החברתי  האישי,  במישור  דתי  אופק  הבנות  בפני  להציב  המבקש  חינוך",  "בית  באולפנה  בנינו 
והלאומי. הדבר בא לידי ביטוי בצד הערכי, בצד החברתי, בשיח האישי וברוחב והעומק הלימודי. 
אנו מאמינים כי איזון נכון בין הדיאלוג החינוכי במרחב הציבורי לבין העמקה של שיח אישי, יוצר 
את התמהיל הראוי לחינוך דתי רלוונטי ברמה גבוהה בימינו. האולפנה מתאימה לבנות המוכנות 

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

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

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

מדעי החברה, לימודי ארץ ישראל, ומחשבת ישראל(.
גולת הכותרת של השיח החינוכי שלנו, היא סוגיית היחס האישי. אנו מאמינים בערכי יסוד של 
ולקיחת אחריות, בצד עידוד הבנות להכיר את עצמן במסגרת דיאלוגית המבקשת  חירות 
לתת מקום. מתוך הבנה שעיקר המעשה החינוכי קורה בבית, הצוות נרתם למאמץ 

חינוכי נרחב – בשיתוף מלא עם ההורים – בארבע שנות התיכון. 
על  מורכבות-דיאלוג-תהליך-חירות-אחריות,  המושגים 
וגם  וערכית  דתית  מבחינה  מהם  המשתמע 
הם  היומיומית,  ההתנהלות  מבחינת 
השיח  של  היסוד  אבני 

באולפנה. 

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

ראש האולפנה: הרב ד"ר רונן בן דוד
מנהל התיכון: הרב נחמיה קרקובר 
רכזת חינוכית: רבקי ישראלי

אולפנת אור תורה "נווה חנה"
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קווים לדמותה של האולפנה:

מעלים בקודש
 האולפנה מטפחת שאיפה להתקדמות מתמדת בעבודת ה' מתוך אהבת תורה ויראת 

שמים, בכנות.  
 האולפנה מחנכת את בנותיה לראיית התורה כעוגן החיים ברוח ובמעש ולבניית השקפת 

עולם מגובשת, אמונה עמוקה ומחויבות הלכתית.  

הצטיינות בלימוד ובעשיה
המוטיבציה  לעידוד  תלמידה,  כל  של  האישיות  היכולות  לפיתוח  פועלת  האולפנה   

הפנימית ולהרחבת אופקים והצטיינות ולא רק בתעודת בגרות איכותית.  
 מושם דגש על חשיבות הבחירה האישית ועל לקיחת אחריות.

אוירה משפחתית ואישית
 האולפנה מאופיינת באווירה משפחתית הנותנת מקום לכל בת מתוך יחס של אהבה, 

אמון, הקשבה וכבוד.  
האולפנה  בתוך  ועשירה  מגוונת  חברתית  ולעשיה  לאחריות  ליוזמה,  מקום  המון  יש   

ומחוצה לה מתוך אכפתיות לקהילה ולחברה כולה.  

מעוניינת?
 מזדהה עם מה שקראת כאן? 

 מכירה תלמידות בהווה ששמחות באולפנה ומספרות דברים טובים?
 מעוניינת באפשרות לבחירה ביום פנימיה פעם בשבוע ועיסוק בלימוד תורה לשמה?

מוזמנת ליצור קשר. מחכים לך!

www.ubarz.co.il :אתר  ulpena@ybagush.org :טל: 02-9933889   מייל

ראש האולפנה: הרב יהודה פלס
רכזת התיכון: עדי דימרי

אולפנת בני עקיבא "ראש צורים"

ביקור סדיר

סדיר(  ביקור  )קצין  הקב"ס 
הפועל  המקצועי  הגורם  הוא 
המקומית,  ברשות  ומועסק 
להבטחת ביקור סדיר ומניעת 
של  וסמויה  גלויה  נשירה 
ובתי  ילדים  בגני  תלמידים 
ספר, עד תום כיתה י"ב, עפ"י 

חוק לימוד חובה. 

 תפקידי הקב"ס
איתור תלמידים נושרים ואיתור תלמידים בסכנת נשירה. א. 

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

וצוותי החינוך  הוריהם  - הקב"ס משמש כתובת לפניות התלמידים,  טיפול בפרט   ד. 
בבתי הספר ובישובים. הקב"ס משמש כמקור 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:
malka@gush-etzion.org.il מלכה בארי 
tzipit@gush-etzion.org.il ציפי תומר 

matiat@gush-etzion.org.il מטיה טורפז 
rinatalm@gush-etzion.org.il רינטל מילוא 

 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
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מלבד תוכניות לאומיות, קיימים מרכזים טיפוליים בתחומים נוספים:

 טיפול משפחתי

 טיפול CBT )טיפול קוגנטיבי-התנהגותי המיועד בעיקר להפרעות חרדה(

 מרכז טיפולי למתבגרים והוריהם

 מוגנות ופגיעות מיניות

מניעה בתחום מוגנות מינית בגנים, בתי הספר וביישובים וטיפול מערכתי והדרכת הורים 
במקרים של פגיעה מינית.

אביגיל דוידי, מנהלת השפ"ח
02-9939952 

avigayil@gush-etzion.org.il

גאיה מאור, מזכירת השפ"ח
02-9939945

shapach@gush-etzion.org.il

 התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

1. דלת פתוחה - הדרכת הורים קצרת מועד להורים לילדים בגילאי 0-6.
2. קבוצות הורים בנושאים שונים - ויסות רגשי, מתבגרים, הורות לילדים עם ADHD ועוד

3. חדרי שלווה - מרכזים טיפוליים בארבעה בתי ספר )קדם, אח"י תקוע חטיבה בוגרת, 
או"ע בנים ובנות(

 התוכנית הלאומית למניעת אובדנות

הערכות מסוכנות לאובדנות וטיפול קצר-מועד בילדים בעלי סיכון אובדני קל-בינוני.

מה זה שפ"ח?
השירות הציבורי הדומיננטי לילדים ונוער בישראל הוא השירות הפסיכולוגי.

)שפ"י(  הפסיכולוגי-ייעוצי  השירות  של  ייעודו  את  מגדיר  הפסיכולוגי  השירות  מתווה 
בישראל לקידום רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד 
זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגיים-החינוכיים )שפ"ח( ברמת מערכת החינוך 

והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום.
השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי 
הספר ולגורמים הקהילתיים. הוא שואף לספק שירות לגילאי 3-18 ובחינוך המיוחד לגילאי 
3-21. הקצאת שירותים פסיכולוגיים בגיל הרך חשובה מאוד, לנוכח הערך המניעתי הרב 

המצוי בהתערבות מוקדמת גיל.

השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים מתמקדים בשלושה תחומים
טיפול, אבחון והערכה ובעבודה מערכתית:

איתור קשיים של תלמידים )לימודיים, רגשיים, התנהגותיים ו/או חברתיים( וליווי הצוות 
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 
וכוללות טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים, קצרי מועד או ארוכי טווח, על פי גישות מגוונות.

הקהילה  הכנת  במסגרת  אם  בין  והחינוכית  היישובית  החירום  בהיערכות  שותפות 
והאוכלוסיות לשעת חירום בהיבטים מערכתיים; ובין אם במסגרת התערבויות פסיכולוגיות 
מידיות בחירום או התערבויות בעקבות מצבי חירום. עבודת הפסיכולוג באירועים אלה 
שיקול  ולפי  העולים  לצרכים  בהתאם  מערכתי,  ו/או  משפחתי  פרטני,  ברובד  תתבצע 

דעתו המקצועי.

השירות הפסיכולוגי-חינוכי

שירות פסיכולוגי-חינוכי גוש-עציון
שפ"ח גוש עציון - מונה 15 פסיכולוגים המפוזרים בכל המסגרות החינוכיות מגני 3 עד 

לכיתות ח' ובחלק מהתיכונים.

פרוייקטים וטיפולים
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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
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