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תושבים.ות יקרים.ות, 

אם אתם קוראים.ות שורות אלה כנראה שגם אתם.ן נמנים.ות על קבוצת הורים 
נרגשת במיוחד שילדיה וילדותיה מצטרפים.ות בשנה הבאה לשורות כיתה א'. 

במיוחד עבור מעמד זה הכנו לכם חוברת שבה תוכלו למצוא מידע רלוונטי לשנת הלימודים 
הבאה ולמעבר ילדכם/ילדתכם לכיתה א'. 

בחוברת זו תמצאו פירוט על הכניסה לכיתה א' בתקופת הקורונה.
הסבר על תהליך הבחירה והייחודיות של בתי הספר בישוב, והנחיות לליווי ילדכם/ילדתכם

במעבר שבין השהות בגן למערכת הבית ספרית.
אנו מקווים.ות שחוברת זו תהיה לכם לעזר ומזכירים.ות לכם שבכל שאלה שעולה לכם.ן – 

אנחנו פה כדי להקשיב ולתת מענה.
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בחוברת?מהרגע לפני...



ילדים.ות והורים יקרים,
אתן/ם ודאי נרגשים, אבל דעו שאני נרגשת עוד יותר!

מנסים  כך  אחר  זוחלים,  אנחנו  תחילה  שלבים:  כמה  ישנם  אדם  כבני  שלנו  ההתפתחות  בתהליך 
לעמוד על הרגליים ואז מתחילים ללכת. הרגע הזה, שלקראתו אנחנו צועדים היום, הוא הזמן שבו 
אתן/ם מלמדים את הילדים הקטנים שלכם/ן ללכת לבד, שוב, ואפשר לומר אפילו לומדים בעצמכם 

ללכת מחדש.
כי הרגע הזה, של כניסה ראשונה למערכת החינוך היסודית של גני תקווה, הוא הרגע שבו אתן/ם 
משחררים את ילדיכם/ן ולמעשה שמים את האמון שלכם באנשים הטובים שיש לנו להציע לכם/ן.

ואני כראש המועצה, מודעים לשליחות שלקחנו על  גני תקווה  ואנחנו, אנשי מערכת החינוך של 
ושל הילדות שלכם/ן. להוות חלק מהותי בעיצוב האישיות של הילדים  כמי שעומדים  עצמנו 

אנחנו מספקים מענה משלים ויצירתי למציאות שבה אנחנו חיים, שכוללת למזלנו פחות זום ויותר 
היכולות  את  ימצו  שלכם/ן  הילדה  או  שהילד  כדי  המיטב  את  ולעשות  פנים,  אל  פנים  מפגשים 
שלהם/ן עד תום ויגיעו למצוינות אישית. והכי חשוב – כולנו רוצים שהילד/ה שלכם/ן ירגישו שצוות 

בית הספר קשוב לו/ה ומאמין בו/ה.
שיתוף פעולה פורה בין בית הספר למשפחה הוא הערובה להצלחה, ובידי המערכת המעולה שלנו 

והקהילה המקסימה שלנו היכולת לחבר הכל יחד לעשייה פורייה ומעצימה.
שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת,

כאן אתכם/ן לאורך כל הדרך,

ליזי דלריצ'ה | ראש המועצה גני תקווה

ילדים.ות והורים יקרים.ות, 

שנת הלימודים החדשה עומדת בפתח וההתרגשות גדולה בבואנו להכניס את תלמידות ותלמידי 
כיתות א' לראשונה בשערי בית-הספר. 

סביב  גם  ותהיות  שאלות  שמציפה  ספק  שאין  עולמית,  מגיפה  עם  מתמודדים  שאנו  כשנתיים 
ובלבכם.  בלבכן  א'  לכיתות  הרישום 

לכן כבר בעמוד הבא של החוברת תוכלו למצוא התייחסות ספציפית לסוגיית הרישום בעת שגרת 
קורונה. 

חוברת זו מביאה בפניכם.ן מידע על הליך הרישום, הבחירה המבוקרת והייחודיות המאפיינת כל 
בית-ספר ובית-ספר. אולם בצד הייחודיות יש הרבה מן המאחד והמשותף. בכל בתי הספר אנחנו 
דוגלים.ות בערכים של קשר מגדל תוך היענות לצרכי כל ילד וילדה. אנחנו שוקדים.ות על בניית 
מרחבי למידה שמקדמים למידה עדכנית של המאה ה-21. אנחנו מאמינים בקשר חזק ומשמעותי 
אתכן ואתכם ההורים, מתוך ההבנה שכאשר כל המבוגרים משלבים ידיים ועובדים יחדיו, ההצלחה 

כמעט ודאית. 
ומיטבי,  מוצלח  רישום  למען  פועלם  על  החינוך  אגף  לצוות  הכנה  תודתי  את  להביא  מבקש  אני 

ולרשותכם.  לרשותכן  עומדים.ות  אנחנו  התלבטות,  או  קושי  בעיה,  בכל  כי  ואוסיף 
שתהיה לכולנו שנת לימודים מיוחדת ומעצימה. 

קובי זמיר | מנהל אגף החינוך גני תקווה 
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ברכות! 
לקהילה כולה, לתלמידים.ות ולהוריהם, 

להנהגות הבית ספריות, למנהלים.ות וצוותי החינוך,
משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת 
ולהציג בפניכם.ן, לקראת הרישום לביה"ס, את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות  בתי הספר 

החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.
חינוך  מרחב  ליישום  פועלים.ות  אנו  ואיכותית.  רלוונטית  מיטבית,  חינוך  מערכת  לקדם  מטרתנו 
המתבסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית. זאת, 
בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות,  הצוות החינוכי, 

והקהילה.  ההורים 
זו הזדמנות עבורכם.ן ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית, ובעיקר – לבחור את בית הספר 

המתאים לילד.ה שלכם.ן.

 יישר כוח וברכות לכל העושים.ות במלאכה,

ד"ר טל שריר | רכזת תכנית מרחבי חינוך
                    אגף מו"פ, משרד החינוך

שלום כיתהא'



 
הקיץ נגמר, הסתיו כבר בפתח

ובחוץ כבר התחילה שלכת,
ודניאל הקטנה כבר ילדה די גדולה 

ובקרוב לכיתה א' הולכת.
בבטן של דניאל כבר שבוע

עפים פרפרים צבעוניים של ריגוש
מצד אחד היא מאוד סקרנית

ומצד שני - המוח גדוש.
בעצם למה שלא כמו בשנה שעברה 

תמשיך ללכת לגן של רונית?
מה היה שקרה והוא כל כך נורא 

שפתאום יש שינוי בתכנית?
בלילה לפני שהיא הולכת לישון 

ולפני שאבא ייתן לה חיבוק
היא שואלת אותו מספר שאלות 

שיוצאות לה בקול קצת חנוק...
"מה יהיה בבית ספר ביום הראשון? 

ומה אם ארגיש שם לבד?
לא אמצא לי עניין במה שנלמד 

ואפילו לא חבר טוב אחד?"
ואבא מיד מלטף ומרגיע, 

ממש כמו שהוא עושה לה תמיד
עונה ומסביר לדניאל הקטנה 

ששינוי לא פעם מפחיד
כשגדלים לפעמים נפרדים מדבר 

גם אבא היה פעם בכיתה א' / אייל וייזר
אבל זוכים במשהו אחר

גם לוותר על בקבוק וחיתול, היה קצת מוזר, 
אבל עכשיו מי בכלל כבר זוכר?

"בבית ספר תפגשי לך חברים חדשים
שירצו להכיר ולשחק

תלמדו בשיעורים, בהפסקות תשחקו" 
ומבט עיניו לרגע בוהק.

"ואם לפעמים תרגישי לבד 
או תרגישי שאת לא שייכת

תמיד תוכלי לדבר עם שרית המורה, 
שהיא לך תהיה מחנכת.

בבית הספר תגלי עולמות נסתרים: 
תכתבי, תקראי, תעייני בספרים 
תלמדי לפתור פעולות בחשבון, 

תטיילי, תציירי, תחווי עוד המון".  
ודניאל אז שואלת: "אבא תגיד, 

את כל זה כבר הספקת ללמוד?"
"בוודאי דניאל ואני לא מתבייש, 
לבית ספר אני מתגעגע מאוד". 

"אתה יודע מה, אבא? אתה בטח צודק, 
זה טבעה של כל התחלה 

אני כבר מחכה ליום הראשון, 
להכריז אני ילדה כבר גדולה!".

המעבר 
מגן 

הילדים 
לכיתה א'

כל שינוי הוא לטובה 
לאורך חיינו אנחנו חווים.ות מעברים ושינויים רבים – 
חלקם קורים באופן הדרגתי וחלקם מתרחשים באופן 
פתאומי, כך או כך הם מצריכים אותנו למצוא בתוכנו 

גמישות ולהסתגל למציאות המשתנה סביב. 
באופן טבעי, כל שינוי, באשר הוא, מציף על פני השטח  
מצד  לבאות  וסקרנות  התרגשות   – מעורבים  רגשות 

אחד ופחד וחשש מן הלא נודע. 
שבו  תהליך  שכזה.  מעבר  הוא  א'  לכיתה  המעבר 
הילד.ה נפרד.ת מסביבת הילדים.ות הבטוחה והמוכרת 

ומאתגרת.  חדשה  ספרית  בית  סביבה  אל  ועובר.ת 
וכדי  בחשש  ילווה  זה  שמעבר  להניח  סביר  לכן 

לנקוט  ממליצים.ות  אנחנו  איתו  להתמודד 
בצעדים הבאים: 

כדי לסגל תחושת ביטחון חשוב שנדבר על החוויה העתידית שמציע 
בית הספר, מה מצפה לילד.ה שם? מה יהיה סדר היום? מי יהיו אלה 
שילוו אותו.ה בדרך? בחודשי הקיץ מומלץ מאוד לבקר במרחב בית 
הספר ובכך לחזק את האוריינטציה של הילד.ה לסביבה החדשה. כמו 
כן, נכון יהיה לערב את הילד.ה בתהליך ולשאול אותו.ה מה הוא/היא 

חושב.ת שיכול לגרום למעבר הזה להיות קל ונוח? 

דרך נוספת לפוגג את החששות של הילד.ה היא שיתוף - ספרו אתם.ן 
לילד.ה שלכם.ן על יומכם.ן הראשון בכיתה א', שתפו בזיכרונות שמלווים 

אתכם.ן מאותו מעבר וההתרגשות שאחזה בכם.ן בתקופה שלפניו. 
חלק גדול מהתמודדות עם השינוי החדש בעולמו של הילד.ה תושפע 

מהאופן שבו אתם תחוו את השינוי ומן היחס שלכם.ן כלפי 
המערכת החינוכית. 

רק כאשר הילד.ה שלנו ירגישו שיש מקום מכיל ומקבל לכל הרגשות 
שלו.ה הוא/היא י/תוכל להרפות מהחששות ולהתגבר עליהם, לכן חשוב 
לאפשר לילד.ה להביע את עצמו.ה את הפחדים, הציפיות וההתרגשות 

שלו.ה.
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"התקדמות
אינה אפשרית

ללא שינוי"
ג'ורג' ברנרד שו

לקראת שינוינערכים.ות 

נותנים.ות 

לילד.ה לבטא 
רגשות 

בחוויות שלנו משתפים.ות 
זה לא קשה בכלל

זה דווקא קל



וחששות  שאלות  מעלה  לשנתיים  קרוב  מתמודדים.ות  אנו  עמה  החדשה  המציאות 
נוספים לגבי מוכנותם.ן של הילדים.ות לכיתה א' ויכולתם.ן להסתגל למסגרת חדשה 

וודאות. וחוסר  יציבות  חוסר  כה משמעותי, בתנאים של  ולמעבר 

הנה מספר נקודות למחשבה, העשויות לסייע לכם.ן, ההורים, בהתמודדות זו ובחיזוק 
מוכנותם של הילדים והילדות בגני החובה:

כולם באותה סירה: כל ילדי.ות החובה חוו את אותם חוסרים בלמידה וברציפות השגרה, כך 
שכולם.ן נמצאים.ות יחד בתהליך ויגיעו במצב דומה, פחות או יותר. 

עבודה ממוקדת בגני הילדים: בגני הילדים מתקיימת כיום רציפות של שגרה שבה יש דגש 
ומיקוד בחיזוק מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות המשמעותיות למוכנות לכיתה א', 

תוך הכנה להמשך רצפי הקשר והלמידה.

ובתי הספר. כבר  משבר הקורונה השפיע על כל מערכת החינוך  התאמות בבתי הספר: 
משנה"ל הנוכחית שמים דגש על קליטת הילדים.ות במעברים באופן מותאם, תוך רגישות 

והלמידה. על ההסתגלות  והשלכותיה  למאפייני התקופה 

מוכנות בראייה רחבה: מוכנות לביה"ס הינה תהליך מתמשך, רציף ומורכב מהיבטים שונים, 
ואינו מתמצה רק בחודשי הלמידה בגן החובה. המוכנות מורכבת מהיבטים רבים ולא רק 
מההיבט הלימודי - היבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים הינם חלק מן המוכנות וחשובים 

לא פחות מהידע הלימודי.

דגש על מוכנות רגשית ופיתוח חוסן: אתם, ההורים, יכולים לסייע לילדים.ות שלכם.ן לפתח 
כישורים של עצמאות, התמודדות עם אתגרים, עמידה בתסכולים ובדרישות ועידוד לדחיית 
סיפוקים. כל אלה יסייעו בצורה המיטבית לפיתוח תחושת ביטחון, מסוגלות וחוסן פנימי, 
שהם המרכיבים המשמעותיים ביותר התורמים להסתגלות של ילדים.ות לשינויים, משברים 

ומעברים. 

לחזק  רצוי  לכם.ן המוכנות הלימודית,  גם אם חשובה  וחווייתית:  בדרך משחקית  למידה 
לספור  )כגון  יומיומיות  פעילויות  דרך  חווייתית,  משחקית,  בדרך  הילדים.ות  אצל  אותה 
מדרגות, לקרוא ספרים, לזהות אותיות בשלטים בדרך...(, על מנת לחזק את המוטיבציה ואת 

שבלמידה.  ההנאה 

רגישים.ות  ילדים.ות  כך.  חשים.ות  לגמרי  לא  אתם.ן  אם  גם  לילדים:  חיובי  מסר  העברת 
מסרים  להעביר  חשוב  לכן,  ומגיבים.ות.  אותה  קולטים.ות  ההורים,  שלנו,  הרגשית  לעמדה 

בפרט.  א'  לכיתה  המעבר  ולגבי  בכלל  הנוכחי  המצב  לגבי  ואופטימיים  מחזקים 

הפרדה בין החוויה שלנו לזו של הילדים.ות: לילדים.ות אין קנה-מידה או חוויות אחרות 
של כניסה לכיתה א'

לגבי  מודאגים.ות  או  חוששים.ות  מוטרדים.ות,  עדיין  ואתם.ן  במידה  הגן:  מנהלת  שיתוף 
הילד.ה שלכם.ן, רצוי לשתף את מנהלת הגן ולשוחח איתה. לעיתים התפקוד של ילדים.ות 
בגן ובבית שונה מאוד, כאשר ההסתגלות והתפקוד במסגרת החינוכית הם אלה שמנבאים 

ומשפיעים יותר על המוכנות וההסתגלות לכיתה א'. 

להתייעצות  לפנות  תוכל  הגן  מנהלת  הצורך,  במידת  לשירות הפסיכולוגי-חינוכי:  פנייה 
עם פסיכולוג.ית הגן לייעוץ, הכוונה וחשיבה על דרכי תמיכה עבור הילד.ה שלכם.ן. במקרים 
מסוימים, ניתן יהיה לשקול אפשרות של דחיית המעבר לכיתה א' והישארות שנה נוספת 
בגן חובה - רק לגבי ילדים.ות צעירים.ות בשנתון )ילידי אוקטובר-דצמבר 2016(, בשיתוף 

מנהלת הגן ופסיכולוג.ית הגן ועל פי שיקול דעת מקצועי. 
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לבין המערכת  ביניכם.ן  ליצירת האמון  יתרמו  ומעורבות  שיתוף פעולה 
וייטיבו עם ההשתלבות של ילדכם.ן. לכן אנחנו ממליצים.ות להורים - גלו 
מעורבות ועניין, שתפו אותנו בבעיות שהילד.ה ו/או המשפחה נתקלים 
ולדרישות  לצרכים  יותר  קשובים.ות  להיות  נוכל  כך  תהליך,  לאורך  בהן 

המיוחדות של הילד.ה שלכם.ן.
וחברתי  ערכי  רגשי,  מעקב  לכם.ן  תאפשר  הספר  בית  עם  השותפות 
ותפחית מקרים של אי הבנה ומתח ובכך תאפשר בסיס לצמיחה בריאה 

ושלווה. 
כך או כך חשוב לדעת - אין דרך מתאימה לכולם.ן וכל ילד.ה הוא/היא ייחודי.ת ומיוחד.ת

בידינו הצוות הפדגוגי ארגז כלים לכוון אתכם.ן איך להתנהל בכל מצב. חשוב שתדעו שאנחנו אתכם.ן 
ולצדכם.ן ואם ישנו בליבכם.ן ספק אתם מוזמנים.ות תמיד להתייעץ אתנו.  

תקווה  גני  של  החינוך  מערכת  עברה  האחרונות  שנים  בחמש 
והתחדשות.  צמיחה  גדילה,  של  משקל  כבדי  תהליכים 

שנקלטו,  חדשים.ות  תושבים.ות  שנבנו,  חדשים  מוסדות  לצד 
התרחש תהליך פדגוגי עמוק ומקצועי הקרוי: ייחודיות בתי הספר. 
החזון  את  מחדש  לבחון  הספר  בתי  לצוותי  אפשר  זה  תהליך 

בית-הספר.  של  הייחודיות  את  ולאפיין  ולדייק 
תוכן  עולם  הוגדר  הספר  מבתי  אחד  לכל  התהליך  של  בסיומו 
למידה  ומנהיגות,  טבע  אדם,  כמו:  ייחודית  נושאית  ומעטפת 

ויזמות.  )מיינדפולנס(  קשיבות  אמנויות,  חיים,  במרחבי 

עולם התוכן החדש שדרכו יפעל בית הספר, יפתח צוהר לקיומם 
של אירועים קהילתיים שיעצימו את תחושת השייכות לבית הספר.

תהליך זה יאפשר להורים לשתף מרעיונותיהם.ן ומניסיונם.ן ובכך 
יתעצם האמון בין בית הספר לבין הקהילה. 

מאמינים.ות  אנו  ויצירתיים.ות  עצמאיים.ות  תלמידים.ות  לפתח  כדי 
שחשוב לתת ביטוי לכישוריהם.ן המגוונים ובכך לאפשר להם.ן לגבש 
יוזמה אישית, חשיבה יצירתית ומעוף. הדבר בא לידי ביטוי בתכניות 
ובפיתוח פעילויות מבוססות  ללומד.ת באופן אישי  עבודה שיותאמו 

עצמית. עבודה 

תהליך החשיבה המחודש על הגדרתו של עולם התוכן מאפשר לנו 
לעדכן ולהנגיש דרכו את לימודי הליבה בזוויות חדשות ומקוריות. 
כמו כן הוא מאפשר לנו לדייק את החומרים הקיימים ופותח לנו 

עולם של רעיונות חדשים לדרכי ההוראה. 
הכיתה
שלי

אנחנו כאן 
בשבילכם.ן

לפניכם תמונה של כיתה. 
הורים יקרים, יחד עם הילד.ה אתם.ן מוזמנים.ות לכתוב על גבי ההתמונה 
שלפניכם, בצבעים ובמילים כל מה שנראה לכם.ן ובעיקר לילד.ה שלכם.ן, 

מתאים לתיאור הנושא: הכיתה שלי. 
בהנחיה  רק  לו.ה  ועזרו  בתוכן,  להוביל  לילד.ה שלכם.ן  תנו  מכם.ן,  אנא 
את  לצייר  מהילד.ה  ולבקש  חלק  בדף  להשתמש  גם  ניתן  ובביצוע. 
הכיתה שהוא רוצה שתהיה לו.ה. בכל מקרה, אפשרו לילד.ה להביע את 

הנושא.  לגבי  ומחשבותיו  ומחשבותיו.ה  רגשותיו.ה 

שלום כיתה א'

מייחדים 
את בתי 

הספר שלנו
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יצירת אקלים לימודי

אצל הלומדים.ותפיתוח עצמאות ויצירתיות

חיזוק הקשר

בין ביה"ס וערכיו לקהילה



מנהלת בית הספר:  איריס בוצר

בית ספר רביבים
בשיעורי  חלק  לקחנו  ילדים  כשהיינו  פעם 
אותנו  חיברו  האלה  השיעורים  חקלאות, 
מחדש אל המקום הראשוני ביותר – לטבע. 
החול,  על  יחפים  הלכנו   - אלה  בשיעורים 
בשורשים  הבטנו  באדמה  שתילים  זרענו 
ובצמחים הפורחים מהם, ליטפנו את בעלי 
החיים והכול היה נראה לנו כל כך טבעי. 

מהטבע?  יותר  יפה  משהו  היש 
בית ספר רביבים גאה להציג – אדם. טבע. מנהיגות.

לנו
אצ

שו 
פג

 ת
מה

במה אנו מאמינים.ות? 
אנו מאמינים.ות שבעולמנו המפותח טכנולוגית, יש להחזיר את יכולת הפליאה מהטבע.

הפיזית  בסביבה  והמעורבות  האחריות  האכפתיות,  האדם,  אהבת  ערכי  את  ומקיים  מאמין  הספר  בית 
והאנושית בביה"ס ובקהילה. הצוות החינוכי נותן מענה לשונות בין התלמידים.ות ומציב בפניהם.ן אתגרים, 

תוך שאיפה לקידום והעצמה אישית של כל ילד וילדה בתחומים: הרגשי, החברתי והלימודי.   
כישורים  ערכים,  בהקניית  חשיבות  ורואים  בתוכה  החיים  כלל  עם  מיטיבה  חברה  ליצור  שואפים.ות  אנו 
לימודיים ומיומנויות חברתיות שיסייעו לילדינו להתמודד בעולם דינמי ומשתנה, לפתח עצמאות מחשבתית, 

לעבוד בשיתוף פעולה ולקדם כישורי מנהיגות.
הצוות החינוכי הוכשר לקיים פעילויות חינוכיות בטבע, במרחבי ביה"ס ומחוצה לו: בספארי, ביער, בפארק 

ועוד. 
בתהליך הלמידה מכירים.ות הילדים.ות הלכה למעשה את מחזוריות החיים בטבע, מגדלים.ות יבול בבוסתן, 

מוסקים.ות זיתים ועוקבים.ות אחר שינויי מזג האוויר באמצעות כלי מדידה בסוכה המטאורולוגית.

שונות 	  בסביבות  ללמידה  יוצאים  הילדים.ות  שלנו  בבית-הספר   - הטבע  בחיק  למידה 
הים,  בחוף  בספארי,  לימודיים  לסיורים  יוצאים.ות  הילדים.ות  למשל  כך  שונות.  ובעונות 

הקרובה. בסביבתם  מינים  ומגוון  טבע  תופעות  ומכירים.ות  הטבעי  בחורש 
חדוות החקר והפליאה - ברביבים קיימים מרחבי למידה המזמינים את הילדים.ות לחקור 	 

ועוד.   M-21 כיתת  הגאודזית,  הכיפה  הבוסתן,  בסביבה.  ותצפית  התנסות  באמצעות 
הילדים.ות יוצאים.ות אל הבוסתן המרהיב ולומדים.ות על צמחי תבלין ותרומתם,

         עורכים.ות ניסויים במעבדה החדשנית, חוקרים.ות ולומדים.ות על פרפרים בגינת הפרפרים,     
        וכן עורכים.ות ניסויים ומגדלים.ות ירקות וצמחים בגינה ההידרופונית.

המקוונת 	  בתכנית  פועלים.ות  שלנו  התלמידים.ות   – הבינלאומית    GLOBE-ה תכנית 
 .NASA המנוהלת ע"י מרכז החקר המדעי באוניברסיטת קולרדו ובחסות סוכנות החלל
הילדים.ות מודדים.ות את נתוני מזג האוויר ושותפים.ות לתהליכי חקר עם בתי"ס אחרים 

ובוחנים.ות את השפעת שינויי ממזג האוויר על התפתחות צמחים שונים.
מנהיגים.ות ברביבים - בבית הספר שלנו התלמידים.ות לומדים.ות לעבוד יחדיו בצוות 	 

ובשיתוף פעולה למען מטרה משותפת. בבית הספר פועלות קבוצות מנהיגות כמו: נאמני 
מיחזור, נאמני בוסתן, קשרי קהילה, מועצת תלמידים, אמנות בסביבה ועוד.

שיח אישי בקבוצות קטנות  - הילדים.ות לוקחים.ות חלק בקבוצות שיח רגשיות חברתיות 	 
בהן לומדים.ות להכיר טוב יותר את עצמם.ן ואת חבריהם.ן לקבוצה.  

מחברת ביטוי ייחודית - "לכתוב, לשתף, להנות" - בה באים לביטוי הערכים המובילים: 	         
אדם, טבע, מנהיגות. המחברת מאפשרת לכל ילד.ה ביטוי רגשי והבעה יצירתית במהלך 

הלמידה. יום 

נוגה, תלמידת כיתה א'
אני הכי אוהבת ללמוד בכל מיני מקומות בבית-הספר. אתמול למדנו בבוסתן על הזית 

ועשינו יצירה שכותבים את השם שלנו עם חומרים מהטבע. ואני השתמשתי בעלים ובחול 
"והייתה לי יצירה ממש יפה. "

כתובת: סמטת התבור 10 גני תקווה

אתר בית הספר: https://revivimgt.tik-tak.net/ טלפון: 03-6356585

revivim.gt1@gmail.com  :מייל
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לכל ילד וילדה יש קצב ייחודי, תחומי עניין שמעניינים רק אותו, ומבט על העולם שמשתקף רק דרך 
עיניו. למידה משמעותית יכולה לקרות בהתאמה ללומד וללומדת, לדרך מבטו תחומי העניין שלו,  
ובייחוד לקצב הייחודי רק לו. בית ספר גנים שוקד על בניית והתאמת התכניות החברתיות ותכניות 
הלימודים, על מנת שיתאימו לתלמידים ולתלמידות, ויצרו עבורם ועבורן תחושת בטחון ומסוגלות.

אנו מאמינים שלמידה מתקיימת בכל יום, בכל מרחב ובכל הזמן, ותפקידנו כמבוגרים לתת לילדים 
ולילדות את הכלים והמיומנויות על מנת שיוכלו להיות אחראים על תהליך הלמידה שלהם, לפתח 
את עצמם, אל מול שלל האתגרים שהחיים מציבים בפניהם ובעיקר שלא יפחדו לחקור: את עצמם 

את החברה, ואת העולם!
אנו מאמינים בדיאלוג ככלי חינוכי- דיאלוג בינינו לבין הילדים, דיאלוג בין כל באי ביה"ס. דיאלוג 

מיטבי. תהליך  והמאפשר  המקדם, 

- מסעות החקר הן תכניות לימודים רב-דיסיפלנריות )במקצועות רבי מלל(, 	  מסעות חקר 
המאגדות מקצועות רבים על מנת ליצור תכנית לימודים, אשר סובבת כל פעם סביב נושא 
אחד רחב ושאלה מרכזית. במסעות החקר נחקור את העולם, נרכוש מיומנויות חקר ולמידה 
תהליכי  את  שמחבר  באופן  נלמד  והעיקר   , הצוות  עבודת  מיומנויות  את  נשכלל  עצמאית, 

והופך את הלמידה לרלוונטית. והילדות  הלמידה של הילדים 

מרחבים של קשר אישי - כל ילד וילדה נפגשים לשיחות אישיות ובקבוצות קטנות עם 	 
המחנכת ו/או מורה אחרת בבית הספר. מפגשים  אלה מאפשרים יצירה והעמקת הקשר 
יש  וילדה  ילד  לכל  הילד עם עצמו.  ובעיקר הכרות מעמיקה של  לבית הספר  הילד  בין 
מקום אישי בקבוצה ובכיתה להביא את ה"אני" שלו לבית הספר ולכיתה ובכך להגביר את 

תחושת השייכות.

למידה במרחבי החיים -  כבר מכתה א' הילדים והילדות  יוצאים ללמידה מחוץ לכותלי 	 
הכיתה ולומדים באופן אותנטי וחוויתי במרחבי בית הספר, הקהילה,  ובמרחבים דיגיטליים. 
למידה המתכתבת עם עולמם של הילדים, יוצרת חיבור בין הילד למה שנלמד והופכת את 
חווית הלמידה לרלוונטית ומשמעותית, בין היתר,  על ידי חיבור בין תחומי דעת שונים. 
גם ההערכה נעשית בעיקר תוך התייחסות אל הדרך אותה עבר הלומד או הלומדת, ולא 
רק אל התוצר הסופי. אחת הדרכים שלנו לחבר את הלמידה לחיים היא למשל למידת 
מתמטיקה בסופרמרקט המקומי תוך תכנון תקציבי. באופן דומה לומדים מדעים בבריכה 

האקולוגית המקומית, ואף יוצאים ללמוד שיעורי בחירה במרכז לידר.

חברת הילדים - ילד או ילדה שלוקחים אחריות על הסביבה בה הם פועלים, מרגישים 	 
שייכים. אנו מפעילים בבית הספר מסגרות שונות )אישיות וקבוצתיות( בהן ילדים  מביאים 
את עצמם לידי ביטוי ולוקחים אחריות על בית הספר וחברת הילדים שבתוכו. מסגרות 
הילדים  את  בוגרים  של  חונכות  הגברה,  ספורט,  מגשרים,  צעירה,  הנהגה  ועדות:  כמו 

הצעירים, במה לכל ילד וכו'.

הקשר עם הקהילה- אנו מאמינים שבית הספר הוא חלק מקהילה, ולכן פועלים יחד עם 	 
הילדים לפגוש את הקהילה ולקחת עליה אחריות בכל מיני אופנים. כחלק מכך בתוך בית 
הספר פועלות ועדות של הורים )אקלים/אירועים ועוד(, במטרה להגביר את התקשורת 
והמעורבות של הורי בית הספר בנעשה בתוכו.  אנו מאמינים ושואפים לדיאלוג מתמיד 
עם כולם מתוך רצון ללמד את הילדים להקשיב, להביע את עצמם ובעיקר לקחת אחריות.

יהודה אטלס

בית ספר גנים
אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר
ממקומות אחרים וגם פה מהעיר

הייתי רוצה שידעו כולם
שיש ילד אחד בעולם

והילד הזה, הילד הזה
הילד הזה הוא אני

והילד הזה, הילד הזה
הילד הזה הוא אני

כתובת: הגליל 22 ,10 גני תקווה

טלפון: 03-5341839

אתר בית הספר:
https://ganim.tik-tak.net/

מייל: 
mazkirut.ganim@ganimgt.org.il

בית ספר גנים גאה להציג - למידה אישית במרחבי החיים

                    תום, תלמידת כיתה ב'
אנחנו לומדים בחוץ ומתנסים בדברים אמיתיים, וכשאנחנו לומדים בקבוצות, 

זה כיף כי אפשר לדבר ולעשות שיח "" 1415

מנהל בית הספר: מיכאל הררי
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כיתתיים 	  במפגשים  חלק  לוקחים  הספר  בית  תלמידי.ות  כלל   - באילות  רגשי  מרחב 
ערך  של  ויישום  למידה  שיח,  מעגלי  כגון:  וערכיים  רגשיים  בנושאים  מגוונים  וקבוצתיים 
בניית  יום הסובלנות,  כמו  ותאריכים חשובים  ימי שיא  החודש ע"פ תכנית מפתח הל"ב, 
אמנה כיתתית, התמודדות עם קונפליקטים כל זאת במטרה ליצור אקלים חינוכי מיטבי.
בבית הספר תכנית חונכות המתקיימת לאורך כל השנה להעצמת התלמידים.ות ויצירת 

השונות. השכבות  תלמידי.ות  בין  אישי  קשר 

כי 	  בית הספר מטפח את המוסיקה מתוך אמונה   - ל"ניגון משותף"  כמרחב  מוסיקה 
הלמידה הינה רב חושית. בין היתר, התלמידים.ות משתתפים.ות בתכנית קונצרטים עם 
התזמורת הפילהרמונית הישראלית. כלל תלמידי.ות בית הספר מוזמנים.ות לקחת חלק 

וצעירה. בוגרת  במקהלות 

חקר במרחב, תוך גילוי ותהליכי יצירה: למידה מבוססת פרויקטים - תהליכי למידה 	 
בהם הלומדים.ות מגדירים.ות מראש את תוצר הלמידה ומתכננים.ות את תהליך הלמידה 
לידי ביטוי אבני הדרך המרכזיות  זה. בתהליך למידה כזה באות  המאפשר הפקת תוצר 
שלנו: מרחב, גילוי, יצירה והוא מאפשר פיתוח מיומנויות כמו: שאילת שאלות, התנסות, חקר 

חווייתית. ולמידה 

אמנות: 	  סדנאות  מגוון  מתוך  בוחרים.ות  הבוגרת  השכבה  תלמידי.ות  בוחרים.ות"-  "כאן 
חזותית, מוזיקה, תיאטרון, תנועה ועיצוב גרפי להעשרת מגוון השפות ואפשרויות המבע. 

תלמידי.ות שכבות ד'-ו' מוזמנים.ות לבחור לפעול בכתת אמן רב-גילית.

במה אנו מאמינים.ות?
בביה"ס אילות אנו מאמינות ומאמינים בכוחן של האמנויות לגעת בנו, לסקרן, לפתח את היצירתיות 
שטמונה בכולנו ולהרחיב את האופקים, הלב והמחשבה. העיסוק באמנויות ככלי חינוכי מבוסס על 
האמונה כי שפת האמנות באשר היא: החזותית, המוזיקלית, התנועתית והדרמתית- מזמנת חוויה 
אנו  מרובדות.  חשיבה  רמות  ובעלת  רבגונית  מיטבית,  תקשורת  וחברתי,  אישי  ביטוי  ומאפשרת 
מאמינות ומאמינים כי פעולה במרחבים משתנים, פיזיים, רעיוניים וחברתיים, מזמנת תהליכי גילוי 

מגוונים ומקדמת יצירה ויצירתיות רב ובינתחומית. 

מנהלת בית הספר: נופר אלפי לס

בית ספר אילות

"אמר האמן בביתו הבודד
על שלושה דברים העולם עומד:

על ליבו של אדם,
על יפי הטבע

על ביטוי הדברים בצליל וצבע".
לאה גולדברג

כתובת: דרך המלך 6, גני תקווה

www.eylot.tik-tak.net :אתר בית הספר טלפון: 03-5293208

eylot@gtedu.org.il :מייל

בית ספר אילות גאה להציג -
בדרך האמנויות – מרחב. גילוי. יצירה. 

כיף לי לעבוד במרחב עם חומרים שונים ויש גם משימות מהנות. כיף לי לטייל 
במרחבים ולראות הרבה יצירות של תלמידים.ות, זה צבעוני ועושה לי נעים בלב. 

רומי, תלמידת כיתה א' ""
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"בוקר קשוב" – פתיחת היום ב'התבוננות פנימית' והפניית תשומת הלב לרגע הנוכחי, 	 
תוך  ושליו  פנימי  למקום  הגעה  מיינדפולנס המאפשרים  ותרגול  רגשי  שיח  באמצעות 

מודעות קשובה ונוכחות שלמה. פתיחה המקדמת חוסן ריגשי ופניות ללמידה.
)קשיבות 	  הק"ן  מרחב   - מותאם  ייחודי  במרחב  מפגשים   - ביובלים  ונתינה  קשיבות 

וכלפי     עצמנו  כלפי  ואהבה  חמלה  הרפייה,  טכניקות  מתרגלים  בו  מרחב  ונתינה(. 
והחברתית. האישית  להתפתחות  התורם  שיח  מתנהל  בו  בטוח  מקום  אותנו.  הסובבים.ות 

מחברת 'קשיבות' - כתיבה רפלקטיבית במחברת אישית, המטפחת מודעות עצמית    	 
ומאפשרת עיבוד רגשות, מחשבות, חוויות ורצונות באופן מודע במטרה ללמוד ולהתפתח.  
מחברת חדשנית המשלבת תרגילים אינטראקטיביים ומזמינה להתנסות לאורך כל היום.

גיל, 	  מעורבות  בקבוצות  פורמלית  בלתי  למידה   - יוזמות  קהילות   - הילדים"  "דרך 
ומאפשרת  ויצירתיות  יזמות  חדשנות,  המזמנת  למידה  הילדים.ות.   של  בחירה  פי  על 
כגון:  ובין הקהילה  בדרכים שונות של שותפות  בין הלומדים.ות  אינטראקציה מגוונת 

ועוד. תקשורת  מדיה,  ניו  ואסטרונומיה,  חלל  חקר  וטרינריה, 
למידה 	  סביבות  יצירת  ידי  על  משמעותית  למידה  קידום   - גמישים  למידה  מרחבי 

מגוונות הכוללות  מרחבי למידה דיגיטליים המאפשרות דינמיות בכל רכיבי הלמידה: 
לומד.ת עצמאי.ת המסוגל.ת לפתח  והמשימות. אלה מטפחות  שותפים, אופן הלמידה 

שלו.ה. והכישורים  היכולות  את 
החינוכיים 	  לתהליכים  מגובשת השותפה  מעורבת,  קהילה  -טיפוח  לקהילה  מחוברים 

סדנאות  באמצעות  ומניסיונה  מידיעותיה  התורמת  קהילה  בבית-הספר.  המתרחשים 
העשרה. והרצאות 

במה אנו מאמינים.ות? 
בית חינוך יובלים מהווה בית חם וסביבה חינוכית המטפחת אדם קשוב, מודע, חושב, ערכי ומוסרי. 
בעולם משתנה ועמוס הגירויים של היום, שבו מערכת הקשב שלנו סופגת עוד ועוד מידע, אנו 
חיוניים להצלחה בהווה  כלים  דור העתיד, באמצעות מתן  "יובלים" מצמיחים.ות את  בבית ספר 
מתוך  שיתופית  למידה  המזמנות  וחדשניות  מגוונות  למידה  סביבות  יוצרים.ות  המחר.  ובעולם 

ואחת.  כל אחד  והעצמת החוזקות של  ביטוי אישי  בחירה, מתן 
אנו מטפחים.ות מסוגלות אישית לקשיבות ונתינה כדרך חיים, תוך שימת לב לתהליכים פנימיים, 
קשוב  לחינוך  המרכז  בליווי  הישגים,  ולקידום  ללמידה  לפניות  המובילים  וסביבתיים  חברתיים 

אביב. תל  אוניברסיטת  ואיכפתי 

מנהלת בית הספר: יערית חן
בית ספר יובלים

בואו נשב ישיבה זקופה ונינוחה, ללא מאמץ.  
על  הידיים  את  נשים  העיניים,  את  נעצום 
נרגיש  עמוקה.  נשימה  וניקח  הלב  מרכז 
ונשאל; מה  את הלב פועם. נתבונן פנימה 
בשקט  להיות  זמן  לעצמנו  ניתן  שלומנו? 
הפנימי שלנו.  שימו לב איך אנחנו רגועים 

ללמידה. ופנויים  יותר 

בית ספר יובלים גאה להציג - בית ספר קשוב-                                 
                              להיות. להוביל. להגשים.

למידה רב גילית

למידה שיתופית

ליבי, תלמידת כיתה א'
לימדתי את אמא שלי את תרגיל פרח ונר. אנחנו נהנות לתרגל 

יחד וזה מרגיע אותי ""
כתובת: דרך הים 3

גני תקווה 5591214

פקס: 03-7747518טלפון:  03-7735690

yuvalim@gtedu.org.il  :מייל

אתר בית הספר: סרקו / לחצו על הקוד 

1819 קשיבות ונתינה
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במה אנו מאמינים.ות? 
בית ספר אריאל הוא בית חינוך חמ"ד המקנה לתלמידיו ותלמידותיו ערכים יהודיים ושורשיים. בית 
הספר מחנך לאהבת התורה ויישומה בחיי היום יום ומבקש להקנות דרכה לתלמידים.ות דרך ארץ 
ואהבת הארץ. בית הספר מאמין ביזמות חינוכית – תלמידים.ות מעודדים.ות ליזום ולהוציא לפועל 
את הרעיונות שלהם.ן תוך אמונה, ענווה, הקשבה, אכפתיות ודבקות במטרה. כך הם.ן רוכשים.ות 

כלים שיסייעו להם.ן בעתיד לצלוח אתגרים בכל תחומי החיים. 

ויוצרים -  התלמידים.ות מתנסים.ות בתהליך יזמי בו הם 	  "כל אחד יכול" - יוזמים 
מגלים.ות צורך או הזדמנות ומקדמים.ות מיזם הנותן מענה לצורך זה. כך מפתחים.ות 

הילדים.ות חשיבה יזמית אשר בבסיסה חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית.
אנו 	  שלנו  התלמידים.ות  של  הדיאלוגית  היכולת  את  לקדם  כדי   – השיח  אומנות 

מזמנים.ות להם.ן מסגרות לשיח בנושאים שונים. בראשיתו של כל שבוע, התלמידים.ות 
השעה. בענייני  ודנים  קהל  לפני  עמידה  מתרגלים.ות  הדיבור,  אומנות  את  מתרגלים.ות 

כדי 	  תורה,  ללמוד  החופשי  בזמנם.ן  בוחרים.ות  ילדים.ות   - התורה  בדרך  בוחרים 
הרוחני. עולמם  את  להעשיר 

סיירת "אריאל בקהילה" – נתינה היא ערך חשוב בבית חינוך אריאל. תלמידי ותלמידות 	 
אריאל מתנדבים.ות בקהילה ובכך לומדים.ות מצוות שבין אדם לחברו.

אצלנו 	  ומעמיקה.  חקרנית  חשיבה  מפתחת  בחברותא  למידה   – "חברותא-אריאל" 
בחירה  ומתוך  בחברותא  היום  סדר  שעל  תורניים  נושאים  למידת  שגרת  מתקיימת 

הלימודים. לשעות  מעבר  גם  נעשית  בחברותא  הלמידה  אישית. 

מנהל בית הספר: הרב יאיר מילוא

בית חינוך ממ"ד 
אריאל

מתמלא  החודש,  לאורך  משתנה  "הירח 
הזמן  כל  האלוהים,  אותו  ברא  כך  ונחסר. 
הוא בשינוי, בתנועה, בתהליך של התחדשות. 
האם שמתם לב כבר לדמיון בין שתי המילים - 
חודש וחדש?" - דמיינו לכם מקום שבו לילדכם 
יש חופש מחשבתי שמאפשר לו לשאול שאלות 
חדשות  פרשנויות  למצוא  סביבו,  העולם  על 
להגיע  יוכל  ירצה  רק  שאם  להאמין  ולחלום.  

לירח". 

בית חינוך אריאל גאה להציג – מובילים שיח ליזמות חינוכית

נועה, תלמידת כיתת א'
בבית הספר שלנו הלימודים מעניינים מאוד, אני לומדת בצורה חווייתית

       איתמר, תלמיד כיתה א'
אני לומד דברים חדשים בכל יום ויום

""""
2021

כתובת: הרי יהודה 28, גני תקווה

www.ariel-gt.tik-tak.net :אתר בית הספר טלפון:  03-6356586

mamad.ariel.gt@gmail.com :מייל
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בית ספר אמירים הינו בית ספר צומח. תלמידי ותלמידות בית הספר נהנים מאווירה משפחתית, 
וכלים שיסייעו  מיומנויות  פיתוח  יחד עם  ידע  דגש על הקניית  בית הספר שם  ומכילה.  עוטפת 
עניין  המייצרת  חווייתית  למידה  על  דגש  שמים  אנו  ולהצליח.  להתפתח  ולתלמידים  לתלמידות 

לומד עצמאי.  של  ומיומנויות  יצירתית  ומפתחת חשיבה  וסקרנות 
אנו רואים בכם, קהילת ההורים, שותפים למלאכת החינוך. בהלימה לכך ההורים שותפים פעילים 
בגיבוש הייחודיות והחזון הבית ספרי. בשנת הלימודים תשפ"ג נחנוך את מבנה הקבע החדש של 
ייעודי  גני  ומרחב  גדולה  חצר  השראה,  ומעוררי  חדשניים  למידה  ממרחבי  נהנה  בו  הספר  בית 

לתלמידי כיתה א' – שיסייע במעבר מהגן לבית הספר. 
אנו מאמינים שהבסיס להצלחה הוא בכך שהילד מגיע שמח לבית הספר ומרגיש נחוץ, אהוב ושייך.

בית הספר מקיים מגוון תוכניות ייחודיות:
תכנית הטוב שבי – התלמידות והתלמידים חוקרים אודות החוזקות, התחביבים והכישורים 	 

שלהם.ן ומציגים אותם בפני הכיתה. התוכנית מפתחת יכולות חקר, מיומנויות של עמידה מול 
קהל ובמיוחד נותנת במה לכל תלמידה ותלמיד ומעצימה אותם.ן.

שיח מלב אל לב – אנו רואים חשיבות ביצירת קשר אישי, מעמיק ומשמעותי בין צוות בית 	 
הספר לתלמידות והתלמידים. בהתאם לכך, מתקיימים מפגשים אישיים ומפגשים בקבוצות 
בין  ומשמעותי  אישי  קשר  ולייצר   הילדים  של  עולמם.ן  את  יותר  טוב  להכיר  בכדי  קטנות 

עצמם.ן לבין  התלמידים.ות  ובין  לתלמידים.ות  המחנכות 

תכנית הכוכבים – תכנית שנבנתה על ערכי גישת הפסיכולוגיה החיובית המעודדת 	 
התנהגות  על  כוכבים  מקבלים  והתלמידים  התלמידות  זו  בתוכנית  חיוביים.  חיזוקים 
בעזרת  פרסים  "לקנות"  ניתן  בו  הפנינג  מתקיים  חודש  מדי  לחברים.  ועזרה  טובה 
משלבים  אנו  בבד  ובד  טובה  להתנהגות  תמריצים  נותנת  התוכנית  שצברו.  הכוכבים 

הכוכבים.  ניצול  בתהליך  וכלכלית  פיננסית  חשיבה  של  מיומנויות 
סדנאות העשרה – לאורך השנה מתקיימות סדנאות העשרה שמטרתן להרחיב את 	 

עולם הידע של הילדים בתכני העשרה מגוונים מעבר לתכנית הלימודים וזאת בשילוב 
למידה חווייתית.

תחום 	  את  לבחור  אפשרות  ניתנת  לתלמידים.ות  בהם  בחירה  שיעורי   – בוחר.ת  אני 
העניין אותו הם.ן מעוניינים.ות ללמוד מבין מספר אפשרויות. התוכנית נועדה לאפשר 
יכולת  את  להם.ן  ומפתחת  אותם.ן  שמסקרן  בנושא  להעמיק  ותלמיד  תלמידה  לכל 

העצמאית. הבחירה 

מנהלת בית הספר: הדר צדיק

בית ספר צומח 
אמירים

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם, 
היא להיות להם לדוגמה"

אלברט איינשטיין

2021

לנו
אצ

שו 
פג

 ת
מה

מייל: amirim.gt.school@gmail.comכתובת: דרך המשי 9 גני תקווה



מבוקרתובחירהלכיתות א' הרישום 

בשנת הלימודים תשפ"ג ייערך 
הרישום לכיתה א' על פי מודל 

בו ניתנת להורים אפשרות 
בחירה בין שלושה בתי-ספר – 

כל זאת תוך בחירה מבוקרת. 

הבחירה המבוקרת מאפשרת לכם.ן התושבים.ות 
אליהם  בתי-ספר  לבחור שלושה  בשנת תשפ"ג, 
ילדכם.ן/ילדתכם.ן,  רוצים.ות לרשום את  הייתם.ן 
הקיימים  היסודיים  בתי-הספר  חמשת  מתוך 
בית- להיות  חייב  השלושה  מתוך  אחד  בישוב. 

הספר אליו אתם משויכים.ות לפי אזור הרישום, 
העוגן.  בית-ספר  כלומר 

שיוך לבית ספר על פי אזורי רישום - לכל בית-ספר הוגדרו 
עוגן  לבית-ספר  משויכים.ות  וילד  ילדה  כל  שלפיהם  רחובות 
את  המחלקת  רחובות  טבלת  פי  על  רישום(,  אזור  על  )מבוסס 
המרחב החינוכי של גני תקווה. לתושבים.ות הגרים.ות ברחובות 
אלה זכות ראשונים לשיבוץ הילדים.ות שלהם.ן בבית-ספר העוגן 

עבורם.ן. המוגדר 

מחויבים.ות  אנו  ההורים,  כלל  של  הבקשות  לכל  להיענות  הרצון  לצד 
לראייה רב מערכתית מתוך אחריות לדאוג לכלל התלמידים.ות ולשמור 
לבית-ספר  יתר  רישום  של  במקרה  לכן  בתי-הספר.  כל  בין  איזון  על 
ותקבל  לבחירה מבוקרת, שתדון  יישובית  או אחר, תתכנס מנהלת  זה 

והגרלה. העוגן  בית-ספר  פי  על  לשיבוץ  באשר  החלטות 

בתי-ספר מתוך ששת  לבחור שלושה  יכול.ה  הורה  כל 
בתי-הספר היסודיים הקיימים במרחב החינוכי של גני 
תקווה. כאשר אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר 

העוגן אליו משוייך הילד.ה.

מהי בחירה מבוקרת? 

איך ומתי נרשמים?
מהם גילאי הרישום? 

חייבי.ות הרישום לכיתות א לשנה"ל תשפ"ב הם.ן הילדים.ות שנולדו בין התאריכים:

היכן נרשמים?מתי תקופת הרישום?

לתשומת ליבכם.ן, תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ.
 איך נרשמים באינטרנט ?

 	www.ganeytikva.org.il נכנסים.ות לאתר
מקלידים.ות מספר זיהוי של התלמיד.ה וההורה.	 
נכונה, 	  אינה  התלמיד.ה  וכתובת  במידה  התלמיד.ה.  כתובת  את  ובודקים.ות  נתונים  מאמתים.ות 

מפסיקים את הליך הרישום ופונים.ות לאגף החינוך  לשינוי כתובת – ראו דרכי תקשורת בעמוד 26.
בוחרים.ות שלושה בתי-ספר:  	 

      - אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר העוגן ושניים נוספים על פי בחירה. 
      - במידה ובית-ספר העוגן ולא יסומן כאחת מאפשרויות הבחירה, לא נוכל להתייחס אל הבקשה.

כ' בטבת
התשע"ו 

1 בינואר 2016  

ב' בטבת
התשע"ז

31בדצמבר 2016

נוסף להם.ן חייבים.ות ברישום גם ילידי 2015 שנשארו שנה נוספת בגן

לאחר מכן לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האינטרנט 
המאחרים.ות ישובצו על בסיס מקום פנוי

   www.ganeytikva.org.il

הרישום ייערך באמצעות
אתר האינטרנט בלבד בכתובת:

בתקופת הרישום בלבד

2425

מיום שני א' בשבט 
תשפ"ב 3.1.22 

עד יום ראשון,כ"א 
בשבט תשפ"ב  

23.01.2022

בית ספר עוגן

בחירה מבוקרת

בחירה



תהליך השיבוץ יתקיים על פי הקריטריונים הבאים:
איך משבצים?

עדיפות תינתן לנרשמים.ות בתקופת הרישום. תלמידים.ות שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום 
ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. 

*הרשות תקיים הגרלה ללא 
תיעדוף אחים.ות.

ההגרלה תתקיים בנוכחות 
היועץ המשפטי

של רשות החינוך המקומית.

סיוע ברישום
הורים המבקשים סיוע ברישום יכולים לגשת אל:

חגית שלום, אורלי מזרחי, גלית טוילי 
במועצה המקומית גני תקווה, במשכן החדש של אגף החינוך ברחוב 

הקישון 20 גני תקווה
טל. 03-5310867, 03-5310866

rishum@gantik.org.il :דואר אלקטרוני

במקרה של עודף רישום תינתן עדיפות על פי הסדר הבא:

מספר הכיתות
בכל בית ספר, 

מגדר, נגישות ומספר 
התלמידים.ות 

בכל כיתה 

סדר העדיפויות
שציינו ההורים

קירבה
גאוגרפית
)בי"ס עוגן(

הגרלה*
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משרד 	  מנכ"ל  חוזר  ע"פ   - כתובת  באותה  מתגוררים  גרושים/פרודים/שאינם  הורים 
החינוך 2.3-8, על ההורה הרושמ.ת להביא אישור בכתב מההורה האחר על הסכמתו.ה, 

או להביא פסק דין של בית משפט המאפשר רישום בחתימת הורה אחד בלבד.
ישובצו על בסיס 	  ילדים.ות שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום, החל מיום 1.2.22 

ולא בהכרח עפ"י הדרוג שביקשו.  מקום פנוי באחד מבתי הספר 
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם.ן הקבוע – עלולה להביא לביטול 	 

הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים. 
כתובת המגורים הקובעת לשיבוץ היא הכתובת הרשומה בתעודת הזהות.	 
הרשות לא תאפשר מעבר לאחר השיבוץ לתלמידים.ות המבקשים.ות העברה, במידה 	 

וההעברה תגרום לסגירת הכיתה או פגיעה בלתי מידתית בכלל.

הנחיות נוספות: 

הערות כלליות
אפשרויות הקליטה של בתי הספר מוגבלות. לכן אם ירשמו תלמידים.ות 	 

מעל המכסה, נהיה רשאים.ות להעביר חלק מהנרשמים.ות לבית ספר 
אחר בו יש אפשרות קליטה )גם אם נרשמ.ה במועד(.

תאפשר 	  לא  הרשות  תלמידים.ות.  מ-20  פחות  עם  כיתה  תפתח  לא 
לסגירתה. יגרום  שהמעבר  מכיתה  תלמידים.ות  מעבר 

אם 	  גם  לשיבוץ  הקריטריונים  יופעלו  יתר,  רישום  של  מצב  ייווצר  אם 
במועד. נעשה  הרישום 

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד.ה במקרה בו ההורה בוחר.ת 	 
בית ספר הרחוק ממקום מגוריו.ה, פרט לזכאות על פי קריטריונים של 

משרד החינוך.
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע עלולה 	 

בידי  המצויות  החוקיות  הדרכים  כל  ולמיצוי  הרישום  לביטול  להביא 
ההורים. נגד  הרשות 



במהלך חודש אפריל 2022 יפורסמו שיבוצי הילדים לכתות א' 
במרחב האישי לתושב על פי הקלדת מספרי תעודת זהות 

ויפורסמו באתר הרישום, על פי הקלדת מספרי תעודות זהות
)ניתן יהיה להדפיס את הודעת השיבוץ(.

לאחר קבלת השיבוץ יש להגיע לבית-ספר אליו שובצ.ה התלמיד.ה 
להשלמת פרטים נדרשים.

בקשות העברה לאחר קבלת שיבוץ:
תהליך השיבוץ יהיה שקוף ומתוקשב. תנהל אותו מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת כנדרש בנהלים.	 
לאחר פירסום השיבוץ ניתן יהיה להגיש בקשה להעברה באגף החינוך. הבקשה תוגש באתר במקום 	 

www.ganeytikva.org.il המיועד לכך בכתובת
סיוע בהגשת בקשה ניתן יהיה לקבל בטלפונים 03-5310867, 03-5310866 	 
יש להגיש את הבקשה עד התאריך 20.5.22	 
ניתן להגיש בקשה אחת בלבד	 
הודעות הנוגעות לקבלה או אי קבלה של בקשת ההעברה יימסרו ב-27.5.22	 

תלמידים.ות המועמדים.ות לאבחון מוכנות לכיתה א’ 
בשירות הפסיכולוגי

ילדים.ות בעלי.ות צרכים מיוחדים

נהלי רישום כלליים 

קבלת קהל בתקופת הרישום

את  להבטיח  כדי  הרישום  במועדי  באינטרנט  א'  לכיתה  רישום  בקשת  להגיש  ההורים  באחריות 
בגן, באחריות ההורים  נוספת  והמלצת השירות הפסיכולוגי הינה השארות שנה  המקום. במידה 

לבית הספר.  הרישום  ביטול  על  להודיע 
 galitt@gantik.org.il את ההודעה יש להעביר למחלקת גני ילדים בכתובת

או בטלפון 03-5310863 וזאת על מנת לאפשר רישום בגן.

הורים לילדים.ות עם קשיים בריאותיים חריגים המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת שנת
הלימודים תשפ"ג: הנגשה פיזית / שמיעתית / ראייתית יציינו ברישום באינטרנט כי  דרושה הנגשה.

באחריות ההורה לפנות עם כל האישורים הרלוונטיים.

זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת  פניה למחלקת הרישום עליכם.ן להצטייד בתעודת  בכל 
התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו מופיעים פרטי הילד.ה. 

לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.

על תושבים.ות חדשים.ות להציג חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות דירה ובו מצוין תאריך כניסה 
לדירה וטופס ביטול רישום מן הרשות ממנה הם.ן מגיעים.ות. 

ימים: א'-ה' בין השעות 08:30-12:30
יום ג' בין השעות: 16:00-18:00

טל. 03-5310867, 03-5310866

במועצה המקומית גני תקווה, אגף החינוך, 
רח' הקישון 20 גני תקווה
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לוח הזמנים של תהליך הרישום והשיבוץ:
23.1.22 -3.1.22 רישום באינטרנט

20.03.2022-24.03.2022 ישיבת מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת, 
בשבתה כוועדת שיבוץ

מהלך אפריל- שליחת מכתבי שיבוץ להורים
20.5.22 -8.5.22 בקשות העברה לאחר קבל השיבוץ

26.5.22 ועדת העברות
30.5.22 מסירת הודעות אחרי השיבוץ

קבלת 
הודעות 
שיבוץ
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בהצלחה לכולנו בדרך החדשה...

כיצד יוכלו הילדים.ות החביבים.ות להגיע מביתם.ן לבית הספר? 
צייר.י את הדרך שלך מהבית לבית הספר.

שלום כיתה א'

תאריכי הרישום למסגרות של לאחר שעות 
הלימודים- צהרוני "לידר ועתידים" ימסרו בנפרד ע"י 

החברה הכלכלית לפיתוח גני תקווה

עוד רגע זה מתחיל
האמת? כולנו בהתרגשות



כל מה שילד והורה  לקראת כיתה א' 
צריכים לדעת

לקראת שנה"ל תשפ"ג, 2022אגף החינוך גני תקווה

משרד החינוך
אגף מו"פ

מפגש להצגת תהליך הבחירה 
והרישום ייערך ביום ד', 29.12.21 

בשעה 20.30 בזום
החל מה-3.1.22 עד ה-3.2.22 
תהיה אפשרות לצפות בסרט 
שמציג את כל בתי-הספר ואת 

תהליך הרישום.
 

הסרט יוצג באתר המועצה
אגף החינוך    הרישום לכיתות א' 

בחירה מבוקרת 

חשוב להצטרף:

ערב הורים
לקראת
כיתה א'


