
"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב ולא ללמדו מה לחשוב" )ג'ון דיואי(

מיום שני א' בשבט תשפ"ג מיום שני א' בשבט תשפ"ג 23.1.202323.1.2023
עד יום שני כ"ב בשבט תשפ"ב עד יום שני כ"ב בשבט תשפ"ב 13.2.202313.2.2023

הורים יקרים
ילדיכם עומדים לסיים שלוש שנים בגני הילדים באפרת.
יכולתם  ככל  החינוך  צוותי  עשו  אלו  שנים  במהלך 
להקנות לילדים הרגלים וכלים על מנת שברגע האמת 
יהיו ערוכים ומוכנים למעבר לשלב הבא בחייהם – בית 

הספר היסודי.
בגנים אנו שמים דגש על כלים שיסייעו בידם להתמודד 
עם בעיות, שינויים, הבנת הוראות ומשימות ועוד על 
מנת שיוכלו להיעזר בהם בשינויים השונים בחייהם, 

הן במעבר לכיתה א' והן בהמשך בחייהם הבוגרים.

אני מאחל לכם ולילדיכם מעבר קל וקליטה מהירה 
במסגרת אותה תבחרו

אלי קרוק
מנהל היחידה לחינוך קדם יסודי

mganim@efrat.muni.il

מידע על רישום לכיתה א'

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאגף החינוך במייל: hinuh@efrat.muni.il או בטלפון 02-9939330

מי צריך להירשם?

 כל ילד\ה תושב המועצה שנולד בין התאריכים ג' טבת תשע"ז )1.1.17( –
י"ג טבת תשע"ח )31.12.17(

האם אנחנו חייבים לרשום את ילדינו לבית הספר בשכונה?

לא, ניתן להרשם לכל אחד מבתי הספר ברשות. במידה ונרשמתם לבית 
ספר המרוחק ממקום מגוריכם הינכם אף זכאים להסעה.

אנו מתלבטים האם להשאיר את הילד שנה נוספת בגן,
כיצד עלינו לנהוג?

במקרה כזה עליכם לרשום את הילד לבית הספר ובמקביל למלא באתר 
המועצה טופס בקשה להשארת הילד שנה נוספת בגן. לאחר קבלת 
האישור להשארת הילד שנה נוספת בגן יש לבטל את הרישום לבית הספר.

בני למד השנה בגן חינוך מיוחד, כיצד אוודא שהוא
יוכל להמשיך במסגרת המתאימה לו גם בשנה הבאה?

יש למלא טופס בחירת הורים.
ניתן לקבל את הטופס אצל אלישבע בראז בדוא"ל:

hanam@efrat.muni.il
או בגוגל תחת השם: נספח 14 - בחירת הורים את סוג המסגרת.

השיבוץ בכיתות החנ"מ ובסל האישי ייעשה ע"י המועצה.

היכן נרשמים?

הרישום לכיתה א' נעשה באתר המועצה )באמצעות סריקת הבר-קוד 
לא  המצורף מעלה(. באתר ניתן להרשם לכל בתי הספר לפי בחירה. 
ניתן להרשם ליותר מבית ספר אחד במידה ויהיה רישום כפול תהיה 

רשאית המועצה לבחור היכן הילד ישתבץ.

סרקו את 
הקוד
לטפסים 
והרשמה
לבתי הספר
באתר 
המועצה: 

הורים יקרים
הנכם עומדים בפני בחירת 
בית ספר יסודי לילדיכם 
מתוך הבנה כי בחירה זו 
ואתכם  הילד  את  תלווה 

בשנים הקרובות.
כמנהל  שנותי  במהלך 
אגף חינוך באפרת, זכיתי 
הספר  בתי  את  להקים 
את  וללוות  ובתמר  בדגן 
החטיבה הצעירה ואת בית 

הספר הותיק עשה חייל.

למדתי כי אמנם לכל בית 
ספר אופי אחר אך כולם 
מצויינים ורואים את טובת 
הילד, הקהילה ועם ישראל 

לנגד עיניהם.
מהכרותי העמוקה עם בתי 
וצוותי  המנהלים  הספר, 
להיות  יכול  אני  החינוך 
סמוך ובטוח כי בכל אחד 
מבתי הספר שתבחרו יזכו 
איכותי,  לחינוך  ילדיכם 
אישי  יחס  ויקבלו  ערכי 
וראוי לכל ילד על פי צרכיו 

וכוחו.

אני מאחל לכם בחירה 
נכונה ובהצלחה בדרך 

בה תבחרו

יוסי קרוטהמר
מנהל אגף חינוך

מורה נבוכים מורה נבוכים 
לעולים לכיתה א'לעולים לכיתה א'



מזמינים אתכם לבוקר הסברה והכרות בבית הספר
ביום שישי בתאריך 20.1.2023 בשעה 8:30

הורים יקרים
ואתם  שילדכם  זו  ובשעה  יתכן 
נמצאים על צומת דרכים בין שנות 
הגן לבית הספר אתם מהרהרים 
המקום  את  למצוא  ומנסים 
הילד  לאופי  ביותר  המתאים 
ולדרך החינוך אותה אתם מתווים 

בביתכם.

אפרת, למרות שאינה רשות גדולה, 
זכתה במגוון רחב של מוסדות חינוך 
המתאימים לכלל התושבים. כל 
אחד מבתי הספר הינו מצויין בפני 

עצמו ומצטיין בתחומים שונים.

על מנת להקל עליכם את תהליך 
מורה  לפרסם  החלטנו  הבחירה 

נבוכים להורה המתלבט.
בעמודים אלו תוכלו לקרוא מעט 
על תכונותיו ואופיו של כל מוסד 
ולהרשם  הקוד  את  לסרוק  ואף 

לימים הפתוחים השונים.

אני מאמין כי בכל מוסד שבו תבחרו 
יזכו הילדים לחינוך איכותי ומעצים.

בברכת בחירה טובה
ובהצלחה

עודד רביבי
ראש המועצה

קנאת סופרים
תרבה חכמה

לפייסבוק:

סרקו לרישום
ימי היכרות

ולעדכונים: 

אלומים

אריאל

חטיבה צעירה

עשה חיל

בית ספר אלומים, בדגן, הינו מרחב 
צמיחה לילדים בכיתות א'-ו'.

בית הספר משתייך לזרם המשלב בו 
לומדים יחדיו ילדים מבתים דתיים, 
מסורתיים וחילוניים. אנו מאמינים 
בקיום חיים משותפים, הנותנים מקום 
למורכבות ולשונות שיש בינינו. על 
ידי הכרות של דעות שונות והעמקה 
בשיח מעורר חשיבה, הזהות האישית 
של הילד ושל הבית ממנו הוא בא 
בבית  ולהתחדד.  להתחזק  עשויה 
הספר, הדרישות בתחום התורני מכל 
ילד מותאמות לדרך אותה מתווים 
הוריו. האוירה מבוססת על כבוד הדדי 
ועל קבלה של כל אדם ללא שיפוטיות.

גישות ההוראה והלמידה מתאפיינות 
בעשיה ויצירה של מורים ותלמידים, 
תוך מתן דגש לביטוי עצמי ואקטיביות 
של הלומד. המורים לומדים ועוברים 
שיטות  של  ויישום  חשיבה  תהליכי 
מעדיפים  אנו  שונות.  פדגוגיות 
יעברו  פעילים,  יהיו  שהתלמידים 
והטמעה  העמקה  תהליכי 
מציעים  אנו  בלמידה. 
בתחומי  גיוון  לתלמידינו 
מטרה  מתוך  הידע 
לגרות אותם לסקרנות 

ולהמשך למידה. להלן מספר דוגמאות 
לתכניות ייחודיות אשר מבטאות את 

רוח בית הספר:
יום גוונים – אחת לשבוע כל תלמיד 
בוחר לעצמו ארבעה קורסים מתוך 
מגוון רחב, כגון: מלאכות יד, חקלאות, 
נגינה, תיאטרון, תנועה, מדעי כדור 
מתקיימים  הקורסים  ועוד.  הארץ 

בקבוצות רב גילאיות.
מפגש בוקר – הבוקר נפתח בכיתות 
בשמיעת שיר שבועי ובביצוע פעילות 
רגשית –דיאלוגית עם מחנכת הכיתה. 
הרגלי שיח, התבוננות עצמית ותהליכי 

חשיבה וביקורת.
תעודות - תהליך המשוב וההערכה 
את  המשתף  שלבי  רב  תהליך  הינו 
ומזמן  ההורים  ואת  התלמידים 
התבוננות משותפת על התהליכים 
שעובר התלמיד. שיאו של התהליך 
הוא ה"מפגשוקו" - זמן איכות של ילד 
והורה בו הילד והמורה מציבים יחד 

מטרות אישיות.
ואתכם  ילדכם  את  מזמינים  אנו 
הספר,  בית  קהילת  אל  להצטרף 
והפדגוגי,  הרוחני  מהעושר  ליהנות 
והמשפחתי  האישי  מהגוון  ולתרום 

שלכם.

חטיבה צעירה "אורות עציון", ממ"ד 
"מה  בפסוק:  המתאפיין  תורני 
אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי"

)תהילים קיט(.

החטיבה הצעירה נועדה לחזק את 
תחושת השייכות, את היכולת לתת 
תלמיד  לכל  מיטבי  פרטני  מענה 
הצוות  התמחות  את  ולהעמיק 

בעבודה מותאמת גיל.
לימוד התורה בבית הספר מתקיים 

על פי שיטת "ברקאי".
תכנית לימודים תורנית המשלבת 
הקנייה של מקורות היהדות במקביל 

למקצועות כלליים.

הלימוד ע"פ שיטת ברקאי: לימוד 
הפשט מתוך תנ"ך ללא מפרשים, 
במנגינה  השינון  בטעמים.  שינון 
מבטא אהבה ודבקות בתורה וגורמת 

לחוויה שנחקקת בזיכרון.

כיתות  משלב  שלנו  הספר  בית 
רגשיות וילדי "סל אישי".

אנו מאמינים כי השילוב הינו חלק 
ופועלים  מהותנו  בכל  אינטגראלי 
המודעת  ילדים  חברת  לפיתוח 
לסביבה, מקבלת את האחר ופועלת 

לשם כך.

בחטיבה הצעירה זוכים הילדים 
ב:

חינוך תורני
חינוך לאהבת אהבת התורה

למידות טובות ודרך ארץ
מענה פרטני

תחושת שייכות
תוכניות העשרה מגוונות

בואו להיות חלק מהחוויה הייחודית 
שלנו.

בית הספר עשה חייל הוא בית הספר 
הממלכתי דתי היסודי הוותיק ביותר 
באפרת. בשנת תשפ"ג לומדים בבית 
670 תלמידים ותלמידות  הספר כ- 

מכיתות א-ח.

גם  בו  שלומדות  זכה  הספר  בית 
שמשתלבות  מיוחד,  חינוך  כיתות 
בחלק משעות היום בלימודים עם 

הכיתות הרגילות.

בשל האופי המשלב וההטרוגני של 
בית הספר, נבנו בו במהלך השנים 
וחדשניים,  שונים  למידה  חדרי 
שמשרתים את כל ילדי בית הספר, 
ונותנים  הלמידה,  את  מגוונים 
את  למצוא  ילד/ה  לכל  הזדמנות 

מקומם ואת החוזקות שלהם.

חי  פינת  יש  השאר  בין 
מטופחת,  לימודית  וגינה 

מטבח לימודי, חדר תנ"ך מיוחד 
מתמטיקה  ללימוד  חדר  וחווייתי, 

באופן אחר, חדר מוסיקה, ועוד. 

מכל  מגיעים  הספר  בית  תלמידי 
רחבי אפרת, וחלקם גם מישובים 

שונים בגוש עציון.
ועבודה  מאמץ  מקדישים  אנחנו 
רבה כדי לתת מענה מותאם ואוהב 
לכל תלמידנו, לבנות אקלים לימודי, 
חברתי וחינוכי מיטבי, ולהוות מענה 

נכון עבור כל הבאים בשערינו.

מחכים לראותכם!
תירזה פרנקל – מנהלת בית הספר, 

וכל הצוות החינוכי

מנהלת 
מור חבושה ביסון

מנהל
נטעיה פרומן 02-9933871

מנהלת 
02-9933871תירזה פרנקל

מנהלת 
02-5944936שולמית פרוינד

02-5459987

ערב הכרות להורי ילדי גני החובה
יום ראשון, כ"ב טבת תשפ"ג, 15.1.2023, בשעה 17:00.

הילדים מוזמנים להצטרף להורים, תתקיים פעילות לילדים 
בכיתות, ובמקביל שיחה ושולחנות עגולים עם ההורים.

בקרים פתוחים
להתרשמות מיום הלימודים יתקיימו בימים שני – שלישי, 

כג-כד טבת, 16-17.1.2023, בין השעות 8:30-10:00.

סרקו לרישום
ימי היכרות

ולעדכונים: 

סרקו 
לצפיה בדף 
הפייסבוק:

סרקו לצפיה 
בסרטון 
תדמית:

סרקו
לצפיה באתר
בית הספר:

סרקו 
לצפיה בדף 
הפייסבוק:

בתמר  אריאל  ספר  בית 
לצמוח.  טוב:  מקום  הוא 

לגדול. ללמוד.
שייכות  שתחושת  מאמינים  אנו 
וביתיות היא תנאי ובסיס להתפתחות 
התורה  לעולם  שייכות  וללמידה. 
מתוך אהבה ושמחה, למידה מגוונת 
בית  לקהילת  ושייכות  ומעשירה 

הספר.
צוות בית הספר מסור, צעיר וחיוני 
ונמצא בתהליך מתמיד של למידה 

והתפתחות.
בבית הספר תכניות ייחודיות אשר 

מבטאות את רוח בית הספר:
תכניות העשרה- בקבוצות קטנות 
חיים,  בעלי  גינון,  שחמט,  כגון- 
העשרה  הארץ,  אהבת  מוסיקה, 

תורנית, בישול ועוד. 
בית מדרש שחרית- לימוד תורה 

תחילת  לפני  שעה  חצי  לשמה, 
הלימודים.

מערכת  הפסקה-  ללא  הפסקה 
ספורט  ומגוונת-  פעילה  הפסקות 
ריקוד, משחקי קופסא, משחקי חצר, 

אומנות ועוד.
בוקר רך- בדומה לזמן הבוקר בגן, 
היום נפתח בזמן משחק, שיח רגשי, 

או פעילות מוטורית שונות.
קהילת הורים- אנו מאמינים שהורי 
נפרד  בלתי  חלק  הם  הספר  בית 
מקהילת בית הספר. ההורים שותפים 
ומוזמנים  הספר  בבית  למתרחש 

לפעילויות שונות לאורך השנה.
מענה לפרט- בבית הספר מופעלות 
מגוון תמיכות. חדר מרחב, קבוצות 
חברתיות ורגשיות שעות פרטניות, 
של  חונכויות  פר"ח,  חונכויות 

תלמידות אולפנא ועוד.

שנות מצוינות
בחינוך

בוקר פתוח להורים- 
חלונות לבית הספר:

יום שישי י"ג טבת, 
6.1.2023

בין השעות 8:30-9:30

ערב היכרות עם 
צוות בית הספר:

יום שלישי י"ז 
בטבת, 10.1.2023

בשעה 20:30

בית מארח:
משפחת ריבנר, 
הקציר1/1, הדגן.

יום שלישי, כ"ד טבת, 
17.1.2023 בשעה 20:30


