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    משפחות יקרות,

בעוד כמה חודשים תלוו את ילדיכם הנרגשים לכתה א'.

המועצה האזורית עמק הירדן עושה בשנים האחרונות רבות על מנת להפוך את חוויית הלמידה של 

ילדינו כולם לטובה יותר ובעיקר לכזו היכולה להכין אותם להתמודדות עם אתגרי המחר.

החווה  בפיתוח  והחצרות,  הלימוד  סביבת  בשיפור  משמעותיים  סכומים  משקיעים  אנו  זאת  לאור 

החקלאית החינוכית, בהכנסת תכניות לימוד חדשניות ושיפור המיומנויות של הצוותים החינוכיים. 

והכל, תוך שימת דגש על ראיית הצרכים הייחודיים של כל ילדה וילד.

גם השנה נמשיך בפרויקט הייחודי במסגרתו תוכלו אתם לבחור את בית הספר בו ילמד ילדיכם. 

אגף החינוך ובתי הספר היסודיים מחויבים למהלך ויעשו הכל כדי לסייע לכם לבחור את המסגרת 

המתאימה ביותר עבור היקר לכם מכל.

הספר,  מבתי  אחד  כל  על  פרטים  כולל  לכם,  הדרוש  המידע  כל  את  תמצאו  המצורפת  בחוברת 

מועדים בהם יתקיימו ימים פתוחים ושאלות ותשובות שבוודאי יסייעו. אני מזמין אתכם לקרוא את 

החוברת ובמקרה הצורך לא להסס ולפנות לצוות אגף החינוך ובתי הספר בכל שאלה שתעורר.

בהצלחה לכולנו.

עידן	גרינבאום

ראש המועצה האזורית עמק הירדן 
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    לוקחים את החינוך בידיים

המועצה האזורית עמק הירדן החליטה, בשיתוף עם בתי הספר היסודיים , לאפשר לכם ההורים, לבחור 

את בית הספר המתאים ביותר עבור ילדכם בשנים החשובות שיעצבו את דמותו.

אנו, באגף החינוך, מודעים לשליחות הגדולה והחשובה שמוטלת עלינו, להיות שותפים בעיצוב אישיותם 

שך ילדכם. מתוך תחושת אחריות זו, אגף החינוך במועצה , עושה כל שביכולתו על מנת לחשוב " מחוץ 

לקופסא " ולנסות להתאים את מערכת החינוך, כך שתהיה בכל עת רלוונטית ועדכנית, אל מול השינויים 

המתרחשים בעולם שאליו צועדים ילדנו.

בשל ההבנה, שיש לערך הבחירה חשיבות רבה בעיצוב הדרך החינוכית, אנו שמחים לפתוח לרשותכם 

את מגוון בתי הספר הטובים שלנו – כל אחד והמייחד אותו. לשם כך, אנו מאפשרים לכם לקרוא ולהכיר 

את מגוון האפשרויות באמצעות חוברת זו ובקיום ימים פתוחים בכל אחד מבתי הספר.

אגף החינוך מוביל ומפקח על תהליך זה, קשוב וזמין לכל שאלה שיש לכם ולכל נושא אשר על ליבכם.

נשמח לפגוש אתכם ולתת מענה ככל שנדרש.

מאחל לכולנו בהצלחה!

יאיר	ילובסקי

מנהל	אגף	החינוך,	נוער	וספורט	-	מועצה	אזורית	עמק	הירדן	
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הורים	יקרים,

אגף החינוך של המועצה האזורית עמק הירדן מאפשר לכם גם השנה, לרשום את בנכם/בתכם לבית 

ספר שמחוץ לאזור הרישום שלכם. חשוב להדגיש כי הבחירה היא מבוקרת והחלטות על השיבוץ הן 

על פי קריטריונים שיפורטו במסמך זה.

בקשת הרישום תתבצע דרך אתר המועצה )רישום מקוון(. ניתן לדרג על פי בחירתכם עד שלושה 

בתי ספר.

במידה ותבחרו כעדיפות ראשונה את בית ספר ה׳עוגן׳, מחלקת החינוך מחויבת לשבץ את ילדיכם 

בבית ספר זה.

היכולת להיענות להעדפות שלכם תלויה במספר גורמים:

 מספר הלומדים בכל כתה כפי שנקבע בהוראות משרד החינוך )כתה תקנית(.

 מספר הכיתות התקניות הנדרשות בכל מוסד, על פי הוראות משרד החינוך.

במקרה	של	רישום	יתר,	כשמספר	הנרשמים	גדול	מעבר	לתקן,	יופעל	מנגנון	הגרלה	בפיקוח	

למען	הסר	ספק:	איחוד	אחים	אינו	מהווה	קריטריון	באזורי	בחירה	מבוקרת.	

חשוב	לדעת: משרד החינוך קבע מועד אחרון לרישום. מי שלא יירשם עד למועד זה – ישובץ על 

בסיס מקום פנוי ושיקולים מערכתיים בלבד. לאחר קביעת השיבוץ, ניתן יהיה להגיש בקשה להעברה 

במועדים הקבועים לכך בדין.

אנשי אגף החינוך יעשו כל שניתן על מנת לאפשר לכם בחירה טובה ושנת לימודים מוצלחת.

קצר ולענין
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בית ספר עוגן?
לכל ישוב במועצה נקבע בית ספר הקולט אליו את ילדי הישוב והוא בית ספר העוגן עבור 

ילדי הישוב. לישובים אלה זכות ראשונים לשיבוץ ילדיהם בבית ספר העוגן המוגדר עבורם.

בחירה מבוקרת
מערכתית  רב  לראייה  מחויבים  אנו  ההורים,  כלל  של  הבקשות  לכל  להיענות  הרצון  לצד 

מתוך אחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשמור על איזון בין כל בתי הספר. על פי הנחיות 

משרד החינוך, לא יתאפשר למועצה לפתוח כיתה לא תקנית. לפיכך, לא נוכל לאפשר יציאת 

תלמידים מכיתה שהמעבר ממנה יגרום לסגירתה. 

איזון.  ילדים בכיתה, כדי לשמור על  לאגף החינוך הזכות לקבוע סף מקסימלי של מספר 

ובהתחשב בצפי קליטות עתידי צפוי של תלמידים חדשים במוסדות החינוך של המועצה.

שימו	לב!	הרשות	אינה	אחראית	על	הסעת	התלמיד	במקרה	שבו	ההורה	בוחר	בית	ספר	

שאינו	בית	הספר	העוגן.

הגשת	בקשה	להעברה	משמעה	הסכמת	ההורים	לשאת	בכל	העלויות	וההוצאות	הנובעות	

וכן	התחייבותם	לדאוג	בעצמם	להסעת	התלמיד/ה	למוסד	 מאישור	הבקשה,	אם	תאושר,	

המבוקש.

מהי בחירה מבוקרת ומהו בית ספר עוגן

4



מי?
31.12.2016 תשע"ז,	 בטבת	 ב'	 	– 	1.1.2016 תשע"ו	 בטבת	 כ'	 התאריכים:  בין  נולדו  אשר   ילדים 

חייבים ברישום לכיתה א' בהתאם לחוק לימוד חובה. נוסף להם חייבים ברישום גם ילידי שנת 

2015 שנשארו שנה נוספת בגן.

מתי?
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ג.

הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת הרישום. הורים שלא ירשמו במועד,

שיבוץ ילדיהם ייעשה על בסיס מקום פנוי ובהתחשב בשיקולים מערכתיים בלבד.

היכן?
הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא: לחצו	כאן

איך?
במהלך הרישום לכתה א,' באפשרותכם לבחור שלוש אפשרויות של בתי ספר.

האפשרות הראשונה שתיפתח היא בית ספר עוגן - ביה"ס עפ"י אזור הרישום. 

הנכם מתבקשים לדרג את הבחירה שלכם עפ"י סדר העדיפות המתאים לרצונכם.

הרישום	לכתה	א'	הינו	באחריות	ההורה.	השיבוץ	לבתי	הספר	הינו	באחריות	הרשות.

כל מה שצריך לדעת על תהליך הרישום
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חשוב לדעת
 תושבי המועצה מחויבים בתעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה התואמת את 

מקום המגורים בפועל  וכוללת ספח שבו מופיעים פרטי הילד.

 אם הרישום מתבצע שלא ע"י אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודת 

זהות של הורי הילד עם ספח מעודכן עם פרטי הילד וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.

ומדויקים	על	מקום	המגורים	הקבוע	עלול	להביא	לביטול	 נכונים	 לידיעתכם!	אי	מסירת	פרטים	

הרישום	ולמיצוי	כל	הדרכים	החוקיות	המצויות	בידי	הרשות	כנגד	ההורים.

הורים	גרושים/	פרודים:

 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש 

האפוטרופסות  תוגבל  ו/או  תישלל  שבהם  במקרים  למעט  ההורים,  שני  הסכמת  את  לקבל 

של אחד ההורים ( במקרה כזה יש להציג מסמך משפטי בהתייחס להורה המשמורן האחראי 

הבלעדי בנושאי חינוך(.

 יש להציג תצהיר מאומת ע״י עורך דין או ע״י בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן; יש 

להציג מסמך משפטי )החלטה או פסק דין( בהתייחס למשמורת על הילדים.

 יש לרשום שם ושם משפחה, כתובת ומספר טלפון של כל אחד מן ההורים.

ההורים מתגוררים בכתובות  בו  נוספת לתלמיד/ה במקרה אשר  כתובת  להוסיף  יש להקפיד   

נפרדות.

    	למעבר	לטפסים	הנדרשים	
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תושבים חדשים במועצה?
ברוכים הבאים

הרישום יתבצע באמצעות טופס המופיע באתר: רישום	תושבים	חדש	

יש לצרף את המסמכים הבאים: 

1.  תעודת זהות עם כתובת מעודכנת של שני ההורים כולל ספח אשר מעיד על מגורים במועצה.

2.  אישור מגורים ממנהל קהילה/ יו"ר ועד היישוב או אישור על מעבר עתידי.

3.  אישור כניסה לנכס עד ה- 1.9, חוזה רכישה ו/או חוזה שכירות.

4.  טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

ליצור קשר טלפוני עם מזכירת  ולאחר מכן   chinuch@j-v.org.il למייל  יש לשלוח  את המסמכים 

האגף בטלפון: 04-6757624.

אי	מסירת	פרטים	נכונים	ומדויקים	על	מקום	המגורים	הקבוע	עלול	להביא	לביטול	הרישום	ולמיצוי	כל	

הדרכים	החוקיות	המצויות	בידי	הרשות	כנגד	ההורים.

שיבוץ	משפחות	חדשות	אשר	מגיעות	לאחר	תקופת	הרישום,	יעשה	בהתאם	למקומות	הפנויים	בבתי	

הספר.
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ימים פתוחים בבתי הספר

כדי לעזור בבחירה, יתקיימו ימים פתוחים שבהם תוכלו לקבל מידע ולהכיר את בתי הספר וכך 

להשלים את תהליך הבחירה לאחר היכרות מספקת עם בית הספר שאליו תבחרו להירשם.

יש  נוסף  והנכם מעוניינים במידע  ניתן למצוא בעמודים הבאים, במידה  מידע אודות בתי הספר 

לפנות למזכירות בתי הספר בשעות העבודה. 

**	יש	לתאם	את	שעות	הביקור	עם	מזכירות	בתי	הספר

יום שלישי 25.1.2022יום שני 24.1.2022שעה

15:30 - 14:00
מול גלעד

כנרת ע"ש  נעמי שמר

נופי ארבל

בית החינוך

אפיקי ירדן

17:00 – 15:30
בית החינוך

אפיקי ירדן

מול גלעד

כנרת ע"ש  נעמי שמר

נופי ארבל

בית המעיין16:30 - 18:00
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בסיום תהליך הרישום...
מתי אקבל תשובה?

תשובת השיבוץ תתפרסם במהלך חודש מרץ.

אפשר להגיש ערעור?
פירוט סיבת הערעור.  ובו  יהיה להגיש מכתב בקשה  ניתן  לאחר קבלת תשובת השיבוץ 

את הבקשה יש לשלוח במייל לאגף החינוך עד שבועיים מיום קבלת ההודעה על השיבוץ.

על תשובת המועצה לאחר שיבוץ ניתן להגיש ערעור למנהלת מחוז צפון במשרד החינוך.

צריכים סיוע?
אנו באגף החינוך מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת.

 .04-6757624 נשמח לעמוד לרשותכם, מוזמנים לפנות למזכירת אגף החינוך בטלפון: 
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״עליך לחיות את חייך מדי יום ביומו כאילו אתה מטפס הרים. אם תעיף מבט מדי פעם אל עבר הפסגה, תזכור מהן 
מטרותיך. תוכל לראות נופים רבים ויפהפיים מכל נקודת תצפית חדשה. עליך לטפס לאטך וליהנות מכל רגע חולף; והנוף 

הנשקף מהפסגה יהיה שיא הולם למסע כולו״ )הרולד מלצ'ר(

במה אנו מאמינים?
"נופי ארבל" נמצא במרכזה של הקהילה ורואה עצמו כאבן שואבת לעשייה המעודדת שותפות של תלמידים, 

הורים ומחנכים. מטרתנו להנחיל לתלמידים את מסורת בית הספר ואת ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה, 

לטפח רגישות ונתינה לסביבה אשר מבוססים על ערכי כבוד וסובלנות באמצעות כלים לניהול דיאלוג ולביטוי 

דעותיהם. בית הספר

מעודד בקרב תלמידיו ומחנכיו מצוינות לימודית, חדשנות ויצירה.

הערכים המכוננים שלנו שייכות, אחריות ומימוש עצמי.

נוסחת העבודה שלנו תהליכיות, רלוונטיות, אותנטיות, מגוון שפות ביטוי.

כיצד אנו פועלים?
למידה  מתקיימת  ה.-21  במאה  הלומד  לצרכי  מענים  לקראת  מתמיד  שיפור  של  בתהליך  נמצא  הספר  בית 

והתפתחות תמידית של הצוות החינוכי למען פיתוח וקידום תוכניות בדגש על למידה משמעותית ורב תחומית. 

למידה רב תחומית. לימוד נושאים רב תחומיים תוך שיתופי פעולה בין דיסיפלינות שונות. תהליך הוראה המעודד 

את התלמיד להיות שותף פעיל, לוקח אחריות על למידתו תוך שימוש במגוון שפות ביטוי: אומנות, שירה, תאטרון, 

חקלאות ועוד. כך כל ילד מתחבר דרך החזקה שלו והערוץ "המדבר" אליו.

שעת קסם. שעתיים קסומות בהן שכבות ד-'ה' מגיעות מתוך בחירה אישית לקורסים סמסטריאליים, שנבנו מתוך 

עניין של המנחים – מורים מהצוות. כמו : מבשלים מסביב לעולם , גיבורי על, סיפורו של חפץ ועוד.

נופי ארבל "אל נופים רבי גוונים" 
מנהלת: רונית צ'ובינסקי | מזכירת ביה״ס: עליזה דגן-לוי מלאך | כתובת: קיבוץ גינוסר | 

omanuiot@nofeiarbel.org.il | 04-6724752 :טלפון
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מגוונים  במרחבים  ולמידה  הכיתה  מעטפת  פריצת  מהסביבה.  משאבים  עם  פעולה  ושיתוף  למידה  מרחבי 

המזינים את הלומדים, השיעור והמלמדים - חממה, חדר מתמטיקה, בוסתן, חצר, כנרת, בית יגאל אלון, חקר 

במכון הדיג, הקמת מרחב בבית חולים פוריה ועוד.

שילוב הבלתי פורמלי כחלק מהפורמלי. מענה ערכי חברתי בהובלה משותפת עם הנוער העובד והלומד: 

חשיפה ויישום של תכנית "מפתח הל"ב", הנהגת תלמידים, ליווי בבית יגאל אלון ועוד.

יצירת אקלים מיטבי. הענקת "מילה טובה" - דף ברכה אישי המתעד תהליך שינוי לטובה של התלמיד, "מבט 

קדימה" - שיח מחנכת תלמיד ע"י הצבת יעדים באמצעות אבני דרך וכתיבתם בדף אישי.

ביתנו	פתוח,	אתם	מוזמנים	לבקר,	צוות	"נופי	ארבל"	
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בית הספר
המשותף

מעמיקים שורשים ומצמיחים כנפיים

בתוך הטבע הירוק בלב עמק הירדן בין שדות חיטה ומטעי תמרים, במפגש שלושת הגבולות – ירדן, סוריה וישראל, מול הרי 

הגלעד שוכן לו בית הספר. "מול גלעד", הוקם אי שם לפני קום המדינה והפך מבית ספר קיבוצי לבית ספר אזורי שקולט 
ילדים מישובי עמק הירדן. כאן מתחיל סיפור בית הספר, שמחובר לאדמה ולמרחבים הפתוחים. בית ספר שבו העבודה 

החינוכית נעשית באהבה גדולה תוך מתן התייחסות אישית לכל אחד מן התלמידים.
בשנה האחרונה קיבלנו את אישור משרד החינוך והפכנו לבית ספר ירוק המכבד את עקרונות הטבע והקיימות תוך פיתוח 
מודעות סביבתית. יצרנו את סביבות הלמידה הייחודיות לנו, מתוך אמונה שהן מהוות את הכלים לחשיבה ולמידה עצמאית, 

בחברה משתנה, קידום הנעה והנאה של הלומד באמצעות למידה חווייתית ומשמעותית והעצמה אישית.

הייחודיות שלנו חיבור למשאבים מקומיים בעמק שלנו:
חיבור לגליליום: המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית כנרת, המלווה אותנו בלמידה סביב פרויקטים המאחדים 

בתוכם תחומי דעת שונים, הכנת תוכניות חקר, ניסוי ופתרון בעיות.

חווה חקלאית: צמח בראשית שמה דגש על הכרת החקלאות חינוך לקיימות ושמירה על ערכי הסביבה. הלמידה 

הינה חוץ כיתתית ורב תחומית, למידת חקר דרך הידיים. הלמידה נעשית בחווה והמשכה בחצר בית הספר המהווה 

גם הוא סוג של ״חווה חקלאית״.

למידה בחיק הטבע: במרחבי בית הספר שחידשנו והקמנו. חממת פרפרים, חממה חקלאית, גן ירק, בריכת חקר 

לדגים, בתי גידול לארנבות, תוכים ותחילת תקשורת באמצעות "יוני דואר". בכל אחד מהמרחבים מתנסים הילדים 

במיומנויות התצפית, איסוף נתונים, קריאתם והסקת מסקנות. 

מרחב למידה חדשני המשלב ספריה וטכנולוגיה: מרחבי למידה חדשניים הינם מיזם פורץ דרך שמטרתו שינוי 

תפיסת ההוראה בבית הספר במטרה ליצור "חוויית למידה" אפקטיבית ומקדמת בכל תחום דעת, הפועלת במתחם 

הלמידה ומבוססת על טכנולוגיה פדגוגית.

הצוות החינוכי עבר השתלמות שמטרתה שינוי תפיסת ההוראה בבית הספר במטרה לייצר חוויה לימודית מתאימה 

ומקדמת בכל תחום דעת. הפעילות הלימודית במרחב מבוססת על תצורה פיסית-טכנולוגית -פדגוגית.

הורים מלמדים במרחב הטכנולוגי: פרויקט רובוטיקה המטפח יצירתיות, יכולת עבודה בצוות, יכולת קבלת החלטות 

מול גלעד מעמיקים שורשים ומצמיחים כנפיים
 מנהל: דני גלעד | מזכירת ביה״ס: אורלי מסרטי | כתובת: אשדות יעקב |

mulgilad1@gmail.com | 04-6757783 :טלפון
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וכישורי מנהיגות. 

חיזוק מיומנויות תקשורת בין אישית וחינוך לחיים בחברה: כמסגרת חינוכית, לבית-הספר תפקיד חשוב בהבניית 

חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, ערבות הדדית, אכפתיות וקבלת ה"אחר".

בהתאם לתפיסה זו אנו מפתחים אצל התלמידים חיזוק שייכות, שותפות ולקיחת אחריות: מועצת תלמידים והנהגה 

ירוקה ומפגשי חונכות קבועים בין חונך לחניך. ארגון טקסי ראשי חודש, "יום ירוק" )תלמידים במקום מורים(, הדרכת 

טיול "אביב", שיתוף ילדי האולפנית באירועים החברתיים, קשר עם האוכלוסייה הבוגרת בקהילות ושמירה על קשר 

רציף עם מכללת כישורי חיים הנמצאת בקרבת בית הספר ועוד...
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החינוך הוא מסע משותף של הילדים, ההורים, אנשי החינוך והקהילה. מסע בו נגלים לעינינו עולמות חדשים ומופלאים. 
שבו אנו לומדים על העולם סביבנו ועל עצמנו, תוך התמודדות עם אתגרים ומבט אל האופק. ואם זכינו - זהו המסע 

בו אנו צועדים כל החיים.

מי אנחנו ובמה אנחנו מאמינים? 
אפיקי ירדן הינו בית ספר קטן ואינטימי, השם דגש על קשר עם הקהילה הסובבת, תוך מתן מקום לקשר רב דורי 

מתמשך.

באופן שלם  לראותם  רבים  עושים מאמצים  ואנחנו  הספר  בית  במרכז  עומדים  תלמידינו  בלב"  "התלמיד/ה 

)הוליסטי( ומשתדלים לאפשר מענים מגוונים לתלמידים.

למידה  והתנסות.  חוויה  מתוך  משמעותית  למידה  זמן"  בכל  ללמוד  אחד,  מכל  ללמוד  מקום,  בכל  "ללמוד 

חוץ כיתתית, למידה מאנשים שאינם "מורים", למידה זה מזה - במסגרות רב גילאיות ולמידה מתוך התנסות 

במיזמים שונים. 

למען  עשייה  על  דגש  שמים  אנחנו  הספר.  בית  מיסודות  אחד  הוא  הערכי  החינוך  חברתית  לעשייה  חינוך 

האחרים בתוך בית הספר ומחוצה לו. 

החקלאי  העולם  עם  ואף  הציונות"  "ערש  שהייתה  הקרובה,  הסביבה  עם  הכרות  שייכות  מצמיחים  שורשים 

המתפתח המקיף אותנו, ליצירת גאווה מקומית וחיזוק תחושת השייכות.

כיצד אנחנו עושים זאת?
למידה במרחב ומרחבי למידה מגוונים. ברחבי בית הספר פזורות פינות למידה מחוץ לכיתה ומוקמת חצר 

בסביבה  לימודי  לטיול  שבוע  מידי  יוצאים  א'-ב'  כיתות  תלמידי  ההורים.  ועד  עם  בשיתוף  לימודית  פעילות 

הקרובה, במסגרת לימודי "טבע מזדמן".

ספרי"  הבית  ל"טיול  יחדיו  יצאים  אנו  בכל שנה  סביבתיים.  במיזמים  ולהשתתף  לסייר  לטייל,  מרבים  אנחנו 

המשותף. בכיתות, אנחנו מתנסים ביצירת מרחבי למידה מגוונים ובהתאמת ההוראה למרחבים אלה. כתה ח' 

מתנסה מידי שנה בחקר וביצירה במיזם "מוצר נולד" בשיתוף "אפימילק".

אפיקי ירדן לחוות, להתנסות, ללמוד
 מנהלת: דיקלה פרץ | מזכירת ביה״ס: ורד בן חורין | כתובת: קיבוץ אפיקים

afikey.yarden@gmail.com | 04-6754507 :טלפון |
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קשר רב דורי מתמשך. מורות	גמלאיות מתנדבות המלמדות בבית הספר קבוצות קטנות, שיעורים פרטניים, 

מנחות מורות צעירות ותורמות משלהן לעבודת הצוות ולהתפתחות הבית ספרית.

"התחביביה": מיזם ייחודי בשיתוף עם "גן שקד" - סבים וסבתות שנפגשים עם תלמידי כיתות א'-ג', חולקים 

איתם את התחביבים ותחומי העניין שלהם ומלמדים אותם. 

מיזם	הקשר	הרב-דורי:	בשיתוף עם בית התפוצות - תלמידי כיתות ו', נפגשים עם הסבתות והסבים שלהם, 

לשמוע מהם את סיפורי החיים שלהם ולסייע להם להעלות את סיפוריהם למרשתת.

שותפות עם הקהילה להתחדשות בית ספרית. ועד ההורים הפעיל, שותף בתהליכי הפיתוח הבית ספרי. 

"יום	הוריה"	- בו מלמדים הורים מתנדבים את התלמידים בקבוצות רב גילאיות.

"ערב	אביב"	- ערב הקהילה הפעיל והמפעיל של אפיקי ירדן. 

לומדים ערכים מתוך עשיה. הנהגות	תלמידים	– הנהגת התלמידים וצוותי התלמידים, נבחרים תוך שיח על 

מנהיגות ותרומה, עושים למען בית הספר ולמען הקהילה הסובבת.

"מפגש	החודש"	-	בכל חודש )עברי(, אחראית כיתה אחת על מפגש חודשי לכלל תלמידי בית הספר.

כלבייה	-	תכנית העשרה שנתית של הכיתות הנמוכות בכלביית אפיקים.
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במה אנחנו מאמינים?
אנחנו מאמינים בייחודיות, בטוב וביכולות של כל תלמידה ומתוך כך - ביכולתם לבחור את דרכם. הבחירה מקדמת את 

העצמאות והאחריות של התלמיד/ה ואת חדוות העשייה שלו/ה. ברצוננו לסייע בהתפתחות ילדים- אנשים עצמאיים, 

היודעים לפעול בשיתוף פעולה, בעלי שמחת חיים ואמון בעצמם ובזולת. אנו מכירים בעוצמת השפעה של המצב הרגשי 

על הלמידה ולכן מתאימים את הלמידה להתפתחות הרגשית על פי גיל. 

אנו רואים בבית הספר מקום חשוב ללמידה חברתית, ולכן מפנים זמן למשחק חברתי, לשיח אישי ולדיאלוג מפתח. 

נתינה לכלל ומעורבות חברתית הם ערך חשוב ולכן יש זמן ומקום במערכת השבועית למימוש ערך הנתינה. 

המסע החינוכי לימודי בבית ספרנו הוא מסע מתמיד של שמחה, התפתחות, קשר ובניה משותפת.

יחודיות בית ספרית:
4-6 שעות שבועיות.  בית	ספר	שבוחרים	בו: התלמידים בוחרים מה ללמוד, איך ללמוד ואפילו עם מי ללמוד במשך 

תכניות שונות כמו "זמן זורם", "קורסי בחירה," "בוחרים לתת", "נבחרות לימודיות" – מאפשרות להם זאת. 

בכל יום ישנם שיעורים בעלי ממדים של בחירה. 

מבנה	של	שלושה	בתים:	תכנית הלימודים נבנית במשותף בקבוצות הגיל השונות: "בית השמחה" א-ג, "בית החברות" 

ד-ו, "בית המנהיגות" ז-ח. חלק מהשיעורים מתקיימים בעירוב גילאים בתוך הבתים.

מוסיקה	,	אומנות	,	תנועה	ודרמה: חיפוש החזקות של כל אחד מהילדים, לצד הבנה של חשיבות האומנויות בהבניית 

הנפש הביאו אותנו להכנסת מקצועות אלו באופן קבוע למערכת. ילדי בית הספר בבית השמחה עוסקים באומנויות 

כלי  על  מנגנים  ד'-ה'  בה תלמידי  ניגונים"   " בתוכנית  והוא שותף  פועלת מקהלה,  בביה"ס  6 ש"ש בקביעות.  השונות 

תזמורת אישי.

למידה	בטבע	ושעות	משחק:	לתלמידי " בית השמחה " חצי יום קבוע של למידה חוץ כיתתית. טיולים מרובים באזור, 

למידת טבע בחצר הקיבוץ, "חווה חקלאית", פעילות ב"גן זורח". כל הללו הם חוסר השגרה שמוטמעת קבע בשגרה הבית 

ספרית. בביה"ס שתי הפסקות ארוכות בנות חצי שעה המאפשרות התנסויות חברתיות מגוונות ומפתחות.

כנרת ע"ש נעמי שמר בית ספר שבוחרים בו

"התמסרותי לשמחה שבחיים, בלי הסתיר את קיומן של סיבות לעצב- היא זו שמכינה אותי לעורר שמחה בבית הספר. בית ספר 
שהוא הרפתקה, שצועד קדימה, שאינו מפחד מנטילת סיכונים... בית ספר בו חושבים, פועלים, יוצרים, מדברים ואוהבים... 

בית ספר בו אומרים בתשוקה כן לחיים". )פאולו פריירה(

מנהלת: רינת בר חיים | מזכירת ביה״ס: מירי דוד | כתובת: קיבוץ כנרת טלפון: -04

kinneretschool@gmail.com | 6759254
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ילד/ה בוחר/ת מבין אפשרויות מרובות: הכנת  נתינה	כשגרה: שעה שבועית של נתינה לקהילת בית הספר. כשכל 

הפסקות פעילות, פעילויות בריאות וספורט, מנהיגות בית ספרית, צוות אב הבית, נאמני, נאמני מחשבים, אחראי קישוט 

בית הספר ועוד – התלמידים בוחרים לתרום ולהרגיש משמעותיים. בנוסף ילדים רבים יוצאים לסייע לילדים צעירים 

מהם בתחומי למידה שונים. בבחינת WIN WIN SITUATION לצעיר שמקבל סיוע ולבוגר שמחזק תחושת מסוגלות.

קשר	אישי	ודיאלוג	מפתח: השיח האישי הוא חלק מההוויה הקבועה בביה"ס. לומדים להקשיב ולשוחח, לפתור בעיות 

מתוך הקשבה וביטוי עצמי.

בית	ספר	של	כולם	לכולם:	כדי לתת מענה מרבי ומיטבי לקהילה כולה, בביה"ס פועלת כיתת חנ"מ רגשית, ואנו מקוים 

לפתיחת כיתת חנ"מ נוספת בשנה"ל תשפ"ג. קבלה והכלה – הלכה למעשה.

נושאים	מקצועיים	במקום	מקצועות	בודדים: הלמידה מתבצעת סביב נושאים מרכזיים בינתחומיים. למידה נושאית 

מאפשרת העמקה בנושא ולצידה רלוונטיות, עניין וגיוון בדרכי הלמידה לתלמידים.

אם אתם רוצים שילדיכם יתעמתו וישלימו, ייפלו וייתגברו , ייתאמצו - פעם יותר ופעם פחות יזיעו ויחוו חוויות, יתלכלכו 

ויחושו את העולם הסובב – רשמו אותם לבית הספר כנרת. בית ספר שהוא הרפתקה, שצועד קדימה, שאינו מפחד 

מנטילת סיכונים...בית ספר בו חושבים, פועלים, יוצרים,מדברים ואוהבים... בית ספר בו אומרים בתשוקה כן לחיים.
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נגמרה ההתלבטות, מצאתם: גם בית וגם חינוך
בבית שלנו מבינים שעם המעבר מהגן לבית הספר עולות שאלות, המון רגשות ופרפרים בבטן. כאן תמצאו צוות 
מקצועי, רגיש ומסור שילווה את ילדכם תוך מתן יחס אישי, חם ומכיל. אנו מזמינים אתכם לצאת יחד אתנו למסע 
משותף, המשלב סדר יום גמיש הבנוי משעות משחק והנאה השזורות בלמידה בכיתה ומחוצה לה. מסביבנו מקומות 
ואתרים המספרים את סיפור העמק מהיבטיו השונים - היסטוריה, מורשת, כלכלה, אקולוגיה, ארכיאולוגיה ועוד. 
יכול לשמש אותנו כאמצעי ללמידה משמעותית, אותנטית,  אנו מאמינים כי המשאב הגיאוגרפי בו אנו נמצאים 

חווייתית וערכית.

מה מיוחד בחינוך שלנו?
בית ספר ציבורי אלטרנטיבי לא נוצר מטכנולוגיות חדשניות, פדגוגיות אופנתיות או שינויים שטחיים. 

הוא מגיע מאנשים. הלב של בית הספר הוא קהילה מקצועית לומדת היוצרת חזון משותף יחד עם 

השותפים הרבים של בית הספר הכולל שיח וחדשנות. 

ולנופי העמק  אנו מאמינים בלמידה "שוברת שגרה" העושה שימוש בסביבה הקרובה תוך חיבור לטבע 

המתבצעת במסגרת שיעורי: חממה, ביוטופ )חקר בעלי החיים בכנרת באופן אינטגרטיבי(, מעבדה שטה 

)קיימות(, הולכים על נקי, גינה קהילתית, חווה חקלאית ושיעורי חקלאות, טיול אביב, פסיעות בעמק, פינת 

חי )בהקמה(, למידה בבית גורדון, סיורי למידה ברפת, באום ג'וני ובפרדס. 

בין מסורת העבר לחדשנות המאה ה–21 בשימת דגש על מיומנויות  והוראה	דיפרנציאלית.	 אינטגרציה	

ואסטרטגיות למידה המכינות את הלומד לחיים בעולם משתנה.

המותאמות  דינאמיות  כיתות  כיתתית,  חוץ  למידה   ,M21 הכוללים:  וחדשניים	 מותאמים	 למידה	 מרחבי	

לשכבות הגיל השונות ומאפשרות גמישות בזמן השהייה בבית הספר )ארגז חול, בריכת כדורים, משחקי 

מסלול, פינות לעידוד קריאה, בית בובות ועוד(.

בית החינוך המשותף דגניה
יוצאים יחד לדרך חדשה – מהגן אל הכיתה

 מנהל: זאב בילר | מזכירת ביה״ס: שונטל בכור | כתובת: קיבוץ דגניה א׳ |

Shontal210500@gmail.com | 04-6750018 :טלפון
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עידוד	וקידום	הספורט: נבחרות בית החינוך מובילות בתחומי הספורט השונים: כדורעף, שחיה, אתלטיקה, 

קיאקים, כדורגל ועוד.

אומנויות	שיתופי	הפעולה:

בבית שלנו פועלים לפיתוח תחושת השייכות באמצעות שיתופי פעולה שונים הכוללים חונכות אישית- 

אחרים  ספר  ובתי  ״שחף״  ספר  בית  עם  משותפות  תוכניות  שונים,  בפרויקטים  צעירים  חונכים  בוגרים 

בסביבה. בית ספר מחב"ק מעורבות חברתית ותרומה בקהילה לגופים וארגונים שסביבנו.
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אנחנו מאמינים
דרך החינוך בבית המעיין מבוססת על שלבי ההתפתחות של הילד בין גיל 7 עד ,14 על פי הגישה האנתרופוסופית. 

בהתאם לכך יותאמו תוכניות הלימודים, דרכי הלימוד, הגישה לילד, סביבת הלימוד ושאר האלמנטים של חיי בית 

הספר.

השיעורים  בכל  יומיומי  באופן  עוסקים  אנו  כן,  על  הילדים.  נפש  אל  גשר  הינה  האמנות  כי  מאמינים  אנו 

בשירה,מלאכות, דיבור, נגינה, ציור, פיסול, תנועה ומשחק. אנו משלבים בין חינוך ולדורף )אנתרופוסופי( לחינוך 

הזדמנות  ימים אלה מהווים  ימים שלמים בטבע הקרוב.  הילדים לסביבה הטבעית דרך שהות של  חיבור  יער: 

ללימוד מלאכות ומיומנויות יער והיכרות עם הטבע והסביבה. אנו נותנים דגש מיוחד על הקשר בין מחנך הכיתה 

והילדים. המחנך מלווה את הכיתה לאורך שנים רבות, בהן הוא מלמד את רוב השיעורים ופוגש את הילדים יום 

יום לזמן משמעותי. כך הוא לומד להכיר כל ילד וילדה ולהפוך שנים אלה לשנים של גדילה והעצמה אישית, תוך 

שיתוף פעולה מלא ורצוף עם ההורים.

הלימוד	בתקופות.	במהלך שלושה עד ארבעה שבועות נלמד תחום ידע אחד )חשבון, עברית, תורה, הסטוריה 

וכד'(, בשיעור התקופה.  תקופת לימודים מרוכזת זו מאפשרת העמקה וביטוי לתחומי אינטיליגנציה רבים. מעבר 

לימודי משמעותי, אשר  יוצרת תהליך  הרפיה ממנו מספר פעמים בשנה  ואז  מסויים  בנושא  לכך, ההתמקדות 

ממשיך באופן פאסיבי בילדים גם בתקופת המנוחה.

בית המעיין בי"ס סביבתי ברוח ולדורף )אנתרופוסופי(

אמר האדם הפוקח עיניו: 
עושרו של עולם מה נפלא ומה רב - 

בוקר בוקר נלכד בלבי כברשת 
העולם ומלואו, 

המצולה היבשת, ואורות וצללים 
וחגים וחולין, 

ומילים וצלילים ושדות שיבולים 
וכל צבעי הקשת

)לאה גולדברג(   

 צוות ניהול: שגית סגל, ויקה ניר | מזכירת ביה״ס: רבקה שונקרט | 

bethamaayan@gmail.com | 04-6799807 :כתובת: קיבוץ חוקוק | טלפון
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שיעור	התקופה, המתקיים בתחילת כל יום עם המחנך, מתחיל בפעילות כגון קפיצה בחבל, תרגילי קורדינציה, 

נגינה בחלילית, דקלומים ושירים. לאחר מכן יובא חומר עיוני חדש אשר יעובד בשיחה ובעבודה אמנותית. 

כגון  הינם שיעורים שדורשים תרגול שבועי מסודר  נלמדים לאחר שיעור התקופה,  אשר  שיעורי	המקצוע,	

שפות זרות, חינוך גופני, תנועה, מוזיקה ומלאכות.
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בריאות איתנה

ושנת לימודים מוצלחת!


