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בס"ד

הורים יקרים,

משהו חדש מתחיל אצלנו ביישוב.
עברנו תהליך ארוך של בירור והבנת הצרכים ,תוך כדי הבשלת התנאים
וצמיחה בכמות התושבים ,אנחנו פותחים את בתי הספר לפידים ומשואה
לרצף חינוכי שש שנתי (א'-ו') ,מחדשים את שיטות הלימוד ומתאימים את
בתי הספר כדי לתת מענה למגוון הרחב של התושבים.
בשנה האחרונה עמלנו רבות הן בצדדים הארגוניים והן בצדדים הפדגוגים
על מנת לקדם את מערכת החינוך ביישוב ולייצר קשת מענים רחבה למגוון
האוכלוסייה המתגוררת ביישוב.
אנחנו גאים במערכת החינוך של קרני שומרון ,במנהלים ,במורים ,בגננות
בסייעות ובכלל הצוות התומך ,בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
אנחנו שמחים על המעורבות והשותפות שלכם ההורים וועדי ההורים וועדת
חינוך לטובת חינוך איכותי וערכי לילדנו ומזמינים אתכם להמשיך להיות
מעורבים בגנים ובבתי הספר.
אנחנו מאמינים שהשינוי יביא איתו מענה נכון וברכה רבה ליישוב שלנו ,מי
ייתן ונהיה שליחים נאמנים.
אנחנו מאחלים לכם ולתלמידים שנה טובה ופורייה.
יגאל להב				
		
		
ראש המועצה

אוהד זימרן
מנהל מחלקת החינוך
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להרשמה
בקילק

בס"ד

הורים יקרים
אנחנו רוצים לשתף אתכם.
לפני מספר שנים עשינו בחינת עומק של מערכת החינוך ע"י יועץ חיצוני,
במסגרת התהליך ניתנה המלצה להפוך את בתי הספר לשש שנתיים ולתת
מענה לאוכלוסיה שרוצה בית ספר נפרד לבנות ,במסגרת הייעוץ הובן שכדי
לממש את זה יש צורך בגדילה של מספר התלמידים.
ב"ה התנאים הבשילו ובהחלטה שעברה עם משרד החינוך החלטנו ליישם
השנה את השינוי המיוחל.
בתהליך עשינו סקר בין התושבים וקיימנו דיון בשולחנות עגולים בנוסף
כמובן למפגשים עם תושבים ולשיח שוטף של תושבים בנושאים השונים,
אנחנו רוצים לשתף אתכם בתוצאות הסקר ובהחלטות שלנו שנבעו מהתהליך
ומבטאות את הרצון והדעה שלכם.

הרצון והמטרות שלנו:
לחזק את שלושת בתי הספר
ולתת למנהלים כלים כדי להצליח.
לאפשר לכל הורה את הבחירה לחנך
את ילדיו בדרך שהוא חושב לנכון.
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תוצאות הסקר
הסקר נבנה ע"י חברי ועדת חינוך ומחלקת חינוך בשיתוף יעוץ מקצועי.
על הסקר ענו  987תשובות (כל תשובה מתייחסת לתלמיד).

בסקר נראה בבירור שיש הצדקה
ומקום לשלושת בתי הספר.

רוב מוחלט של הורי כיתה א'
שבחרו במשואה העדיפו כיתות
של בנים ובנות נפרדות.

יש רצון של הורים לפתוח את
הרישום ללפידים גם בכיתות ה'-ו'.

תאריכי הרישום:
יום שני י"א אדר ב׳ | 14/3
ועד יום שני ג׳ ניסן | 4/4

להרשמה
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שולחנות עגולים
ערכנו דיון בשולחנות עגולים ,הקשבנו לכם ,מבחינתנו זה חלק
מהשינוי ואנחנו נמשיך לקיים דיונים בשותפות עם ההורים כדי לייעל
ולשכלל את מערכת החינוך ומתוך רצון אמיתי להתאים את המענה
עד כמה שניתן לרצון התושבים.
ההשתתפות בשולחנות העגולים הייתה משמעותית ,כ 250-הורים
השתתפו בדיונים השונים והשיח היה מחכים וענייני.
מתוך השולחנות העגולים עלה שוב רצון רוב ההורים לכיתות נפרדות
בבי"ס משואה ורצון ההורים לפתוח את הרישום ללפידים גם לכיתות
ה'-ו'.
החלטות נוספות שהתקבלו:

הכיתות במשואה יהיו נפרדות לבנים ובנות
ייפתח רישום לכיתות ה' ו ו' בבית ספר לפידים
אנו נאפשר בקשות העברה לבית ספר ברקאי
(נשתדל לאפשר כמה שיותר במגבלת המקום)

כיתות התקשורת שמיועדות לילדים על הרצף האוטיסטי
יהיו בבית ספר משואה
כיתות חינוך מיוחד יפעלו בכל בתי הספר
בהתאם לצורך ולרישום
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פדגוגיה חדשנית
מטרתנו לתת למנהלי בתי הספר והצוות החינוכי כלים שיעזרו להם להגיע
להצלחה ,אנחנו שואפים לתת לצוותי החינוך מלווה שיתן להם כלים
ללימוד עשיר וחווייתי ,יישום הכלים והעבודה עם התלמידים נעשית ע"י
המנהלים וצוותי החינוך בבתי הספר ובהתאם לשיקול דעתם.

בי"ס רימו"ן

ימשיך התהליך שהחל בשנה שעברה.

בי”ס ברקאי
ומשואה

אנחנו בתהליך איתור למלווה מתאים
להמשך התהליך בבתי הספר.

בי"ס לפידים

הכוונה בעז"ה להתחיל את התהליך
בשנת הלימודים התשפ"ד.
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למי מיועד הרישום?
תלמידים בבתי הספר ברקאי ורימו"ן שעולים לכיתה ב' ומעלה
ומעוניינים להמשיך בבתי הספר – לא צריכים להירשם שוב!!!
הרישום חובה
לתלמידים שעולים לכיתה א' לכל בתי הספר.
לתלמידים בבתי הספר לפידים ומשואה.
שימו לב -גם תלמידים ממשיכים בבית ספר לפידים/משואה
צריכים רישום מחדש!
תלמידים שמעוניינים לעבור מבתי הספר ברקאי ורימו"ן או
לעבור מלפידים ומשואה לברקאי או רימו"ן יעשו זאת
באמצעות טופס מעבר
תלמידים בחינוך מיוחד אינם צריכים לבצע רישום ושיבוצם ע"פ
ועדת שיבוץ רשותית.
אתם מוזמנים להיכנס ולרשום את ילדכם,
אנחנו מקווים שתהליך הרישום ברור ונוח עבורכם.
פרטים בנושא:
הסעות תלמידים ,קב"ס ואישור לימודי חוץ נמצאים באתר המועצה
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תלמוד תורה ממ"ד ברקאי
בית ספר ממ"ד תורני לבנים
כיתות :א'-ח'
מטרת בית הספר היא לסלול לתלמידים דרך בעבודת ה' ,יראת שמים,
תפילה ולימוד תורה ,מתוך כך לבנות גם מיומנויות לימודיות אישיות ובין
אישיות תוך חתירה להישגים גבוהים בכל התחומים.
שיטת ברקאי היא תוכנית לימודית הפועלת על פי דברי חז"ל "בן חמש
למקרא בן עשר למשנה ,"...בשיטת לימוד זו נעשה מאמץ להקנות
לתלמידים הצעירים בקיאות במרבית ספרי התנ"ך ,התלמידים משננים
את הנלמד בטעמי המקרא ,דבר היוצר אוירה של דיבוק חברים.
ממ"ד ברקאי מאמינים בלימוד חוויתי כחלק המחבר ומקשר את
התלמידים לתורה ולעולמם הרוחני ומדגישים את הקשר האישי בין
התלמיד לצוות החינוכי מתוך הבנה שקשר זה מאפשר צמיחה מיטבית.
בתלמוד תורה ברקאי רואים את לימודי הקודש כמרכזיים וכבסיס גם
לּ-תּנַ ח ֶאת-יָ ֶדָך".
ם-מּזֶ ה ַא ַ
"אחֹז ָּבזֶ ה וְ גַ ִ
ללימודי החול ומאמינים ב ֱ
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דבר המנהל
הרב אריאל בשן
שנת לימודים נוספת עומדת
בפתח ,וכולנו נערכים לקראתה,
בתפילה לקב"ה שיצליח דרכנו
ומעשה ידינו.
מקובל לדבר על 'חינוך צופה פני
עתיד' לאור ההתפתחות המהירה
של העולם .ובכן ,בתלמוד תורה
שומרון ברקאי אנו משתדלים לחנך
את תלמידינו לכך.
כיצד?
העתיד שלנו יונק מהתורה ומחזון
הנביאים ,ולכן קודם כל שמים את
הנשמה בראש סדר העדיפויות!
חינוך ליראת שמים ,לתפילה,
לאמונה ,אהבת הקודש ,לימוד
התורה והשמחה בה.
"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"
– אהבת הבריות היא היסוד ,ואנו

מתאמצים לחזק נדבך מרכזי זה
ומתוכו בניית האישיות ,איכות
הקשר האישי ,ועוד.
מבחינה פדגוגית התלמידים לומדים
את כלל המקצועות הנדרשים ע"פ
תכנית הלימודים והסטנדרטים של
משרד החינוך.
זוהי המגמה ,ואנו נגשים אליה
בחרדת קודש מחד ,ובמגמת שיפור
מתמיד מאידך ,בהיבטים השונים.
אנו מאמינים שזוהי היציבות
האמיתית 'הצופה פני עתיד' לאור
חזון הנביאים  -לעם ישראל כולו,
ולכל תלמיד באופן פרטי.
בעז"ה ברכה והצלחה!
"ויהי נעם ד' א-לקינו עלינו ומעשה
ידינו כוננה עלינו"...
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בית ספר משואה

בית ספר ממלכתי דתי לבנים ולבנות
כיתות :א'-ו'
בשנת הלימודים תשפ"ג פותח בית הספר את שעריו לכלל התלמידים
בכיתות א-ו בנים ובנות ,הלימודים יתקיימו בכיתות נפרדות ויינתן מענה
תואם הן לבנים והן לבנות .ייתכן ותהיה אפשרות בכיתה א' לכיתה
מעורבת למעוניינים בלבד ,בהתאם למספר הנרשמים והתקנים.
מטרת בית הספר לגדל דור של תלמידים יראי שמים השואפים להצטיין
בקודש ובחול ,בעלי רצון לתרום לחברה ולמדינה.

פדגוגיה חדשנית

בית הספר יצא למסע פדגוגי מרתק ,בעקבות
פדגוגיה חדשנית המתאימה עצמה לזמנים
המשתנים ,בשנת הלימודים הקרובה יעתיק בית
הספר את מקומו למבנה חדש ומושקע שמותאם
לפדגוגיה החדשה.

עקרונות הלימוד
בפדגוגיה חדשנית

תוכנית לימודים אישית בקצב ובאופן לימוד
המתאים לכל תלמיד ,מיומנויות  -עבודה על
מיומנויות למידה ,חקר ,ומיומנויות חברתיות
ורלוונטיות  -למידה הנוגעת בעולמות תוכן
התלמיד ,פיתוח סקרנות והנעה פנימית.
בבית הספר תפעלנה גם כיתות חינוך מיוחד.
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דבר המנהלת
ורד אלג'ם
ביה"ס "משואה" מתחיל מסע חדש,
אנחנו הופכים לביה"ס שש שנתי ,הדבר
יקל על הלמידה וכל תלמיד יוכל לעבור
תהליך משמעותי בגיל היסודי.
אצלנו תמצאו צוות מקצועי עם יחס
אישי ומכיל שמעצים תלמידים :קבלת
פנים מאירה ,תעודות הצטיינות ,תפקיד
לכל תלמיד ,שיח מורים תלמידים מלב
אל לב ,העצמה חברתית ,נאמני הסעות,
מקהלת בנים ומקהלת בנות ,השתתפות
בסיירות  -סיירת חסד ,טיולים ואהבת
הארץ  ,מיחזור ועוד.
מרחבי למידה דו שכבתיים חדשניים
ומזמינים לכל  2שכבות ובכיתות א'-
ב' מרחבים המזמינים מעבר קל מהגן
לביה"ס.

רמה גבוהה ומקצועית גם בקודש וגם
בחול -אנחנו משקיעים בתחום התורני
ע"י מגוון פעילויות כגון :חידון תנ"ך,
שינון משניות ,חברותות ועוד לצד
השקעה במצויינות במקצועות החול
העשרות מגוונות במגוון נושאים
לבחירה -כל תלמיד יוכל לבחור שיעורי
העשרה בהם ירצה להשתתף ,אנחנו
רואים את הבחירה כערך חשוב ,התלמיד
בוחר ומקבל אחריות על הבחירה שלו.
שותפות עם ההורים והקהילה -אנחנו
מאמינים ששותפות אמיצה עם ההורים
היא ערך ,אנחנו מתכננים פעילויות
חווייתיות ומגוונות שיחזקו את הקשר
בין התלמידים והקהילה.
"השמיים הם הגבול והדרך ,דרך ארץ"
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בית ספר לפידים

בית ספר ממ”ד תורני לבנות
כיתות :א'-ו'
בשנת הלימודים תשפ"ג בית הספר יפתח לבנות בכיתות א'-ו'.
מטרת בית הספר היא לחנך את התלמידות ברוח התורה הקדושה
בשאיפה להוביל בדרך ארץ ובמידות טובות לצד הצטיינות בכל
מקצועות הלימוד.
החינוך ,בפרט בגיל הצעיר ,אינו רק תחרות אחר ציונים ,אלא עיקרו
הטמעת ערכים ,מידות ועקרונות בנפש הילדים ,חינוכם למידות טובות
והקניית הרגלי לימוד ותהליכים תוך השקעה ומאמץ.
האווירה בבית הספר מעצימה את הבנות ,יש מקום של הכלה והבנה
לתהליכים האישיים של כל אחת לצד שמירה על מסגרת ,שאיפה להגיע
למצוינות בלימודים תוך למידה חווייתית ,הכל עטוף באהבה ובאמונה.
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דבר המנהלת
מלכה אסנת
"...אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד
וכולן דומין זה לזה ,ומלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו
של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה
לחברו( "...מסכת סנהדרין)
כל ילד וילדה הוא עולם ומלואו ,התלמידים
מלאי שמחת חיים ומוטיבציה ,משימתנו
החינוכית היא להוביל אותם ולנתבם
בחינוך אישי לדרך הטובה והנכונה
עבורם.
הצוות החינוכי של בית הספר ,מתמחה
ומוכשר להוציא ולנתב כוחות אלו
של הילדים ללמידה ולעשיה חיובית.
אנחנו אוהבים את התלמידים ומאמינים
בכוחותיהם מתוך הבנת עולמם הפנימי.
האווירה בבית הספר משפחתית,
ִאכפתית ,מכילה וקשובה תוך שמירה על
יחס אישי .חשוב לנו שתלמידנו שמחים
לבוא לבית הספר.
תלמידי בית הספר זוכים ללמידה
משמעותית בדרכים מגוונות במקצועות

הקודש והחול – חדר מחשבים ,ספרייה,
פינות למידה פרטניות ,חדר אומנות ,ימי
שיא ,הפסקות פעילות ,פעילויות תורניות
וחברתיות עשירות ומבצעים שונים.
אחד הדגלים של בית הספר הוא שילוב
ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,הצוות
החינוכי נותן להם מענה מותאם ומשלבם
עם בני גילם על פי תוכנית אישית.
נמשיך לפעול בדרכנו החינוכית ,נטפח
מודעות רגשית ,חברתית ,ערכים,
צניעות ומידות טובות לצד מצוינות,
יצירתיות ופיתוח יכולות גבוהות
בהתאמה אישית.
נמשיך לגדל ולהצמיח בנות שהאמונה
והתורה היא דרך חייהן .שעבודת ה',
אהבת העם והארץ היא נר לרגלם .בנות
ִאכפתיות ,מעורבות בחברה ואחראיות
השואפות לעצב את הדור הבא ,להשפיע
ולתרום לכלל ישראל.
בואו להיות חלק מהמשפחה ,מצפים
לבואכם.
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בית ספר רימון

בית ספר ממלכתי
כיתות :א'-ו'
מטרת בית הספר לתת מענה שלם ומתאים לכל תלמיד ולהעניק לו
כלים לימודיים וערכיים לעולם המחר.
רימון הוא בית ספר בוטיק ,הכיתות הינן קטנות ומאפשרות המון יחס
אישי ולמידה מותאמת אישית.
בבית הספר נבנו מרחבי למידה שכבתיים ודו שכבתיים בהם מצויים
חומרי למידה והתלמידים לומדים במרחב באופן עצמאי כל אחד בקצב
ובאופן המתאים לו.
בית הספר דוגל בערכים ציוניים וליברליים המחוברים גם למסורת
היהודית.
התפיסה הפדגוגית של בית הספר מושתתת על שלושה עקרונות:

מיומנויות
אוריינויות

שפתית ,חברתית ,חשבונית ,כלכלית ועוד

מיומנויות
לומד עצמאי

עבודה בשת"פ ,התנהלות במרחב של ידע,
ניהול זמן ועוד

מיומנויות
ערכיות חברתיות

לדעת לנהל דיאלוג ,לדעת לבחור,
לדעת להתנהל בקונפליקט ועוד
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דבר המנהלת
רותי רוזנטל
" העתיד שייך למי שמאמין ביופיים של
החלומות" (אלינור רוזוולט)
המאה ה 21-נושאת עמה הבטחה לשינויים
מעבר לכל דמיון ,הדרישה בעתיד תהיה
לבני אדם גמישים וחושבים שאינם נרתעים
מהתמודדות ישירה עם הלא נודע.
אנחנו ברימו"ן מאמינים כי עלינו להכין
את התלמידים לקראת עתיד זה מתוך
ההבנה כי תפקיד בתי הספר השתנה
והם כבר לא סוכני ידע ,אנחנו מתמקדים
בהקניית מיומנויות ליבה ,מיומנויות לומד
עד ומיומנויות ערכיות ובתרגול ואימון
התלמידים באותן מיומנויות.

בגישה החינוכית שלנו התלמיד צריך מיומנויות
שיאפשרו לו להיות רוכש ידע לעולם.
אנחנו רואים שכל ילד מיוחד בדרכו
ומייצרים עבורו מענים שונים ומגוונים ,זאת
כדי לאפשר לכל אחד את מעטפת התמיכה
שלו .אנחנו מייצרים לתלמידים מרחבי
למידה שבהם הם פעילים ושבהם הלמידה
תהיה מתוך סקרנות והתנסות .אנחנו
מאתגרים את התלמידים לקבל עליהם
אחריות ללמידתם ולחוות את החינוך בדרך
אחרת ,הלמידה הפעילה נשענת על ההנחה
שהלומד בונה משמעויות מתוך התנסותו
ותחושותיו.
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צהרונים
אנו עדים לצורך ההולך וגובר ובהמשך לפניות רבות אנו מעוניינים
להפעיל צהרונים בכלל בתי הספר בשנה הבאה.
הצהרונים יופעלו בעז"ה על ידי חברה המתמחה בהפעלת צהרונים.
עלות השתתפות בצהרון תעמוד על כ  ₪ 650לחודש ותכלול:
פעילות בימי הלימודים בימים א'-ה' עד השעה 16:30
שני חוגים
פעילות בימי חופשה איסרו חג ,תענית אסתר ול"ג
בעומר בשעות .8:00-16:00
יתכן ותהיה פעילות צהרון גם בימי חופשה נוספים בתשלום נוסף.
הרישום לצהרונים יפתח בעז"ה לאחר חג הפסח.
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"...הדואג לדורות
מחנך נפשות"
שנת ילמודים ופריה ומוצלחת!
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