
מרגישים בבית
הולכים לגן,

650 ילדים ממלאים  מידי יום את 
וקולות  בחדווה  שלנו  הגנים   24

צחוק.
ממגוון  נהנים  הם  הילדים  בגני 
החל  ותוכן  משחק  פעילויות, 
בלמידה חוץ גנית, טיולים, עבודות 
חדשנית  בפדגוגיה  וכלה  גינה 

המכוונת לגן העתידי.
ירוקים  גנים  הינם  שלנו  הגנים 
החשיבות  את  לילדים  שמנחילים 
ומאפשרים  הסביבה,  על  בשמירה 
ופעילויות  לכל אחד מרחב תמרון 
בנוח  ירגישו  וילד  ילדה  שכל  כך 

בגן, ממש כמו בבית.
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חובה ממלכתי המייסדים 36  תמר 

חובה ממלכתי המייסדים 36  מרים 

טרום ממלכתי המייסדים 36  רימון 

חובה ממלכתי המייסדים 36  ארז 

טרום ממלכתי הגיא 22   הדר 

טרום ממלכתי הגיא 22   עינב 

טרום ממלכתי העינב 9   גפן  

חובה ממלכתי העינב 9   שקד 

טרום ממלכתי הנביאים 22  חרצית 

חובה ממלכתי הנביאים 22  תאנה 

טרום ממלכתי הנביאים 25  סחלב 

חובה ממלכתי הנביאים 25  יסמין 

טרום חמ"ד העצמאות 30  ברוש 

טרום חמ"ד העצמאות 30  אלון 

חובה חמ"ד הסחלב 2 א'  רותם 

חובה חמ"ד הסחלב 2 א'  אורנים 

חובה משלב הארז 7   כלנית 

חינוך מיוחד הארז 7   הדס 

חובה ממלכתי החיטים 12  הפרחים 

טרום ממלכתי הרימון 43  תות 

חובה ממלכתי הניצנים 25  אלונים 

טרום ממלכתי הניצנים 25  ניצנים 

טרום ממלכתי סמטת החצב 15  חרוב 

תלת גילאי - חמ"ד סמטת החצב 15  רקפת 

גני ילדים בבנימינה

גני ילדים בגבעת עדה

ממלכתי המורה 1   אשכולות 

חמ"ד הסחלב 2   הנדיב 

ממלכתי השעורה 1   אמירים 

חינוך משלב הארז 7   בראשית 

על יסודי בנימינה גבעת עדה  כרמים 

ממלכתי היסמין 3  גבע 

חינוך מיוחד השקד 1  הרים 

בתי ספר  בבנימינה

בתי ספר  בגבעת עדה
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בנימינה

לצומת בנימינה

בני עקיבא בנימינה

ספריית בנימינההצופים בנימינה

מתנ"ס בנימינה

מועדון נוער בנימינה

מרכז למידה הילה

פארק המחצבה

תי גמורה
האמה הבל

שוני - פארק ז'בוטינסקי

ליה
נטי

 א
אר

ב

נחל תנינים

החיטים

ההדר

רזים
הא

בים
רג

ך 
דר

לצומת עדה

שים
רו

הב

שכול
הא

ירוש
הת

הגבעה

הזית

ונים
הראש

הדקל

היסמין

חי

ון
אל

ה

השסק

האלה

הרימון

הרימון

החצב

האגוז

פן
הג

שקד
ה

דגן
ה

9
10

11

6

7

8

גבעת עדה

ספריית גבעת עדה

הצופים גבעת עדה

יער אילות עדה

לצומת עדה

צ

ילד אחד,
מורה אחד,
ספר אחד,
עט אחד –

יכולים לשנות
את העולם.

- מלאלה יוספזאי

 

הורים ותלמידים יקרים,
סיפרית  בית  זהות  פיתוח   – חינוך  "מרחבי  מהלך 
יוצא  רישום"  אזורי  של  מבוקרת  ופתיחה  ייחודית 
שיתוף  הינה  התוכנית  החמישית.  השנה  זו  לדרך 
פעולה של הרשות- אגף חינוך ומשרד החינוך- מחוז 
חיפה ואגף מו"פ ניסויים ויוזמות, המנהל הפדגוגי. 

זהות בית סיפרית ייחודיות – מהי?
וייחודיות  מומחיות  בפיתוח  עוסקים  הספר  בתי 
בתחומים שונים, אשר מעשירים את הילדים במגוון 
הוראה,  דרכי  של  מגוונות  ובשיטות  נרחב  לימודי 
הספר  בית  צוות  התהליך,  במשך  והערכה.  למידה 
ומביט  שלהם,  בחוזקות  פנימית  בהתבוננות  עוסק 
חיצוניים  ולמשאבים  לקהילה  להורים,  החוצה, 
ניתן להיעזר  כדי להוסיף ולחזק את  נוספים, בהם 
המעשה החינוכי של בית הספר, כל זאת בשותפות 

עם מחלקת החינוך, ומשרד החינוך.

תהליך המחקר והפיתוח הבית ספרי מתקיים בהובלת 
והצוות  מוביל  ייחודיות  צוות  הספר,  בית  מנהל 
החינוכי ומשתף את הנהגות ההורים וקהילת ההורים 
להיות  זה, מאפשר לכם ההורים,  בכללותה. תהליך 
שותפים אמיתיים בעיצוב התפיסה החינוכית של בית 

הספר, על אופי ודרך החינוך של ילדיכם. 

הסדרי הרישום החדשים:
הרישום לכיתה א' לכל בתי הספר במועצה יתקיים 
חמישי  מיום  החל  היישובית  האפליקציה  באמצעות 
בשבט  כ"א  רביעי  יום  ועד  תשפ"א   בשבט  א' 

תשפ"א, 14.1.21 עד 03.2.21 כולל.
ודיונים  לקחים  הפקת  תהליך  לאחר  שנה,  בכל 
המבוקרת"  "הבחירה  מודל  מתעדכן  מערכתיים 
המועצה,  ראש  בשיתוף  מתקיים  התהליך  היישובי. 
נציגי  הספר,  בתי  מנהלי/ות  חק"ר,  אגף  מנהלת 
ההורים ואנשי אגף מו"פ. עקרונות המודל היישובי 
מערכת  ואיזון  יציבות  ליצירת  מסייעים  המעודכן 
החינוך היישובית, זאת בכפוף לתקן משרד החינוך 

הנוגע למספר הכיתות בכל בית ספר.
על פי החלטת "מנהלת הבחירה המבוקרת", כל ילד 
המהווה  ספר  לבית  מגוריו  לאזור  בהתאם  משתייך 
עבורו בית ספר "עוגן". חלוקת העוגנים לבתי הספר 
על  מתבססת  ו"גבע",  "אמירים"   , "אשכולות" 

רחובות מזינים כמפורט באתר המועצה. 
גן  לתלמידי  "עוגן"  בי"ס  מהווה  "בראשית"  בי"ס 

כלנית.
בעדיפות  "העוגן"  ספר  בית  את  וירשום  במידה 

ראשונה – מובטח לתלמיד שיבוץ בבית ספר זה.
על  מבוקרת  לבחירה  יפתחו  הספר  בתי  כלל  השנה 

ידיכם.
אנו מזמינים אתכם לסמן את סדר העדיפויות שלכם. 
הבחירה  "מנהלת  תתכנס  הרישום  תקופת  בתום 
המבוקרת" לקבל החלטות בנוגע לשיבוץ תלמידים, 

בהתאם לקריטריונים הבאים:

ה"עוגן"-מובטח  ספר  בבית  ללמוד  המבקשים   .1
מקומם.

"אשכולות",   החינוכי  מהמרחב  לתלמידים   .2
ספר  בבית  להשתבץ  המבקשים  ו"גבע"  "אמירים" 
שאינו בית ספר ה"עוגן" תיערך הגרלה על פי מספר 

המקומות הפנויים. 
הרישום  בתקופת  רישום  יבצעו  לא  אשר  *הורים 
יאבדו את זכותם להשתתף בהגרלה וילדם ישובץ על 

פי צרכי המערכת.

המבקשים  המזין,  מהגן  שאינם  לתלמידים,   .3
בהתאם  הגרלה  תערך  בראשית  בבי"ס  להשתבץ 

להחלטת המנהלת. 

הערה: הקריטריון הנותן העדפה לאיחוד אחים בבית 
מהסיבה  זאת  החינוך.  בהמלצת משרד  בוטל  הספר 

שמתן העדפה לאיחוד אחים פוגע בעקרון השוויון.

מבוקרת",  ל"בחירה  היישובית  המנהלת  חברי 
כוללים את:

מוניק ווקנין – מנהלת אגף חק"ר, אשר ארביב – 
חיפה,  מחוז  החינוך  מפקח מתכלל מטעם משרד 
מו"פ  אגף  ונציג  המועצה  מטעם  משפטי  נציג 
את  המלווה  המקצועי  הגוף  ויוזמות,  ניסויים 

המהלך.
המשתתפים  הספר  לבתי  הנוגעות  בהחלטות 
במהלך ישתתפו גם מנהלי/ות בתי הספר ויושבי 

ראש הנהגות ההורים הרלוונטיים.
שבועות  שלושה  ועד  השיבוץ  אישור  קבלת  עם 
ולהגיש  השיבוץ  על  לערער  ניתן  מכן,  לאחר 

בקשה בכתב להעברה בין בתי הספר.
המקוון  הטופס  גבי  על  הבקשה  את  להגיש  יש 
המופיע באתר היישובי לאגף החינוך. כל הבקשות 
מבוקרת"  בחירה  "מנהלת  במסגרת  יידונו 
ותשובות יישלחו לתושבים בהתאם. דרגת הערר 

הבאה הינה פניה בכתב לנציגי מחוז חיפה.

תהליך הרישום:
הקלדת  ועם  הרישום  למערכת  הכניסה  בעת 
תעודת הזהות של ילדיכם, יפתח חלון ובו ביה"ס 
את  לראות  ניתן  משויכים.  הנכם  אליו  ה"עוגן" 
המועצה–  באתר  המעודכנים  הרישום  אזורי 

www.bin-aba.co.il

של  ראשון  חלון  יפתח  הספר,  לבתי  לרישום   •
בי"ס העוגן, בחלונית השנייה תתבקשו לסמן את 
בית הספר הנמצא בעדיפות הראשונה מבחינתכם. 
במידה  אותו.  סמנו  העוגן  ספר  בית  וזהו  במידה 
וזהו בית ספר אחר המופיע ברשימה סמנו את בית 
ידונו  הרישום  תקופת  תום  עם  הרלוונטי.  הספר 
פי  על  המבוקרת"  הבחירה  ב"מנהלת  הבקשות 

הקריטריונים המוצגים מעלה.

בחלונית  "בראשית"-  ספר  לבית  לרישום   •
אליו  ה"עוגן"  ספר  בית  את  לסמן  יש  הראשונה 
אתם משויכים ובחלונית השנייה עליכם לבחור – 
כידוע בית ספר "בראשית" הינו בית  "בראשית. 
ספר משלב, על כן בחלונית השלישית תתבקשו 
להשתייך.  מבקשים  אתם  קבוצה  לאיזו  לציין 
מתבקשים  "בראשית"  הספר  לבית  הנרשמים 
"טופס  גבי  על  בכתב  בקשה  בנוסף,   , להגיש 
רישום לבית ספר "בראשית" הטופס נמצא באתר 
מייל  באמצעות  להגיש  יש  הטופס  את  היישובי. 

לכתובת
hinuch@bin-ada.co.il

חינוך  לבחור  יש  הנדיב  ספר  לבית  לרישום   •
ממ"ד לאחר הסימון ייפתח הרישום לבי"ס הנדיב.

שימו לב!
רואים  כי אתם  לוודא  יש  הרישום,  בגמר תהליך 
בהצלחה".  נקלטו  הרישום  פרטי  ההודעה:  את 
כאמור, הרישום באינטרנט הינו למטרות בקשות 
שיבוץ,  אישור  על  ההודעה  קבלת  עם  שיבוץ. 

עליכם להגיע לבית הספר לביצוע רישום בפועל.
רישום  לבצע  יכולים  שאינם  לתושבים  רישום 

אינטרנטי 
הטופס  את  ולמלא  המועצה  לאתר  להיכנס  יש 
המקוון "תושב חדש", לבקשה יש לצרף: צילום 
ת"ז של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, ספח 
שכירות/רכש  ,חוזה  הילד  שם  רשום  בו  פתוח 
המופיעה  הקודמת  מהרשות  רישום  וביטול 

בתעודת הזהות.

רשומה  איננה  שכתובתם  חדשים,  תושבים 
בתעודת הזהות, אינם זכאים להשתתף בהגרלה, 

בקשתם תידון בנפרד. 

המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, בשיתוף משרד החינוך,
ממשיכה ברפורמה– 

"מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת"



אמירים
כן קן שלי

בחוץ.  ללמוד  טבעי  אמירים  ספר  בבית 
אצלינו, כמו בחיים, לומדים מתוך התנסות 
במטבח,  ופתוחים:  מגוונים  במרחבים 
ובשבילי  החקלאית  בגינה  במרכולית, 
מאמינים  אנו  אותנו.   הסובבים  בנימינה 
זמן  בכל  דבר  כל  ללמוד  הילדים  ביכולת 

ובכל מקום.

הקיימת  והאוהבת  התומכת  הסביבה 
אצלינו, מאפשרת לכל  אחד ואחת, לפלס 
האישיות  והחוזקות  היכולות  לביטוי  דרך 
ושיתוף  בדיאלוג  מאמינים  אנו  שלו. 
מורים,הורים  ילדים,  בין  מתמיד  פעולה 
וקהילה.  "באמירים" לכל קול יש מקום! 

מנהלת: אילת ארבל
טלפון: 04-6288849

 Amirim.bin@gmail.com :דוא"ל
כתובת: השעורה 1 בנימינה

www.amirim-bin.edu1.org.il :אגף מו"פ ניסויים ויוזמות,אתר
מחוז חיפההמינהל הפדגוגי, משרד החינוך

ברכות
לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 

להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,
 

ברשויות  החינוך  מנהלי  החינוך בשיתוף  משרד 
אפשרויות  את  להרחיב  שמחים  המקומיות, 
לקראת  בפניכם,  ולהציג  הספר  בתי  בחירת 
את  החינוכית,  העשייה  את  לביה"ס,  הרישום 
הבחירה  מודל  ואת  החינוך  מוסדות  מגוון 

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

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

הספר המתאים לילדיכם.
 

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,
 

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

 

הורים יקרים,
אנו נכנסים לשנה החמישית של מהלך מרחבי חינוך בה נפתחת "בחירה מבוקרת" ברישום התלמידים 

העולים לכיתה א' בשנת הלימודים תשפ"ב.

בשנה זו תשפ"א, אנו משמרים את תהליכי הפיתוח הפדגוגי של בתי הספר וקובעים יחד סידרה של 
עקרונות מובילים של מערכת החינוך היישובית. המהלך המכונה "חינוך בדרך שלנו" מפגיש את אנשי 
החינוך בפורומים רחבים של מנהלי בתי הספר, הצוותים החינוכיים מכל בתי הספר , חברי ועדת החינוך 
היישובית, הנהגות ההורים ותושבים. המפגשים כוללים למידה משותפת, מתוך הנעשה בבתי הספר 
שלנו, בארץ ובעולם בנושאים כגון: העצמת החוזקות של התלמיד, הערכה דיאלוגית, הפחתה בשימוש 
מהוראה  המורה  תפקיד  תפיסת  שינוי  כיתתית,  וחוץ  פעילה  למידה  להתקדמות,  כמדד  בציונים 

פרונטלית לחונך הוראה ועוד. 
בתום שנה זו אנו מכוונים שלכל בית ספר תהיה תכנית תלת שנתית המביאה לידי ביטוי את העקרונות 

החינוכיים היישוביים בדרך ייחודית המתאימה לבית הספר ולקהילה שלו. 

את המהלך מובילה מוניק ווקנין- מנהלת אגף חק"ר בשותפות עם אביטל תבור יו"ר ועדת חינוך, אשר 
ארביב, ג'וליה משיח והדס מפקחות משרד החינוך, מנהלים והנהגות ההורים של בתי הספר. המהלך 

מלווה על ידי אגף מו"פ, המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

יחד אנו יוצרים פרדיגמות חינוך יישובי המפיחות רוח חדשה במרחב החינוכי של המושבות ומאפשרות 
לכל תלמיד ללמוד בדרך מסקרנת, מתקדמת המתאימה למאפיינים שלו.

אני מאחל לכם, הורים וילדים יקרים,
שנת לימודים משמעותית ומהנה, ולאנשי החינוך הצלחה גדולה במיזם החדשני.

בברכה,

איתי ויסברג 
ראש המועצה

בראשית
יחד בשבילי החוויה

יחדיו  לומדים  בראשית  ספר  בבית 
תלמידים דתיים וחילוניים.

של  היום  בסדר  משמעותי  חלק 
ובתרבות  בזהות  עוסק  בראשית 

היהודית– ישראלית.
ההורים,  עם  יחד  הספר,  בית  צוות 
לדרך,  אמיתית  שותפות  המקיימים 

מאפשרים לבחון ולהתנסות
על  שמירה  תוך  אחרת,  ביהדות 

הערכים איתם הגיעו מהבית.
דתיים  בין  היומיומי  המפגש 
הלמידה  לשגרה,  שהופך  וחילוניים 
הגמישה והיחסים הטובים והפתוחים 
בין התלמידים לצוות, יוצרים אווירה 

שמחה ומחויכת בבית הספר.

מנהל: יגאל שבאר שפירא
טלפקס: 04-6180012

bereshit.bin.ada@gmail.com :דוא"ל
כתובת: הארז 7, בנימינה

גבע
הסביבה הטבעית שלנו

החינוך בבית ספר גבע מבוסס על האמונה 
שילדים  מקום  להיות  צריך  הספר  שבית 
אוהבים. מותאם להתפתחות וצמיחה אישית 

של כל אחד ואחת.  
וחברתית,  אישית  לאחריות  מכוונים  אנו 
ולאנשי  המורים  לצוות  לחברים,  קשר 
ביטוי  לידי  הבא  לסביבה  קשר  הקהילה. 
יער, אימוץ אתרים שונים במושבה  בחינוך 

וחקר החי והצומח בגן המייסדים.
האנושית  הסביבה  בין  המחבר  הקשר 
את  שעושה  זה  הוא  הטבעית  לסביבה 
תלמידי גבע לכאלה שמוקירים את סביבתם, 

מודעים ומחויבים לערכים ולדרך ארץ. 
לה.  ומחוצה  בכיתה  הן  הלמידה  סביבות 
מזמנות ומקדמות למידה פעילה, שיתופית 
וגם  לומדים  הילדים  שבה  למידה  וערכית, 

מלמדים ותורמים ליצירת שלם רב גוני.

מנהלת: עינב קולטון
טלפון: 04-6388128

geva2014@gmail.com :דוא"ל
כתובת: סמטת היסמין 3 גבעת עדה

www.geva.org.il :אתר

הנדיב
בית, קהילה, מצוינות

בטבע שלנו
משפחה  הוא  "הנדיב"  ממ"ד  חינוך  בית 

המעניקה ערכים, מורשת ומצוינות. 
ממ"ד הנדיב  מחנך את  תלמידיו  לרוח 
האדם  ,אהבת  המורשת  והארץ,  התורה 
ומעורבות  אחריות  של  ערכים  ומנחיל 

חברתית וקהילתית.
בית הספר מאפשר לכל תלמיד לבטא את 

כישרונותיו ויכולותיו בדרכו שלו
בסביבה  האינטליגנציות  מגוון  דרך 
וחדשנות  מצוינות  של  תרבות  המעודדת 

פדגוגית.
השילוב הייחודי בין חינוך לתורה ומצוות 

יחד עם לימודי טבע וסביבה, תקשוב
ואומנויות, הופך את ממ"ד הנדיב למקום 

עם אווירה נעימה, סקרנית ויצירתית.

מנהלת: חיה קוגן
טל: 04-6388363 

hanadivbin1@gmail.com :דוא"ל
כתובת: עצמאות פינת הסחלב, בנימינה

sites.google.com/a/hanadivb.co.il/hanadiv :אתר

ץ
ר
א
הולכים בדרך 

הורים יקרים
אחד הרגעים המרגשים הינו רישום בתכם / בנכם 

לכיתה א'.
שלכם  החינוכית  בדרך  ציון  נקודת  הינו  זה  רגע 

ושלנו.
יצרנו  המבוקרת  הבחירה  לתהליך  כניסתנו  מאז 
ולכם  לתלמידים  רחב  מענה  הנותן  חינוכי  מרחב 
ההורים, תוך מתן דגש על פיתוח ייחודיות ואפיון 
כל בי"ס, דבר הבא לידי ביטוי בתפיסה הפדגוגית, 

באידאולוגיה ובעולם התוכן.
והעשייה  התפיסה  את  מבטאת  הרישום,  מפת 

החינוכית, של מוסדות החינוך שלנו מגיל 3 
עד כיתה י"ב , כמו גם, את הרשת החינוכית אותה 

אנו טווים בתוך בתי הספר ובין בתי הספר. 
בתי  למנהלי  לדרך:  לשותפים  להודות  מבקשת 

הספר, לפיקוח מחוז חיפה ולאגף מו"פ. 
חינוך,  צוותי  הורים,  יחדיו,  כולנו  כי  בטוחני 
מנהלים והתלמידים נמשיך להוביל מערכת חינוך 

איכותית, חדשנית , מצוינת ופורצת דרך.

שלכם,

מוניק ווקנין
מנהלת אגף חק"ר (חינוך, קהילה, רווחה)

כרמים
הישגים שבאים מאהבה

כרמים בנימינה גבעת עדה  הינו בית חינוך ל- 1700 
תלמידות ותלמידים וכ– 160 נשות ואנשי צוות.

הדרכים המובילות את התלמידים להישגים הן דרכי 
אהבה וערכים.

אהבת האדם, אהבת הדעת ואהבת הארץ, לצד ערכים 
של אחריות, חשיבה ביקורתית, יוזמה ומוסר עבודה 
גבוה, הם דברים שתלמידי בית הספר לוקחים ככלים 

מרכזיים לחיים.
בית הספר משלב לימודי מדע, טכנולוגיה ואומנויות 
לכל  המאפשר  דבר  ורוח,  חברה  לימודי  עם  יחד 

תלמיד למצוא את המסלול המתאים לו.
כל  של  אישית  מצוינות  בפיתוח  דוגל  הספר  בית 
תלמיד בהתאם ליכולותיו, ועוזר לכל אחד למצוא את 
יכולותיו  נפגשים  בו  המקום  לו,  הנכון  המקום 

ורצונותיו.

מנהל: יורם יפה
טלפון: 04-6900930

חטיבה עליונה: 04-6900935
חטיבת הביניים: 04-6900939

info@big.atid.org.il :דוא"ל
big.atid.org.il :אתר

כתובת: בנימינה גבעת עדה

הרים
אין הר גבוה מידי 

בבית ספר הרים לומדים תלמידים בגילאי 
11-21 בעלי אוטיזם בכל רמות התפקוד.

ההוליסטיות  והתוכניות  המסלולים  מגוון 
בהרים מותאמים לכל ילד בהתאם למיקומו 

על הרצף.
לחיי  להכנה  זוכים  הספר  בית  תלמידי 

עבודה ומעבר מתלות לעצמאות.
להיות  התלמידים  את  מכשיר  הצוות 
הכנה  במרכז  לחברה  התורמים  אזרחים 

לחיי עבודה הממוקם בתוך בית הספר.
בית  לכותלי  גם מחוץ  לומדים  התלמידים 
ויוצרים  לטיולים   יוצאים  הספר, 

אינטראקציה עם הסביבה.
בהרים שמים דגש על שיפור איכות החיים 
העצמי  הדימוי  שיפור  התלמידים,  של 

שלהם והכנתם לחיים עצמאיים בגיל 21.

מנהלת: אורנית אביבי עידן
טלפון: 04-6557692

 harimschool@gmail.com :דוא"ל
כתובת: השקד 1, גבעת עדה

אשכולות
העצמה שבאה מאהבה

למגוון  ופתוח  שמח  מקום  הוא  אשכולות 
האנושי הרחב המצוי בו, בעל תפיסת פרט 
ומחויבות לקידום הקשת הרחבה של כלל 

תלמידיו.
מאפשר  למורים  הניתן  הפדגוגי  החופש 

להם ליצור קרבה רגשית עם התלמידים,
ולקדם את המצוינות האישית והחברתית

של כל ילד.
אנשים  יהיו  שבוגרינו  שואפים  אנו 
בכלים  מצוידים  אמפתיים,  מוסריים, 
ומיומנויות להתנהלות במציאות המשתנה, 
פועלים  עצמם,  של  באיכויות  מכירים 

לטפחן ושותפים בתהליך זה עם זולתם.

מנהל: פרדי גרוס
טלפון: 04-6288131

 eshcolot.bin@gmail.com :דוא"ל
כתובת: המורה 1 בנימינה

eshcolotb.schooly.co.il :אתר

וליבי מבקש
תהיה נשמר

תהיה אהוב וקרוב
ותמיד תלך

בשדות של אמת
בשדות של

שמחה ויופי

- אביתר בנאי

 

שוב הם שרים על הגשם
שוב הם שרים על הסתו

ועל הלוח עולות שוב אותיות הכתב

- עלי מוהר
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