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דבר ראש 
המועצה

הורים, תלמידים ותלמידות יקרים, 
לקראת שנת הלימודים החדשה, אני רוצה לברך אתכם על עלייתכם לכיתה א'� 

החברתיים  הרגשיים,  בהיבטים  ומאתגר  משמעותי  שינוי  מהווה  א'  לכיתה  הילדים  מגן  המעבר 
והלימודיים, ילדכם עובר למסגרת חדשה המציבה לו דרישות, נהלים קבועים וסדר יום שונה מזה 
שהורגל אליו בגן הילדים, זהו מעבר מרגש ומורכב עבור הילדים וההורים כאחד� המועצה בהובלת 
אגף החינוך משקיעה משאבים רבים ביצירת סביבת למידה ייחודית ותומכת בכל הרצף החינוכי 

בעבודה רציפה, בשקיפות מלאה ובשיתוף פעולה הדוק בין בתי הספר להורים� 

כראש רשות אשר חרט על דגלו את קידום החינוך כערך עליון, בכוונתי להמשיך ולחזק תהליכים 
פדגוגיים אלה תוך שיתוף ציבור ההורים, דלתי פתוחה ואזני קשובה לכל פנייה וכל זאת על מנת 

לסייע בקליטתם המיטבית של הילדים בכל מוסדות החינוך בבתי הספר�

אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת

דוד יפרח
ראש המועצה
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הורים יקרים
ברוכים הבאים לשנה"ל תשפ"ד!!

ברכות חמות לקראת הצטרפות ילדכם למערכת החינוך היסודי בשדות דן� כניסת כל תלמיד/ה 
לכיתה א' מלווה בהתרגשות רבה, בחששות ובתקווה גדולה�

מנהלות בתי הספר, צוותי המורים, עובדי מחלקת החינוך ומפקחי משרד החינוך פועלים לקליטה 
איכותית של ילדי כיתה א', זאת באמצעים רבים ומגוונים שתכליתם השבחת תהליך קליטת הילדים 
אשר  א'  לכיתה  חובה  מגן  ורצפים  מעברים  בתכנית  נתמקד  השנה  הספר�  לבית  מהגן  במעבר 
וצוות האגף החינוך�  גני חובה, מנהלי בתיי הספר  שותפים לה: מפקחות משרד החינוך, מנהלות 
מתוך מטרה להכין את הבוגר גן חובה והכנתו  לכיתה א '�  כאשר מנהלי בתי הספר עוסקים בפתוח 
תכניות ייחודיות לפיתוח עשייה חינוכית עשירה ומגוונת, מרחבי למידה מתקדמים, תכניות העשרה�

ברצוני להודות לצוותי גיל הרך אשר הכינו את ילדינו בצור המיטבית הערכית לקראת כיתה א'� כמו 
כן אבקש להודות לכל צוותי ההוראה בבתי הספר אשר עמלים ושוקדים בפתוח תכניות ולמידה 

משמעותית עבור ילדינו�

חוברת זו פורשת בפניכם את התוכנית, נהלי הרישום, השיבוץ ומנגנון הבחירה לרישום עודף�

אנא קראו בעיון את הליך הרישום והקפידו לבצע רישום במועד הרישום בלבד�

האגף  החינוך עומד לרשותכם בכל שאלה, על מנת לסייע בידכם בזמן הרישום�

אנו מאחלים לכל ההורים והילדים שנת לימודים פורייה ומוצלחת�

עטר סמי
מנהל אגף החינוך

דבר מנהל 
אגף החינוך
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אנו מאמינים, כי כל ילד הוא עולם ומלואו: בעל נטיות לב, תחומי עניין וחזקות, אשר מערכת החינוך בשדות דן מחויבת  לתת 
להם ביטוי ומקום מרכזי בתהליכי ההוראה- למידה ואמונה בערכים תורנים�

לדידנו, התנסויות למידה משמעותיות, המשלבות היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים, יתרמו לפיתוחם של תלמידינו, כבני 
אדם בעלי חוסן נפשי, המאמינים בעצמם וביכולותיהם להצליח בעולם האמתי�

הילדים  של  השייכות  תחושת  בניית  תוך  המקומית,  והגאווה  הזהות  בפיתוח  מרכזי  תפקיד  דן  בשדות  החינוך  למערכת 
ומשפחותיהם לקהילה�

אנו חותרים לפתח מערכת חינוך, המחוברת לקהילה, והמאפשרת לכלל התלמידים לחוות למידה במגוון רחב של תחומים 
מבוקר עד ערב� אנו רואים חשיבות ביצירת רצף משמעותי בין החינוך הפורמלי והבלתי- פורמלי, תוך יכולת לראות וללוות 

את התלמידים, בהתנסויות הלימודיות והחברתיות שלהם לאורך היום כולו�

השנה מערכת החינוך תתמקד שלשה יעדים עיקרים: 

אקלים מיטבי חברתי, הטרוגניות קהילתית, חשיבה אחרת.

אקלים מיטבי יאפשר למידה ערכית, בטיחותית ולתת מקום לרגשות למיומנויותיה אישיות של כל תלמיד� 

קהילתיות - חיזוק הקהילה וחוסן קהילתי , שמירת הייחודיות ומסורות של הקהילות�

חשיבה אחרת – דרכי הוראה חדשנית, אוריינות דיגיטלית

כאשר מצפן הערכים של מערכת חינוך:

שותפות ודיאלוג, זהות יהודית, יצירתיות, אחריות, השתייכות, כבוד, מסורת�

מערכת החינוך תשאף למימוש החזון שת"פ מלא עם חברי נבחרת מערכת החינוך, הורים, והתושבים בישובים�

בברכה

עטר סמי
מנהל אגף החינוך

החזון החינוכי
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הילדים העולים לכיתה א' ההרשמה תפתח בבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשפ"ד

החל מיום שני א' שבט תשפ"ג 23 בינואר 2023 ועד יום ראשון כ"א שבט תשפ"ג 12 בפבואר 2023

חייבי הרישום לכיתה א‘ לשנת הלימודים תשפ״ד הם הילדים שנולדו בין התאריכים: 
ג' טבת התשע"ז 1/1/2017 ועד י"ג בטבת התשע"ח 31/12/2017�

זמני הרישום בביה"ס:

תהליך הרישום לכיתה א'

בי"ס מ"מ "ניר צבי" 
טל: 08-9224716

ימים א' – ד' בין השעות 14:00– 9:00
יום ו' בין השעות 9:00-12:00

בי"ס ממ"ד "תורת משה" 
מושב חמ"ד. טל: 03-5292259

ימים א' – ה' בין השעות 13:30 – 9:00

תלמוד תורה כפר חב"ד
טל: 03-9606878

ימים א' – ה' בין השעות 13:30 – 9:00
יום ו' בין השעות -11:00 9:00

ת"ת לבנים – ובי"ס לבנות 
"נתיבות הרש"ש" 

מושב אחיעזר. טל: 08-9152807
ימים א' – ה' בין השעות  -13:30 8:30

בי"ס יסודי לבנות 
"בית רבקה צעירות" 

כפר חב"ד. טל: 03-6586656
ימים א' –ה' בין השעות 13:00 – 9:00

יום שישי בין השעות 10:00 - 9:00

בי"ס ממ"ח צעירים אור 
לובאוויטש

כפר חב"ד
ימים ב' – ה' בין השעות -8:30 13:00 

רישום תלמידות לכיתות ה' לבי"ס לבנות 
"בית רבקה בוגרות" 

כפר חב"ד טל: 03-9606989
ימים א' – ה' בין השעות 14:30 – 9:00

יום ו' בין השעות 11:00 – 9:00

ילדי מושב גנות, הרישום בבי"ס 

רמת אפעל 
רמת גן. טל: 03-6350226
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אופן הרישום 
ברכות לרישום ילדכם לכיתה א' ותחילת דרכם לחינוך היסודי� מאחלים 

ונערכים לקליטה מיטבית לתחילתה של דרך משותפת ומוצלחת�

"ברגע שהבנת איזו מכפות הרגליים היא כף הרגל הימנית כבר אין לך 
ואז נותרה הבעיה באיזו מהן  התלבטויות מי מהן היא הכף השמאלית 

להתחיל לצעוד" 

)פו הדב(

הרישום לכיתה א' יבוצע עבור תלמידים המתגוררים בתחומי השיפוט של 
המועצה הרישום יבוצע על פי הכתובת המעודכנת בתעודות הזהות של 
שני הורים / אפוטרופוסים ובמקרה של הורים הגרים בנפרד על פי כתובת 

ההורה עמו מתגורר הילד�

לרישום תלמידים ברשות:

יש להציג תעודת זהות של שני ההורים בעת הרישום מול בית הספר� 

כתובת  העבירו  ולא  הרשות  ברחבי  בפועל  הגרים  תלמידים  לרישום 
בתעודת זהות:

ההורים  של  זהות  תעודות   2 בהצגת  מותנה  הסופי  הרישום  לב  שימו 
עדכניות במועצה אזורית שדות דן במחלקת הפרט�

לרישום תושבים חדשים:

טופס  ולמלא  מקוונים  טפסים  למערכת  להיכנס  מתבקש  חדש  תושב 
"תושב חדש" )באתר המועצה(�

בתהליך הרישום נדרש לצרף את הטפסים הללו בטופס המקוון:

• חוזה שכירות תקף לשנה לפחות חתום ע"י שני הצדדים/ חוזה קנייה �

• אישור וועד הישוב

• אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם

שינוי  להסדיר  יש  ובהמשך  הספח  כולל  ההורים  של  זהות  תעודות   2  •
כתובת במשרד הפנים ולהציג לרשות�

בתום ההליך יונפק עבורכם מסמך אישור שאיתו ניתן לפנות לרישום בבתי 
הספר

לרישום להורים יחידניים )רווק/ה , פרוד/ה, גרוש/ה, אלמן'ה(

• הורים יחידניים נדרשים לצרף למסמכי הרישום כתב הצהרה והתחייבות 
חתום ע"י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום �

• הורה שאינו משמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב 
לצרף פסק דין המעיד על כך�
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חייב  נוסף  הורה  לחינוכו של הקטין בשיתוף עם  • ההורה שהינו אחראי 
השני  ההורה  של  בכתב  והסכמה  השני  ההורה  אודות  פרטים  לצרף 
 לבקשת הרישום בהעדר מסמך זה המועצה לא תדון בבקשת הרישום 

לחצו כאן להורדת הטופס

• אם הורה אינו הורה או אפוטרופוס של הילד/ה עליו להמציא ייפוי כח 
חתום ע"י ההורים או האפוטרופוסים את הבקשה והמסמכים יש להעביר 

למועצה �

בקשות הנגשה פרטניות

או  מיוחדת  התארגנות  המחייבים  מקשיים  הסובלים  לילדים  ההורים   •
הנגשה פרטנית יודיעו על כך למחלקת הפרט במייל בעת ביצוע הרישום 

ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים 

ilanat@sdan�org�il: למייל של אילנה תודר •

בקשות לסייע/ת לתלמידים בעלי אלרגיה מסכנת חיים או הסובלים מ- 
CP/ סוכרת נעורים/ התלמידים הזקוקים ל להתערבות פולשנית ונמצאים 

במסגרת חינוך רגיל:

• יש לשלוח במייל לאילנה תודר: ilanat@sdan�org�il מסמכים רפואיים 
עדכניים תקפים לחצי שנה האחרונה וחתומים ע"י רופא מומחה בתחום 

מהמרפאה בה מטופל התלמיד�

ועדות זכאות ואפיון:

התקבלה  וטרם  ואפיון  זכאות  לוועדות  שמיועדים  לתלמידים  הורים   •
ועדת  תשובת  קבלת  ובעת  הרגיל  בחינוך  רישום  יערכו  לגביהם  תשובה 

הזכאות והשיבוץ ייערך רישום בהתאם�

ועדות זכאות ואפיון:
התקבלה  וטרם  ואפיון  זכאות  לוועדות  שמיועדים  לתלמידים  הורים   •
ועדת  תשובת  קבלת  ובעת  הרגיל  בחינוך  רישום  יערכו  לגביהם  תשובה 

הזכאות והשיבוץ ייערך רישום בהתאם�

ביטול רישום:

מגורים  מקום  שינוי  מפאת  לשנותו  או  רישום  לבטל  המבקשים  הורים 
ולצרף  המועצה  באתר  מקוון  רישום  ביטול  טופס  למלא  מתבקשים 

המסמכים המפורטים בטופס�

הודעה על שינוי שיבוץ )שאינו מפאת שינויי מקום מגורים לרשות אחרת(

הורים המבקשים לשנות מסגרת בתוך מוסדות הרשות מתבקשים להיכנס 
לאתר המועצה ולמלא  טופס מקוון של העברה למסגרת אחרת �

חשוב לציין כי מעבר מגורים בתוך הרשות מחייב הודעה על שינוי מקום 
מגורים אך אינו מחייב ביטול רישום�

יש להביא אישור חתום ע"י  וההורים חיים בנפרד  אך חשוב לציין במידה 
ההורה האחר המאשר בכתב את הסכמתו לשינוי השיבוץ 
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צהרונים
צהרוני אופק

צהרוני אופק מהווים מסגרת מגשרת האמונה על המשכיות החינוך, 
מקצועית ואיכותית עבור הילדים והורים בסיום יום הלימודים בגנים 

ובבית הספר�

וידע  חינוכית רבת שנים, הכרות מעמיקה בתחום  מאחורינו עשייה 
המאפשרים לנו לתת מענה הולם לילדים בתחום הרגשי, החברתי, 
הקוגניטיבי, המוטורי והתזונתי, התואם את השלב ההתפתחותי של 

הילד ומותאם לשעות הצהריים�

מכילה  חמה,  פינה  הילדים  עבור  יוצרים  אנו  משלימה  כמערכת 
ועוטפים אותם  וילדה  ילד  יחס אישי לכל  וחובקת, תוך הקפדה על 

בחום ואהבה�

"אני מאמין" – העשייה החינוכית

• יחס אישי- היעד המרכזי של הצהרון הנו מתן יחס אישי לכל ילד, 
בדרך  חברתית  מיומנויות  והקניית  הרגשי  לעולמו  התייחסות  בתוך 

חווייתית ומעשירה�

החינוכיות  במסגרות  הילדים  ובטחון  בטיחות  ובטחון-  בטיחות   •
השונות הוא היסוד והבסיס עליו אנו נשענים בכל מתחמי הפעילות�

• צוותים חינוכיים ראויים, מקצועיים וחמים�

• תכנים דידקטיים וחינוכיים- הצוות הפדגוגי שוקד על בניית תכנית 
פדגוגית עשירה ומקצועית�

• טיפוח מתמיד של המסגרת החינוכית על כל היבטיה�

• שיתוף, שקיפות ופתיחות כחלק משיתוף הפעולה�

• מחויבות לתזונה בריאה ואיכותית�

• פיקוח וליווי של אנשי מקצוע�

• אקלים ואוירה בצהרון- מטרתנו לבנות מסגרות עם אקלים ואוירה 
נעימים המבטיחים סביבה המאפשרת התפתחות וצמיחה אישית של 

כל ילד�

על  רבה  השפעה  יש  בה  גדל  שהילד  שלסביבה  מאמינים  אנו   •
התפתחות הילד ומיצוי יכולותיו�

• התאמה לקהילות השונות הקיימות במועצה�

צהרון "אופק" מתקיים בבתי הספר לכיתות א'-ג'�

בבתי הספר אוהלי תורה, תלמוד תורה ובבית רבקה צעירות 

מסיום שעות הלימודים עד השעה 16:00,

בבתי הספר ניר צבי ותורת משה 

מסיום שעת הלימודים עד השעה 16:30�

 משרדי  אופק ישמחו לעמוד לרשותכם:
 בטלפונים: 08-6603099, 03-6120201

בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:30
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מיפוי הישובים
*טבלה מרכזת של מיפוי יסודיים לפי ישוב

במועצה אזורית שדות דן ישנם 6 בתי ספר יסודיים כך שלכל תושב במועצה בפני ההורים עומדת 
האפשרות לרישום לבית הספר המשתייך לזרם הממלכתי, ממלכתי דתי או החרדי בהתאם לבחירתם 

מושב אחיעזר - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

בי"ס הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

בנות הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

צעירות” כפר חב”ד 
טלפון:03-6586656

יסודי לבנים "תלמוד 
תורה" כפר חב"ד
טל: 03-9606878

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

בוגרות” כפר חב”ד 
טלפון:03-9606989

מושב גנות - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס "רמת אפעל"
רמת גן

טל: 03-6350226

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

לפי ביקושלפי ביקוש
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מושב יגל - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

בי"ס הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

בנות הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

צעירות” כפר חב”ד 
טלפון:03-6586656

יסודי לבנים "תלמוד 
תורה" כפר חב"ד
טל: 03-9606878

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

בוגרות” כפר חב”ד 
טלפון:03-9606989

מושב זיתן - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

בי"ס הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

בנות הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

צעירות” כפר חב”ד 
טלפון:03-6586656

יסודי לבנים "תלמוד 
תורה" כפר חב"ד
טל: 03-9606878

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

בוגרות” כפר חב”ד 
טלפון:03-9606989
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מושב משמר השבעה - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

לפי ביקוש לפי ביקוש

כפר חב"ד - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי/ממלכתי דתי

יסודי לבנים לפי ביקוש 
"תלמוד תורה" 

כפר חב"ד
טלפון:03-9606878

יסודי לבנים 
"אהלי תורה" 

כפר חב"ד
טלפון:03-9606969

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

צעירות” כפר חב”ד 
טלפון:03-6586656

בית ספר
"צעירים אור 
לובאוויטש" 
כפר חב"ד 

טלפון: 03-7706556

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

בוגרות” כפר חב”ד 
טלפון:03-9606989

מושב חמד - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

בי"ס הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

בנות הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

יסודי לבנים "תלמוד 
תורה" כפר חב"ד
טל: 03-9606878

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

בוגרות” כפר חב”ד 
טלפון:03-9606989
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מושב צפריה - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

בי"ס הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

בנות הרש"ש 
אחיעזר

טל: 08-9152807

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

צעירות” כפר חב”ד 
טלפון:03-6586656

יסודי לבנים "תלמוד 
תורה" כפר חב"ד
טל: 03-9606878

יסודי לבנות 
“בית רבקה 

בוגרות” כפר חב”ד 
טלפון:03-9606989

מושב ניר צבי - בתי ספר יסודי
חרדי בנותחרדי בניםממלכתי דתיממלכתי

בי"ס ניר צבי 
מושב ניר צבי 
טל: 08-9224716

בי"ס ממ"ד אזורי 
"תורת משה" חמ"ד

טל: 03-5292259

לפי ביקוש לפי ביקוש
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מוזמנים להכיר 
את בתי הספר 
היסודיים שלנו
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בית ספר ממלכתי אזורי

 "ניר צבי"
כיתות א' – ח'

מנהל ביה"ס: מר דרור גרשטיין

מנהלנית: גב' חגית בדני 

כתובת: רחוב הערבה 3 מושב ניר צבי

טלפון: 08-9244176 

פקס ביה"ס: 08-9243769

hagit1105@gmail�com :מייל ביה"ס

תלמידות  מגיעים  ספרנו  בית  אל 
במועצה  שונים  ממושבים  ותלמידים 
האזורית שדות דן� אנו מאמינים שלכל 
שונה  ורקע  שונה  פנימי  עולם  אחד 
מבחינה רגשית, תרבותית ומשפחתית 
שונים  צרכים  יש  תלמיד�ה  לכל  ולכן 

ומענים חינוכיים מתאימים שונים�

כל באי בית הספר יוצרים קהילה בית 
ספרית אחת� אנו שואפים לקיים בבית 
תחושת  המקדם  חינוכי  מרחב  הספר 

שייכות ושוויון הזדמנויות�

הספר  בבית  החינוכית  העשייה 
גדולות"  "אבנים  בארבע  מתמקדת 
ושוויון  שייכות  הצורך:  את  המקדמות 

הזדמנויות

של  מסוגלות  תחושת  חיזוק   �1
התלמידים והתלמידות

2� מרחב מאפשר מגוון זהויות

של  והשפעה  השתתפות  שותפות,   �3
צוות חינוכי, תלמידות, תלמידים וקהילה

4� חוויות משותפות
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בית ספר ממלכתי דתי אזורי 

 "תורת משה"
כיתות א'- ו'

מנהלת ביה"ס: גב' אוולין כהן בוגנים

מנהלנית: גב' סופי ספיציגינו

כתובת: רחוב התמר 1 מושב חמ"ד

טלפון: 03-5292259 

פקס ביה"ס: 03-7940216

mamadhemed@gmail�com :מייל

ילדי כל  בית ספר תורת משה הוא בית ספר המכיל בתוכו את 
מושבי המועצה, שהוריהם חפצים בחינוך ממלכתי דתי� בית הספר 
שם דגש על מענה נרחב לצרכי הפרט, מתוך ראיה דתית אמונית, 

ומתוך הכלה ואהבה של כל הבאים בשעריו�
- 16 -



בית ספרנו בית רבקה צעירות בנשיאות הרבי מלובביץ,  מחנך את התלמידות 
איתן  בסיס  חסידיות�  ולהנהגות  לערכים  שמים,  -ליראת  חב"ד  חינוך  בדרך 

לעיצוב דמותן החסידית�

בית הספר משלב לצד לימודי קודש ותוכניות יחודיות, לימודי ליב"ה ברמה 
גבוהה ומקדם מצוינות והישגיים לימודיים�

יסודות  על  המושתתים  חדשניים  וכלים  פרויקטים  סביב   סובבת  הלמידה 
פדגוגיה מוטת עתיד�

בית הספר מגלה בכל תלמידה את האור הייחודי שניתן לה מאת ה' ומספק 
לה את התשתיות והכלים למימושם, תוך פיתוח מסוגלות עצמית וחוסן אישי�

בית ספר

 "בית רבקה צעירות"
כיתות א' – ד'

מנהלת ביה"ס: גב' רוחי הניג

מנהלנית: גב' חיה יהודה 

כתובת: רחוב המגיד ממזריעטש 6 

ת"ד 7 כפר חב"ד

טלפון: 03-6586656 

פקס ביה"ס: 03-6584876

br482240@gmail�com :מייל ביה"ס
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בית ספר

 "בית רבקה בוגרות"
כיתות ה' – ח'

מנהלת ביה"ס: גב' ברוריה הולצמן

מנהלנית: גב' אורלי לוי

כתובת: רחוב הרב שניאור זלמן גורליק 

6  כפר חב"ד

טלפון: 03-9606989

פקס ביה"ס: 03-9603785

brhabad@gmail�com :מייל ביה"ס בנשיאות  בוגרות  רבקה  בית  שלנו,  הספר  בית 
אישית  למצויינות  בו  הלומדות  את  מוביל  הרבי, 

בתחומים רבים�

הזהות  את  מחזקים  הקודש  מקצועות  מניפת 
את  המעצבות  חסידיות  פעילויות  לצד  היהודית 

הדור הבא של שליחות חב"ד�

לימודי הליב"ה מונגשים לרמות שונות בהתאם לצורכי 
הלומדות ובשאיפה לצמיחה, תוך למידה חווייתית ומשמעותית�

בית הספר מהווה דירה נאה להרחבת הדעת והאישיות ומאפשר על חדריו 
השונים הנאה ולמידה גם יחד תוך ביטוי אישי מגוון לכל אחת�
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תלמוד תורה בכפר חב"ד הינו מוסד החינוך הוותיק ביותר בכפר� והוא גם מוסד החינוך היחיד 
לבנים, ביישוב, העומד ופועל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש�

התלמוד תורה הוקם לפני קרוב ל-75 שנים )בתקופת האדמו"ר הקודם מליובאוויטש( ומאז ועד 
עתה הוא זכה להעמיד דורות רבים של חסידים ואנשי מעשה�

בגוף  ושמחים,  בריאים  תלמידים  תורה  התלמוד  משורות  להצמיח  הוא  שלנו  החינוכי  החזון 
ובנפש, ילדים שהם דור העתיד של תנועת חב"ד ושלוחיה בארצנו הקדושה ואף מחוצה לה�

אבני הדרך במסלול שלנו הן שלושת הערכים המרכזיים שעליהם השתית הרבי את חינוכם של 
ילדי חב"ד – חסידים, יראי שמים ולמדנים; או בקיצור ובראשי תיבות – ַחיָ"ל�

חסיד – לעשות בכל דבר ודבר, מעבר למתחייב על פי הדין� " לְִפנִים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין"� כך בענייני 
הידור במצוות וכך בכל הקשור לאהבת ישראל ולעזרה לזולת�

ירא שמים – הקפדה על קוצו של יו"ד בכל עניין של הלכה ומנהג�

למדן – חיבור פנימי אמיתי לתורתנו הקדושה, וזאת תוך כדי רכישת מיומנויות לימוד מתקדמות 
אשר יפתחו אצל התלמידים יכולות למידה עצמאיות�

בצוות שלנו אנשי חינוך מן המעלה הראשונה� הוא משלב מורים ותיקים בעלי ניסיון עצום עם 
מורים חדשים המביאים איתם רוח צעירה ורעננה� ומעל הכול מרחפת רוח חסידית הניכרת 
גם בימים רגילים, אך ביתר ׂשאת במועדים החב"דיים הרבים הפזורים לכל אורך מעגל השנה�

בית ספר

 "תלמוד תורה"
כיתות א' – ח'

מנהל ביה"ס: הרב זאב רויטמן

מנהלן: מר דוד פרידמן

כתובת: רח' האדמור הזקן 8 כפר חב"ד

טלפון:03-9606878

פקס ביה"ס: 03-9606951

omchabad@barak�net�il :מייל ביה"ס
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חיידר

 "'אהלי תורה-

אהלי מנחם' "
כפר חב"ד

מנהל החדר: הרב בן ציון וישצקי

מנהל חינוכי: הרב יוסף הרשקוביץ

מזכיר: הרב שלמה וישצקי

נוסד בשנת  חדר אהלי תורה אהלי מנחם 
המשפיע  הרה"ח  ע"י   )1972( תשל"ב 
ע"ה  פוטרפס  מענדל  מנחם  ר'  המפורסם 
שמואל  מרדכי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  והמד"א 
אשכנזי ז"ל, בהסכמתו ובברכתו של הרבי 

מליובאויטש�

שאיפתם של המייסדים הייתה להקים עבור 
ילדי כפר חב"ד, המעוניינים בכך, בית חינוך 
על טהרת הקודש, שבו יתחנכו התלמידים 
תורתו  ע"פ  פנימי,  שורשי,  חסידי,  בחינוך 
וששפתו  מליובאויטש,  הרבי  של  והוראותיו 

– שפת האידיש, תהיה שגורה על פיהם�

אמנת המוסד

מתחנכים  תורה"  "אהלי  חדר  תלמידי   �1
הפנימית  במהותם  ומוכנים  ראויים  להיות 
ובהופעתם החיצונית, בדיבורם ובמעשיהם 

לקבל פני משיח�

על  מתחנכים  תורה"  "אהלי  תלמידי   �2
טהרת הקודש�

פנימי  באופן  חדורים  ה"חדר"  תלמידי   �3
בערכי לימוד התורה וקיום המצוות בהידור, 
חב"ד,  חסידות  בתורת  מוארים  שהם  כפי 

ומשקיעים בלימוד ספר התניא בעל פה�

4� תלמידי ה"חדר" מתחנכים ליראת שמים, 
ולתפילה  ישראל  לאהבת  טובות,  למידות 

חסידית במתינות והתעוררות הלב�

5� התלמידים מתחנכים להיות "נרות להאיר" 
של  בדרך  החסידות  אור  את  המשפיעים 

סובלנות ואהבה�

כלומדים  מיומנויות  ירכשו  התלמידים   �7
לימודיהם  להמשך  כהכנה  עצמאיים 
בישיבות "תומכי תמימים" וכל תלמיד ימצה 
את יכולתו הלימודית ואת כישוריו היחודיים  

בתשומת לב מיוחדת לצרכיו�

חיים  מקיימים  לדורותיו  ה"חדר"  בוגרי 
חסידיים שורשיים בהתאם לגירסא דינקותא 
כמנהיגים,  משמשים  מהם  ורבים  שלהם, 

רבנים ושלוחים בארץ ובעולם� 

כתובת: רח' אדמו"ר הריי"צ 39 

כפר חב"ד

טלפון: 03-9606969 

 מייל ביה"ס:

ohaleitorah@gmail�com 
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חדר "אור ליובאוויטש" נועד לתת מענה חינוכי הולם למשפחות, המעוניינות בחינוך 
פנימית  התקשרות  מתוך  חב"ד,  חסידות  בדרך  הקודש,  טהרת  על  חסידי  חרדי 
ועכשווית לנשיא ישראל ומנהיגו, כ"ק הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח� עיקרון 
החינוך בחדר מושתת על יראת שמיים וקיום המצוות בהידור ובשמחה, בנאמנות 

לשליחות לקבל פני משיח בפועל ממש�

שיטת הלימוד הינה אינטגרטיבית וחווייתית, המאגדת תחומי דעת שונים, במטרה 
בידו להכיר את הכוחות בהם התברך  ולסייע  לילד הנאה מלימוד התורה  לגרום 

ולהשתמש בהם בשליחותו בעולם�

בית ספר

 "צעירים אור 

לובאוויטש"
מנהל ביה"ס: הרב נעם אליאס

כתובת: רחוב האדמור הזקן 4 

כפר חב"ד

טלפון: 03-7706555 

מייל ביה"ס:

orlobavitch82@gmail�com
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להעמיד  השואפים  תורניים  חינוכיים  מוסדות  הינם  הרש"ש  יעקב  ובית  ת"ת 
תלמידים ותלמידות בעלי מידות טובות אהבה ואחווה ויראת שמים טהורה, הגדלים 
ומתפתחים לדעת ותבונה בהתוויית דרכם של רשת "מעיין החינוך התורני", תוך 
חתירה מתמדת לשיפור ושאיפה למצוינות בכל התחומים, בבית ספרנו מלמדים 

מקצועות קודש ומקצועות הליב"ה�  

בית הספר מיועד למשפחות השייכות למגזר החרדי הלכה למעשה אשר מנהלות 
של  והגשמית  הרוחנית  היכולת  את  לפתח  ומעוניינות  וחרדי  דתי  חיים  אורח 
בניהם ובנותיהם למידה עם הוואי חברתי, בית הספר עמל למקסם את היכולות 
ולקראת  מתמדת  בצמיחה  ונמצא  והתלמידות  התלמידים  לקידום  והמשאבים 

בניית מבנה קבע� 

בית ספר

  "הרש"ש אחיעזר"
בנים-בנות כיתות א' – ח'

מנהלת ביה"ס בנות: גב' רחל בן יחיאלמנהל ביה"ס: הרב מרדכי מעודה

כתובת: רחוב היסמין 22 מושב אחיעזר
טלפון: 08-9152807

מייל ביה"ס: talmudrr@gmail�comפקס ביה"ס: 08-9157773
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איזהו חכם?
הלומד מכל אדם, שנאמר: 

'מכל מלמדי השכלתי'
מסכת אבות ד', א'

מועצה אזורית שדות דן קהילה וטבע נפגשים
כפר חב״ד, ת.ד 15, מיקוד.6084000 | טל. 07-32230600
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