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הורים יקרים,
בתקופת זו של אי וודאות וסימני שאלה רבים, יש בכל זאת כמה נושאים ודאיים וברורים על לוח השנה. 
אחד מהם הוא פתיחת הרישום לכיתות א' לקראת שנת הלימודים הבאה. בצל הקורונה, יתקיים השנה 
הרישום לבתי הספר במתכונת מקוונת בלבד וצוות אגף החינוך נערך עם חומרים נגישים באתר המועצה 

שיאפשר לכם לקבל מענה לכל שאלותיכם.

מיטבי  חינוך  מימוש  למען  בעשייה  מתמידים  אנו  שלנו,  העדיפויות  סולם  בראש  עומד  בגדרה  החינוך 
ומובילות לעשייה איכותית  ייחודיות בית ספרית היא אחת התכניות המאתגרות  וטיפוח  ואיכותי. פיתוח 

ומעמיקה יותר בבתי הספר.

– אזורי בחירה  2022-2021 נמשיך, ביישום והטמעת התוכנית "מרחבי חינוך  בשנת הלימודים תשפ"ב 
פיתוח  שבבסיסו  החינוך,  במערכת  ופדגוגי  ארגוני   - תפיסתי  לשינוי  מנוף  מהווה  התכנית  מבוקרת". 
הורים. במסגרת התוכנית, תינתן לכם, ההורים  אזורי הרישום לבחירת  ופתיחת  ייחודיות בבתי הספר  
ילדכם. לכל אורך העשייה אנו בודקים, בוחנים, קשובים  יתחנך  הזכות לבחירת בית הספר היסודי בו 

לתושבים ומשתדלים לתת את המענה המיטבי יחד עם משרד החינוך.

השנה, אנו מתמודדים, ככל מדינת ישראל והעולם עם מגיפת הקורונה. השפעתה של המגיפה היא על 
חוסנה  את  הקשיים,  למרות  שוב,  מוכיחה  בגדרה  החינוך  מערכת  החינוך.  ובכללם  החיים  תחומי  כל 

ועוצמתה, מחויבות הצוותים, עמידה באתגרים והסתגלות מהירה ללמידה אחרת ומגוונת. 

לאור המצב, לקראת פתיחת הרישום, יופץ מידע אודות בתי הספר ותהליך הבחירה בדרכים מקוונות ולא 
של  האינטרנט  אתר  באמצעות  עבורכם  יונגש  המידע  כבעבר.  הספר  בבתי  וסיורים  מפגשים  יתקיימו 
המועצה המקומית, דפי מידע על בתי הספר, ובמקום קיום ימים פתוחים בבתי הספר להיכרות וחשיפה 
יתקיימו מפגשי זום ויפורסמו סרטונים עם סיור וירטואלי בכל בית ספר. הליך הבחירה הינו בכפוף לנהלים 

ברורים ובפיקוח מנהלת החינוך היישובית. 

אנו מברכים את קהילת גדרה על המשך עשייה חינוכית איכותית, מקדמת ומצמיחה!
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