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דבר מנהל אגף חינוך

הורים ותלמידים יקרים,

"חמש שנים על מיכאל עברו בריקודים
בטל ישב מעבודה חופשי מלימודים ....."

"אל בית הספר אלכה לי אלמד יום יום עכשיו
חכו עד כלות הלימודים שוב נשתעשע יחדיו"

מילות השיר שאותו שרה יפה ירקוני ליוו את 
הילדים   ילוו אתכם  מילות השיר  אלו  בימים  א',  כיתה  רובנו המבוגרים לקראת 
אשר  מלמד  מרתק,  מסע  לפניכם  ביישוב.  החינוך  במערכת  לימודיכם  לקראת 

יעשיר אתכם בידע רב ובמיומנויות חברתיות. 

יש לנו מערכת חינוך טובה אשר מכשירה את בוגרינו להיות אזרחים שיובילו את 
מדינת ישראל להישגים מרשימים. באגף החינוך בשיתוף כל העובדים והנהלת 
המועצה, שוקדים רבות על מנת להעניק לכם את הכלים החדשים והמתאימים 
למידה  באמצעות  נעשה  זאת  יום.  מדי  ובעולם  בארץ  המתרחשות  לתמורות 
תלמיד  לכל  המסייעת  ולמידה  חשיבה  מאתגרת  הוראה  סקרנות,  מעוררת 
ותלמידה ביישוב להיות לומד עצמאי שבוחר את תחומי העניין שלו. חלק מהמערך 
של העידן החדש הוא להטמיע במערכת החינוך ביישוב למידה המתאימה לכל 
אחד ואחת מהלומדים. מטרתנו היא להגשים את חלומם של כל הבאים בשערי 
לכך  להביא  כדי  ערכים  בהקניית  רבה  השקעה  לצד  זאת  החינוך.  מערכת 

שהחברה בישראל תהיה טובה יותר, תורמת יותר וערנית למתרחש סביבה. 

בשנים האחרונות המועצה השקיעה רבות בבתי הספר, בסביבות למידה חדשניות 
ובאמצעים טכנולוגיים. הושקעו משאבים  במערך המסייע ובהכשרת כוח אדם 
אתם  שבה  בתקופה  תגדל  ואף  תמשיך  זו  מגמה  חדשנית.  ללמידה  המתאים 

תלמדו במערכת החינוך. 

אנו מתרגשים יחד איתכם לקראת הצטרפותכם למערכת החינוך ולמסע המרתק 
שלנו יחד, תקווה ותפילה אני שנצליח יחד למצות את היכולות של כל אחד ואחת 

מכם, שנשיג את המטרות שלנו ובעיקר שנוביל אתכם למקום של הצלחה. 

ברגשי כבוד בהצלחה במסע שאותו אתם מתחילים                        

יהורם לוי 
מנהל אגף החינוך‘ תרבות‘ נוער וספורט.
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www.m-zion.org.il - אתר המועצה

אגף החינוך
בימים א' – ה' בין השעות 9:00-13:00
טלפונים: 02-5348515, 02-5348514

רשימת בתי הספר היסודיים
המשתתפים בבחירה מבוקרת של ההורים את בית הספר של ילדיהם




