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"נווה עו"ז"
משלבים ערכים ומנהיגות ברוח יהודית ישראלית

הדרך למנהיגות אישית וחברתית עוברת בנווה עו"ז

חינוך משלב מבקש לאפשר להורים חילוניים, דתיים ומסורתיים  להעניק לילדיהם חינוך ציוני  
הזהות  קבוצות  לצורכי  ומותאמת  הדדיות  על  המבוססת  ממלכתית  חינוך  במסגרת  ישראלי 

השונות.

החל משנת הלימודים תשע"ח  בית הספר נווה עו"ז הינו בית ספר משלב.
חילוני,  חיים  אורח  המקיימים  לתלמידים  המשותפת  חינוכית  מסגרת  הינו  משלב  ספר  בית 

מסורתי ודתי.  
תכנים  הלימודים  בתוכנית  המשלבת  ממלכתית,  חינוכית  מסגרת  לילדכם  מבקשים  אתם  אם 
יהודיים, ציוניים וישראליים בצד יצירת קשרים עם ילדים ומשפחות בעלי השקפת עולם שונה 

משלכם - מקומכם אתנו! 
יהודית  התרבות  לערכי  בחינוך  הרואות  משפחות  בפני  שעריו  את  פותח  עו"ז"  "נווה  ספר  בית 
ישראלית מרחב צמיחה לשיח ולמידה משותפים  והמבקשים לתת ביטוי לקולות השונים. מטרתנו 
היא לחנך לערכים ציוניים בלימוד בשיח ובמעשה כדי להדגיש את אחריותנו ומחויבותנו למדינה, 

לסמליה ולערכים יהודיים המחזקים את הזיקה והאהבה למולדת, לתרבותה ולמורשתה.
בית הספר ממשיך להיות שייך לזרם החינוך הממלכתי ולקדם את החינוך לערכים וטיפוח מנהיגות 
באה  והציונות  היהדות  לימודי  את  המתגברת  הלימודים  תכנית  תלמידיו.  בקרב  וחברתית  אישית 
כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך, עליה היא מתבססת ואינה באה להחליפן.
מתוך החזון הבית ספרי המחנך לערכים לאומיים, יהודיים וחברתיים מבקש בית הספר ליצור 
דיאלוג וגשר בין-תרבותי לקבוצות חילוניות,דתיות ומסורתיות בחברה הישראלית. זאת, תוך 
שמירת זהותה של כל קבוצה, כיבוד אורחותיה ודעותיה  והיכרות עם המשותף לקבוצות הזהות 

השונות.
המטפחת  באווירה  והחברתית  האישית  להתפתחותם  מעולים  לתנאים  זוכים  הספר  בית  תלמידי 
תחושות מוגנות ושייכות גבוהות. אנו רואים במצוינות ערך ופועלים לקידום הישגיהם הגבוהים של 
כלל התלמידים בכל תחומי  הדעת ומשלבים תכניות העשרה מגוונות להרחבת אופקיהם בהתאם 

למיומנויות המאה ה-21.
עבורנו - ראיית הייחוד ויצירת האיחוד - היא הדרך ליצירת רקמה חברתית-ציונית-ערכית בשיתוף  
כלל החברים בקהילתנו. אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לחשיבה ולדרך ויחד ניצור משמעות 

וערך. 
נשמח לראותכם אתנו!

בבית הספר משולבות:
• תכניות לטיפוח תלמידים מצטיינים

• תכניות  העשרה מתחומי האמנות
• תכניות לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 -

תקשוב, סייבר ומולטימדיה

ידי  על  ירוק  ספר  כבית  הוסמך  הספר  בית 
המשרד לאיכות הסביבה.
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ממלכתי - על אזורי

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.

חט"צ - הערה בתחתית העמוד*
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