בית ספר צבי פרץ חיות
של הקהילה היהודית בוינה

אודות מתחם החינוך היהודי
מתחם החינוך ע"ש הרב צבי פרץ חיות ) (ZPCהוא מתחם
חינוך פרטי של הקהילה היהודית בוינה אשר נתמך ומאושר
ע"י משרד החינוך האוסטרי.
מתחם החינוך נותן מענה פדגוגי לילדים מגיל שנה וחצי ועד
גיל  .18במתחם קיימים גן ילדים ,בית ספר יסודי ותיכון.
בית הספר הנו בעל צביון יהודי ומושתתים בו ערכי הציונות!
במהלך שנת הלימודים ,בכל רמות החינוך – קיים קשר אדוק
ליהדות ולמדינת ישראל .לומדים על מצוות ומנהגי החגים
ומציינים תאריכים חשובים לעם ולמדינת ישראל.
שפת הלימוד הרשמית היא גרמנית ,יחד עם זאת מחזקים
את הקשר למסורת ולמדינת ישראל באמצעות שימת דגש על שיעורי עברית ,שיעורי מסורת והסטוריה יהודית.
השפה העברית נרכשת ונלמדת החל מהגן ועד לתיכון.

סקירה היסטורית קצרה
בית הספר ע"ש הרב צבי פרץ חיות ) ,(ZPCהוקם לפני
מלחמת העולם השניה והיה לבית ספר תיכון לבנים ובנות
בוינה.
בית הספר נסגר בתחילת המלחמה והרבה מתלמידיו עלו
לארץ ישראל.
עד שנות ה 70 -לא היו לקהילה היהודית מוסדות חינוך
משלה ,אך בעקבות צורך שעלה החל בשנים אלו תהליך איטי
של פתיחת מסגרות חינוך יהודי .בתחילה הוקם גן ובהמשך
בי"ס יסודי ותיכון.
בשנת  1984חודש בית הספר התיכון במבנה המקורי שבו
למדו לפני מלחמת העולם השניה.
בשנת  2008נחנך קמפוס מודרני ומפואר של הקהילה היהודית ובתוכו פעילים :בית אבות ,בית כנסת ,מתחם הספורט של
הכח וינה וגולת הכותרת -מתחם החינוך הגדול והמושקע.

מבנה מתחם החינוך ZPC
בכל מסגרת חינוך במתחם )גן ,בי"ס יסודי ובי"ס תיכון( ,עובדים זה לצד זה הנהלה פדגוגית והנהלה יהודית.
גני הילדים
גני הילדים במתחם החינוך נותנים מענה לילדים מגיל שנה
וחצי ועד שש שנים.
הקבוצות בגן מחולקות לשתי שכבות גיל-
* מעון ,גן לקטנטנים ) (KRIPPEמיועד לילדים בני שנה
וחצי עד שלוש .כל קבוצה מונה מקסימום  15ילדים.
* קבוצות גן ) (Familiengruppenמיועדות לילדים בני
שלוש עד שש .כל קבוצה מונה מקסימום  25ילדים.
שעות הפעילות של הגן הן מהשעה  7:30ועד לשעה ,15:00
כאשר ניתן להאריך את שעות השהות של הילד בגן עד
השעה  17:30וב KRIPPE-עד השעה .17:00

צוות הגן כולל גננת מובילה ,שתי סייעות—האחת דוברת
עברית והאחרת גרמנית .תפקידם לסייע לגננת הראשית,
לחנך ,לשמש דוגמה ולהנחיל את יסודות השפה .בנוסף כל
קבוצה זוכה לפעילות מסורתית-תורנית בת שעתיים
המעוברת על ידי גננת מהצוות היהודי באמצעות הפעלות,
פעילות יצירה ומשחקים.
לכל קבוצה ישנה כיתת פעילות מאובזרת ולכלל הגנים חצר
גדולה ויפה ובה מתקנים חדישים וכמו כן חדר ספורט.
במהלך היום מוגשות לכל ילד ארוחות כשרות ומזינות )בוקר,
צהריים וארוחת ביניים(.
לילדי גן החובה ניתנת האפשרות לבקר במועדון של
"הגדולים"  ,MAXI CLUBכהכנה לכיתה א' .במועדון שמים
דגש על השימוש והטמעת השפה הגרמנית .בזמן שעות פעילות אחה"צ יכולים הילדים להצטרף לחוגים המוצעים במקום כגון:
בלט ,מוזיקה ,אנגלית לקטנטנים וטניס) .בתשלום נוסף(.
בית ספר יסודי
בית הספר היסודי באוסטריה מתחיל בכיתה א' ומסתיים
בכיתה ד'.
שפת הלימוד הרשמית בבית הספר היא גרמנית אך בד בבד
נבנים ונרכשים אט אט יסודות השפה העברית במסגרת
לימודית של  9-7שעות שבועיות.
בארבע השנים הראשונות נלמדים המקצועות הבאים:
גרמנית ,מתמטיקה ,אנגלית ,לימודי מחשב וספורט.
הכיתות קטנות ואינטימיות ומונות עד  25תלמידים בכיתה
כאשר לכל כיתה מחנכת ולה ארבעה מורים המלווים אותה
במהלך השבוע.
שעות הלימוד הן משעה  8:00עד השעה  15:00אשר
במהלכן התלמידים מקבלים ארוחת עשר וארוחת צהריים בחדר האוכל של בית הספר )האוכל כשר(.
הורים המעוניינים יכולים לרשום את ילדיהם לצהרון משעה 15:00עד השעה  .17:30בצהרון מקבלים ארוחה קלה והתלמידים
יכולים להירשם ולהשתתף בחוגים שונים.
בית הספר התיכון
בית ספר תיכון באוסטריה מתחיל בכיתה ה' ומסתיים עם תעודת בגרות מלאה בכיתה יב'.
כיתה ה' -ח' זוהי החטיבה הצעירה של בית הספר התיכון
).(UNTERSTUFE
מכיתה ט'-יב' זוהי החטיבה בוגרת ).(OBERSTUFE
מקצועות הלימוד הקיימים :מתמטיקה ,גרמנית ,פיזיקה,
כימיה ,פסיכולוגיה ,פילוסופיה ,לטינית ,אנגלית ,צרפתית,
עברית ,מחשבים ,אומנות ,ביולוגיה ,היסטוריה וספורט.
במהלך שעות הלימודים התלמידים מקבלים ארוחת עשר
וארוחת צהריים כשרה .שעות הלימוד משתנות בהתאם
לכיתה .ייתכנו ימי לימודים ארוכים מהשעה  -8:00ועד השעה
.17:00

פרויקטים מיוחדים בתיכון
* טיולי שפה— לחיזוק השפות הנלמדות בביה"ס –
אנגליה/ארה"ב ,צרפת ,שוויץ וכו'.
* תחרות במתמטיקה פעילויות המחזקות את הידיעות
במתמטיקה )קנגרו(.
* שבוע פעילויות המוקדש לשפה האנגלית.
* טיול שורשים לישראל ומסע לפולין.
* חילופי סטודנטים עם בית ספר במנהטן ,ניו יורק.
* לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לקבל מלגות לימודים
ע"ש מיכאל פרסט ללימודי סמסטר ב.UCLA -

קשר עם הקהילה היהודית
בכל שנה מאורגנת מסיבת יום העצמאות של הקהילה היהודית ע"י תלמידי כיתה י'.
טקס יום השואה מאורגן כל שנה ע"י תלמידי כיתה ט'.
בנוסף קיים שיתוף פעולה חינוכי פורה בין בית הספר לבין אוכלוסיית הקשישים בבית האבות של הקהילה הנמצא במתחם.
)שעות סיפור ,שירה ,הצגות וכדומה(.

מורי בית הספר שואפים להביא את הילדים להשגים גבוהים
ומעניקים לכל ילד כלים להצלחה בבחינות הבגרות ,מעודדים
לימודים גבוהים ומחנכים לערכים ולמצויינות .הצוות היהודי
מחזק את ערכי המסורת והציונות ,אהבת הארץ והשפה ואת
רוח ההתנדבות והנתינה .חלק מבוגרי בית הספר משתלבים
באונברסיטאות בישראל ,משרתים בצה"ל ומתנדבים
בארגונים שונים בארץ.
בית הספר למוזיקה ע"ש ”יהודה לוי”
בית הספר למוסיקה נותן מענה לקהילה המבוגרת ולתלמידי
בית הספר .הוא נמצא ופועל בתוך מתחם בית הספר
ומאפשר לילדים מגיל צעיר לגלות את עולם המוזיקה
והשירה .מורים מקצועיים.מציעים שיעורי נגינה בכלים שונים
ומגוונים ,ושיעורי פיתוח קול.
”הכח“ – מועדון הספורט של הקהילה היהודית
מועדון הספורט ”הכח וינה“ ממוקם בסמוך לבית הספר ויש בו מגרשי ספורט )כדורגל ,כדורסל ,טניס ועוד( ,חדר כושר ובריכה
הפועלת בעונת הקיץ .לתלמידים ניתנת האפשרות להשתלב בחוגי הספורט המגוונים המועברים ע"י מורים מקצועים לאחר
שעות הלימודים.
בבית הספר אין פעילות בימי חג ומועד המופיעים בלוח השנה העברי ,כמו כן בחגים אוסטריים ובימי חג נוצריים.

כל משפחה המעוניינת לרשום את ילדיה לבית הספר צריכה להיות חברה בקהילה היהודית בוינה )תנאי סף קבלה!(
ליצירת קשר ולשאלות נוספות ניתן לשלוח מייל לכתובתgadotelad@gmail.com :
או להתקשר לאלעד – 0043-676-613-18-18

