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ברכת ראש העיר
מורה בינוני אומר. מורה טוב מסביר. מורה מצוין מדגים. מורה מושלם מעורר השראה  

)ויליאם ארתור וורד(

הורים יקרים,
שנת הלימודים תש"ף בפתח ואנו שוקדים על רישום ילדיכם לכיתות א'. גם השנה, נבצע רישום 
גם  שעברה,  בשנה  שהתחלנו  כפי  וטרחה.  זמן  לכם  נחסוך  ובכך  האינטרנט  אתר  באמצעות 

השנה נפעיל מוקד תמיכה טלפוני למתקשים בתהליך הרישום. 

משאבינו  מירב  את  משקיעים  אנו  לכך  ובהתאם  שלנו,  העדיפויות  סדר  בראש  הוא  החינוך 
בין  המובילה  היא  בשדרות  החינוך  מערכת  שהינה.  בעיר  החינוך  מערכת  לקידום  ומאמצינו 
הבגרויות  בתוצאות  הן  ביטוי  לידי  הדבר  בא  הפדגוגי  בצד  בארץ.  המובילות  ובין  הדרום,  ערי 
והן בתוצאות המיצ"בים, בהם ראינו שיפור ניכר בכל בתי הספר בשדרות. אנו נמשיך להשקיע 
בתכניות לימוד מתקדמות, בהן חיזוק לימודי השפה האנגלית החל מהגנים, המשך התכניות 
לצוותים  והמשך העשרה  ומתמטית,  לוגית  חשיבה  קידום  והמדעים,  במקצועות המתמטיקה 

החינוכיים, לרבות הכשרת צוות הגננות והסייעות.

של  בנייתם  את  מקדמים  אנו  בעיר,  התלמידים  במספר  המבורך  הגידול  ולאור  הבניה,  בהיבט 
בתי ספר חדשים וממוגנים בעיר, השנה התחלנו בבניית האגף החדש בבית הספר מדעי תורני, 
ובקרוב נחל את בנייתם מחדש של שלושת בתי הספר - מקיף כללי, הרוא"ה ומדעים אלון. בינוי 

זה הנו ביטוי לשאיפתנו לצמצם את מספר הלומדים בכל כיתה, בהתאם לחזוני.

בשנים האחרונות אנו שוקדים על הפיכתם של בתי הספר לבתי חינוך מן המתקדמים באזור 
ובארץ.  

וביטוי  צמיחה  מנוף  הנה  אמי"ת  ורשת  מו"פ  גף  החינוך,  משרד  עם  המתמשכת  שותפותנו 
ובבתי הספר שניכרת בכל סביבות הלמידה, בטיפול בפרט, בתכניות  בילדי הגנים  להשקעתנו 

ההעשרה, בתכניות לפיתוח המצוינות וההעצמה האישית והחינוכית.

הגדולה  תודתנו  כך  ועל  השראה,  מעוררי  והוראה  חינוך  בצוותי  בשדרות  התברכנו 
למנהלים, לצוותי ההוראה ולעובדי המנהלה. ברצוני להודות לעובדי אגף החינוך, בניהולה של 
החינוך  צוותי  כל  את  אברך  ילדי שדרות.  למען  במסירות  עבודתם  העושים  מרים ששי,  הגב' 
ילדים  ותמשיכו לחנך  ידיכם  וכל העוסקים במלאכת החינוך שתראו ברכה במעשי  וההוראה, 

לתפארתה וגאוותה של העיר.

אלון דוידי
ראש העיר

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
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דבר סגן ראש העיר
"האדם כולו צריך - שיחונך, שיודרך, שיסתגל להוויה הכללית ולמקוריותה, אי אפשר 
לייסד מכון של חינוך בעד ניצוץ של האדם, בעד נטף אחד מים החיים שלו, כי אם כל 

האדם צריך שיבא לרוממות שאיפתו"  )הרוא"ה קוק(

הורים יקרים,
החינוך  ממערכות  לאחת  שלנו  יקר  הכי  האוצר  שהם  ילדינו  את  רושמים  שהננו  זכינו  זכינו. 

הטובות שיש היום, מערכת החינוך בשדרות.

במערכת החינוך כולה, אנו שואפים לרומם הלכה למעשה את רוחם של תלמידנו ואת שאיפותיהם. 
סיפוק ונחת אנו שואבים מהישגיהם החברתיים והלימודיים של ילדינו ואנו כמערכת חינוכית, 

נמשיך לקדם, ליצור ולרומם את תלמידנו כך שההצלחה רק תמשיך, תשגשג ותפרח.
עירנו התברכה בצוותי הוראה וחינוך מסורים ומקצועיים. אנו בהנהגת העיר בטוחים כי חינוך 

ילדינו מופקד בידיים הכי טובות שיש.

הגנים ובתי הספר בשדרות הנם מהטובים בדרום ומהמובילים בארץ.
המשאבים  מירב  את  בו  משקיעים  ואנו  העירוני  העדיפויות  סדר  בראש  נמצא  ככלל,  החינוך 
והמרץ הדרוש. על כך מגיעה תודה גדולה לראש העיר שלנו, מר אלון דוידי, שמשקיע מאמצים 
מערכת  ופיתוח  בקידום  הניתן  ככל  רבים  משאבים  הוצאת  תוך  כימים  לילות  ומשקיע  גדולים 

החינוך של כולנו.

ברצוני להודות לצוותים הנהדרים של מערכת החינוך שלנו – לגננות, לסייעות, למורים, למורות 
ולמנהלים. תודה מיוחדת לעובדי אגף החינוך הנהדרים ולכם הורים יקרים, שבכל שנה מחדש 

נותנים את האמון שלכם בנו.

שאיפותיכם  שתרוממו  גדולה,  הצלחה  לכם  נאחל  שלנו,  המתוקים  הילדים  חביבים,  אחרונים 
לעשייה ולימוד, תעלו, תפרחו ותגדלו לתפארת משפחותיכם והעיר שדרות.

אלעד קלימי,
סגן ראש העיר

בברכה,
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דבר מנהלת אגף החינוך
הורים יקרים,

הננו מקדמים בברכה את הצטרפות ילדיכם למעגל התלמידים בבתי הספר היסודיים בעיר ומברכים 
אתכם הורים וילדים יקרים בשנת לימודים פורייה, ברוכה ומוצלחת.

הנהגת העיר הציבה את יעד החינוך בראש סולם העדיפויות העירוני.
משכך, הננו שוקדים מאוד על פיתוחה של מערכת חינוך מיטבית, הישגית, ערכית ומשמעותית.

החינוכי,  בפיתוח  מקצועית  בעשייה  עתירים  במשאבים  מתמיד  באופן  משקיעה  העיר  הנהגת 
בתשתיות ובהצטיידות, בשדרוג סביבות הלמידה בכל המסגרות החינוכיות, על מנת ליצור תשתית 

איכותית לתהליכים הפדגוגיים המתחדשים ומתמשכים במערכת החינוכית.
מארג העשייה החינוכית  המופלאה בהובלתו של ראש העיר מר אלון דוידי, סגנו מר אלעד קלימי, 
יציבה, מאתגרת  נועדו לבנות את התשתית הכי  וצוותי אגף לחינוך  המנהיגות החינוכית העירונית 

ומחדשת למען ילדכם היקרים.
שיתוף הפעולה עם רשת אמי"ת ומשרד החינוך הם ערובה לכך שההולכים יחדיו מלאכתם משולה 
כעץ שנטעו לשנים, פירותיו המתוקים מבשילים אט אט ומשתבחים מיום ליום בתשומת הלב, בטיפוח 

ובאהבה המרוכזים בו.

בתי הספר בשדרות ממשיכים ליישם את התכנית - מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת, של אגף 
מו"פ ניסויים ויזמות במשרד החינוך, יחד עם גישת הניהול העצמי.

ורב  עצמאית  למידה  תומכות  בסביבות  משולבת  פדגוגית  חדשנות  המקדמת  גוגיה  עיר  ובהיותנו 
תחומית, מאוחד תהליך מרחבי החינוך עם תפיסת הגוגיה, בכלל בתי הספר היסודיים והעל יסודיים 

בהובלת צוות המו"פ העירוני השוקד על ביסוס התהליך והעצמתו.
המעבר לבחירה מבוקרת, פיתוח ייחודיות בית ספרית  והניהול העצמי, יש בהם להרחיב את העשייה 
קהילתית  ולכידות  שייכות  תחושת  ולצוותים  לתלמידים  המעניק  ומעצים  מאתגר  חדשני,  באופן 

מחייבת ומצטיינת.

המידעון שלפניכם נועד להביא בפניכם מידע חיוני לצורך רישום ילדיכם לכיתה א' וכן להכיר לכם את 
עיקרי הייחודיות והתפיסה החינוכית בכל אחד מבתי הספר במרחב החינוכי, כן צירפנו לנוחותכם 

טבלת ימים פתוחים למפגשי הורים המתעניינים בבתי הספר.

הורים יקרים, אמונכם ומעורבותכם חשובים לנו בקידומה וכינונה של מערכת החינוך העירונית. 
אנו זמינים לדיאלוג מפרה להעצמת העשייה החינוכית בעיר.

בברכת שנה לימודים ברוכה
מרים ששי,

מנהלת אגף החינוך
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דבר מפקחת כוללת
תלמידי והורי כיתה א' היקרים,  

אתם מצטרפים אל קהילת בתי הספר בעיר. המעבר מהגן לכתה א' טומן בחובו התחלה חדשה 
מרגשת ומיוחדת במינה המזמינה אתכם להתבונן בעיניים סקרניות על העולם.

לשאול, להטיל ספק ולמצוא תשובות יצירתיות. הדרך אינה תמיד קלה אך גלומים בתוכה אוצרות 
של חיפוש, גילויי חדווה ולמידה. הצוות החינוכי יעמוד לרשותכם הילדים וההורים וייתן לכם את 
התמיכה המרבית לקליטה מוצלחת ומהירה בבית הספר. זו ההזדמנות שלכם, ההורים והתלמידים, 

ללמוד את מאפייני החינוך ולבחור את בית הספר המתאים לצורכיכם. 

בתי הספר היסודיים בעיר פועלים בתפיסת " אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" זו השנה 
החמישית בשדרות. פיתוח הייחודיות שבתכנית הוא דרך חיים, תפיסת עולם, שיטת עבודה ואתגר. 
התכנית יוצרת שותפות אמיתית בין כל הגורמים השותפים לעשייה החינוכית בעיר: משרד החינוך 
ואגף מו"פ,  הנהגת העיר ואגף החינוך בשדרות ורשת אמי"ת. כל זאת במטרה לקידום ולפיתוח 

מרחב חינוך פדגוגי מיטבי לטובת צורכי  התלמידים והציבור.

בהצלחה ויישר כח לכל העושים במלאכה,

אילונה סקג'ו
מפקחת כוללת

משרד החינוך מחוז דרום
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דבר הממונה על תכנית מרחבי חינוך
לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם

להנהגה היישובית, למנהלי וצוותי החינוך בשדרות
 

משרד החינוך בשיתוף מנהלת  אגף החינוך בשדרות, שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת בתי 
הספר ולהציג בפניכם ,לקראת הרישום לשנת הלימודים תש"פ  את העשייה החינוכית, את מגוון 

מוסדות החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.

מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית בעיר. אנו פועלים ליישום מרחב חינוך 
המבוסס על בחירה, שוויון הזדמנויות , שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית.

זאת, בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק : משרד החינוך, עיריית שדרות, 
רשת אמי"ת ,הצוות החינוכי, ההורים והקהילה.

במידעון זה ניתנת בידיכם הזדמנות  ללמוד על מאפייני מערכת החינוך בשדרות ובעיקר לבחור 
את בביה"ס המתאים לילדכם, 

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

דנה ישראלי
ממונה על התכנית

מרחבי חינוך
אגף מו"פ, משרד החינוך
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דבר מנהל קהילת אמי״ת דרום
הורים יקרים,

אתם נמצאים בשלב מרגש ומלא ציפיות לקראת כניסתו של ילדכם לבית הספר היסודי. 
אנו יודעים כי תהליך בחירת בתי הספר הינו תהליך מורכב, מלא תקוות , חששות, לבטים ושאלות. 
מה יתאים לדרך החינוכית של הבית? כיצד יהווה בית הספר גם מקום שליו ומכיל וגם מקום מצמיח 

ומאתגר? האם יקבל ילדנו את הכלים הדרושים להתפתחותו? 

אנו ברשת אמי'ת זכינו להיות שותפים לעיריית שדרות ולמשרד החינוך בתהליך משמעותי בו צועדים 
בתי הספר היסודיים לקראת היותם קהילות חינוכיות לומדות המחוללות התפתחות וצמיחה אישית 
של תלמידים ומורים. בתהליך זה גם זיהה כל בית ספר את הדי אן איי המיוחד שלו ופיתח זהות 

ייחודית. 

הספר  בתי  של  מרשימה  להתפתחות  עדים  אנו  העירייה  עם  מובילים  שאנו  מהתהליכים  כחלק 
היסודיים בעיר, גם ברמת ההישגים וגם באקלים הבית ספרי ולשמחתנו תלמידי העיר שדרות זוכים 
לחינוך מיטבי . היום יכול כל אחד מכם לרשום את ילדו לבית הספר שהמאפיינים המיוחדים שלו הם 
המתאימים לו ביותר. כל אחד מכם יכול להיות סמוך ובטוח שכולם עושים את מירב המאמצים שבתי 

הספר בעיר יהיו המצע הטוב ביותר לצמיחתו האישית והלימודית. 

אני מודה לראש העיר מר אלון דוידי ולעיריית שדרות על הזכות של רשת אמי'ת להיות חלק מהחינוך 
בעיר, על ההובלה למצוינות בכל התחומים ועל ההצלחות הגדולות של העיר בחינוך והישגים. לסגן 
ראש העיר אלעד קלימי על השותפות בעשייה ועל הדחיפה ליותר בכל תחום בחינוך, ולגב' מרים ששי, 

מנהלת אגף החינוך, על צעידה משותפת בשבילי החינוך.

החינוך  הגדולים של  חלק מהתהליכים  להיות  על האפשור  החינוך  למפקחי משרד  מיוחדת  תודה 
וייחודיות  מבוקרת  בחירה  אזורי  חינוך,  מרחבי  בתוכנית  גדולה  שותפות  על  החינוך  משרד  ולמו"פ 

בית ספרית. 
למעשה  נאמנים  שותפים  שתהיו  נכון,  שתבחרו  יקרים,  הורים  עמכם,  גדולה  תפילה  נושאים  אנו 

החינוכי ושיחד אתכם נצליח לחולל את תהליכי החינוך הראויים.

בהצלחה
אביגדור ויצמן,

מנהל קהילת אמי"ת דרום
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דבר מנכ"ל רשת אמי"ת
לֹום" לֹום וְתַדְרִיכֵנּו לְשָׁ לֹום וְתַצְעִידֵנּו לְשָׁ ּתֹולִיכֵנּו לְשָׁ ָ ...שֶׁ "יְהִי רָצֹון מִלְפָנֶיך

)מתוך תפילת הדרך(
 

הורים יקרים,
אני שמח לקדם ברכה את הצטרפות בנכם/בתכם למעגל התלמידים בעיר שדרות.

ומאתגר  כי הוא מהווה שינוי משמעותי  רגע מרגש במיוחד,  א' הוא  לכיתה  המעבר מגן הילדים 
בהיבטים שונים, הן עבור הילדים והן עבורכם ההורים.

כמי שמכיר מקרוב את העבודה החינוכית הנעשית בשדרות ואף שותף לה, יכול להבטיח לכם כי 
ילדכם יימצא בידיים מעולות! ראש העיר מר אלון דוידי יחד עם אגף החינוך, בהובלתה של הגב' 
מכבדת  מוגנת,  לימודים  לסביבת  מעבר  שדרות,  לילדי  להבטיח  כלילות  ימים  עושים  ששי,  מרים 

ותומכת, את החינוך הטוב ביותר, האיכותי והחדשני ביותר.

בשנים האחרונות מובילה רשת אמי"ת במוסדותיה התחדשות פדגוגית של תרבות חינוכית חדשה: 
מבית חינוך לקהילה חינוכית לומדת. תרבות שתצמיח תלמיד בעל ערכים, בעל כלים ומיומנויות 
למידה  ושמחה,  אהבה  מתוך  שהיא  ללמידה  מוטיבציה  בעל  תלמיד  ה-21,  למאה  המותאמים 

משמעותית ורלוונטית המחוברת לעולם הפנימי והחיצוני של כל תלמיד ותלמידה באופן אישי.
כקהילה חינוכית לומדת אנו רואים בכם, ההורים, חלק בלתי נפרד ושותפים לתהליכים החינוכיים 

של ילדכם.

יחד עמכם נמשיך לטפח את תלמידי שדרות ולהובילם להצלחות – למיצוי אישי ולמצוינות.
בשמי ובשם הנהלת רשת אמי"ת, אני מאחל לכם שנת לימודים רגועה, מרתקת, מהנה ומוצלחת.

בברכה,
ד"ר אמנון אלדר
מנכ"ל רשת אמי"ת



בואו להכיר 
את בתי הספר
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דבר פתיחה
הורים יקרים,

אנו מתרגשים אתכם מברכים אתכם לקראת עליית ילדכם/בתכם לכיתה א'. 

והעצמה, שתכליתו שינוי מעמיק  מזה שנים אחדות עוברת מערכת החינוך בעיר תהליך עיצוב 
להעשיר את  בדרכו  ותחום התמחותו,  זהותו  חינוכי את  מוסד  כל  מגבש  במהלכו  ומאתגר אשר 

הלמידה ואת ההישגים הנצברים.

זו השנה החמישית שאנו מיישמים את תכנית משרד החינוך "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת 
וייחודיות בית ספרית",  תוך שילובה בגישת הגוגיה המאפשרים לכם ההורים, לבחור עבור ילדיכם  

את המסגרת החינוכית המועדפת עליכם.

בנושא   11.07.2010 מיום   1953 מספר  ממשלה  להחלטת  מענה  מהווה  חינוך,  מרחבי  תכנית 
"הרחבת אזורי רישום - בתי ספר רשמיים". מטרת העל של תכנית זו הינה להביא לחיזוק 
החינוך הרשמי באמצעות בין היתר, קביעת הוראות  וכללים על ידי מנכ"ל משרד החינוך בדבר 
חינוך מקומיות במשותף, להרחיב את  חינוך מקומית, או מספר רשויות  מתן האפשרות לרשות 
אזורי הרישום לבתי הספר הרשמיים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובאישור משרד החינוך 

ולאפשר בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר.

הגורם המיישם את התכנית במשרד החינוך הינו גף מו"פ, ניסויים ויוזמות. 
 

הגורם המבצע בשדרות היא הרשות המקומית בהובלת ראש העיר ומנהלת אגף חינוך.

והלימודית  הערכית  החינוכית  העשייה  את  ומעמיק  ברצף  חמישית  שנה  זו  מתבצע  התהליך 
המתקיימת בכל בתי הספר שבתכנית. בתחילה בוחר לעצמו כל בית ספר ייחודיות ומפתח אותה 
בשותפות עם צוותי ההוראה ועם הקהילה אליה הוא שייך, ובהתבסס על חוק החינוך הממלכתי 

ועל תכנית הליבה המחייבת. כמו כן, פותחים באופן מבוקר את אזורי הרישום לבחירת ההורים.

הסבר על תכנית מרחבי חינוך-אזורי בחירה מבוקרת
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תהליך בחירת ביה"ס והליכי הרישום
ההורים יכירו את בתי הספר ויבחרו ביניהם על סמך:

1. עיון במידעון הרישום.
2. מפגשים וביקור בערבים פתוחים בבתי הספר.

3. אתרי האינטרנט הבית ספריים.

מועדי ההרשמה:
ההרשמה תתקיים החל מיום שני, א' שבט תשע"ט, 7 ינואר 2019, 

עד יום ראשון, כ"א שבט תשע"ט, 27 ינואר 2019

חייבי רישום לכיתות א' - בוגרי גן חובה שנולדו בתקופה המצ"ב:
יט' בטבת התשע"ג – 1 בינואר 2013  עד כח' בטבת התשע"ד – 31 בדצמבר 2013

רישום מקוון באינטרנט - במהלך תקופת הרישום בין השעות 8:00-24:00 
.www.cityedu.co.il :ניתן יהיה לבצע רישום אינטרנטי באמצעות אתר האינטרנט בכתובת

במעמד הרישום יש להצטייד בתעודת זהות כולל ספח ילדים וכתובת מגורים עדכנית)או דרכון( של 
ההורים.

מהלך הרישום באתר הרישום באינטרנט:
זיהוי בנכם/בתכם על פי מספר תעודת הזהות, נא עדכנו פרטיכם האישיים, לרבות סטטוס זוגיות, 
הורים יחידניים, גרושים וחד הוריים מתבקשים לציין גם את פרטי בן /בת הזוג. הנכם מתבקשים 
לבחור את הזרם החינוכי בו ילמדו ילדיכם )ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי( ואת שם בית 
הספר בו אתם מעוניינים לרשום את בנכם/בתכם. נא דרגו בחירתכם על פי עדיפות ראשונה, שניה 

ושלישית. לא ניתן להזין בעדיפויות את אותו  מוסד חינוכי מעבר לפעם אחת.

סיוע בהרשמה במוקד רישום עירוני
 לנוחיותכם נערכנו גם לרישום במוקד שירות שמאויש ברשם/ת+נציג/ת

 מחלקת הגביה שיסייעו להורים המבקשים סיוע ברישום אינטרנטי.
הרישום יתקיים בין התאריכים: במשרדי מחלקת הגביה, 

בין התאריכים: י' שבט תשע"ט, 16.01.2019 - כא' שבט תשע"ט, 27.01.2019
בימים א׳, ב׳, ד׳, ה׳ בבוקר בין השעות: 8:30-13:00. יום ג' אחה"צ

בין השעות: 16:00 עד 18:00

הערות לתשומת לבכם: 
    לא ניתן לבחור את אותו בית ספר בעדיפות שניה ושלישית.

    ההרשמה לבית הספר אינה מהווה שיבוץ , אלא לאחר הודעה רשמית של ועדת  השיבוץ.
    הנרשמים לאחר המועד, ישובצו במגזר המבוקש על בסיס מקום פנוי )ככול שיהיה(.

    אפשרות הרישום תינתן רק לזכאי רישום על פי הגיל ולתושבי שדרות על פי אלפון משרד הפנים. 
    )ראו הנחיות למקרים אחרים(.
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בתום הרישום, תקבע הוועדה המשבצת את שיבוץ הילדים לבתי הספר על פי נתוני הרישום בפועל 
ובכפוף לוויסותים שיידרשו במקרה של עודף ביקוש או הפרה של אחד הקריטריונים.

עקרונות מנחים לשיבוץ תלמידי כיתות א':

השיבוץ יתבצע על פי העקרונות הבאים:
1. התייחסות לבקשת ההורים במעמד הרישום.

יופעל  שלישית,  או  שניה  ראשונה,  בעדיפות  המבוקש  הספר  בבית  ביקוש  עודף  של  במקרה   .2
מנגנון הוויסות הבא:

   זרם חינוכי נבחר, קרבה גיאוגרפית, הגבלת מס' לומדים בשכבה, מאזן מגדרי.
   בהעדר קריטריון מגבש, תבוצע הגרלה בקרב המועמדים.

ועדכוניכם  האוכלוסין  רישום  במאגר  כתובתכם  פי  על  לביתכם  תשלח  השיבוץ  על  הודעה 
בפועל  במעמד הרישום.

ערעור על השיבוץ
ערעורים מנומקים על השיבוץ ניתן להגיש לוועדת ההעברות במהלך שבוע  ממועד קבלת הודעת 

השיבוץ לבית התלמיד/ה.
את הערעור יש להגיש למדור רישום באגף החינוך, רח׳ בר לב 6, או בפקס 08-6620343.

)באחריות ההורים לוודא קבלת ההודעה ביעדה(.
מרשם  פי  על  עדכנית  כתובת  לפי  התלמידים  לבתי  ההחלטה  תישלח   ,2019 יולי  חודש  במהלך 

האוכלוסין בעיר.

כללי - בירורים והבהרות
בשאלות ניתן לפנות אל מדור רישום אגף החינוך- רח׳ בר לב 6

טלפון: 08-6620341  פקס: 08-6620343
alef@sederot.muni.il :כתובת  דוא"ל לפניות הציבור

הנחיות לעדכון כתובת:
הרישום לכיתות א' יתבצע על פי הנתונים בתעודת הזהות או בדרכון  ההורים. רק תושבים שמקום 

מגוריהם על פי משרד הפנים הוא בשדרות, יוכלו לרשום את ילדם.
חובת ההורים לעדכן את כתובתם במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

תהליך השיבוץ ומנגנון הוויסות
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בעת הפניה  למשרד הפנים יש להצטייד:
• חוזה דירה שכורה/קנויה חתומה במקור.

• שובר תשלום ארנונה בגין הדירה הנ"ל.
• תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים בעיר + עדכון נתוני ילד/ים.

רישום תלמידים חדשים בעיר:
תושבים חדשים המגיעים לעיר מחויבים ברשום ילדיהם לבתי הספר.

לשם כך עליהם להגיע למדור רישום באגף החינוך, רח׳ בר לב 6, לצורך רישומם במאגר העירוני 
כזכאי רישום לבתי הספר בעיר.

לתושבים חדשים- בעת הפניה למדור רישום באגף החינוך יש להצטייד:
• טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.

• תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת בשדרות.
• חוזה דירה שכורה/קנויה חתומה במקור.

• שובר תשלום ארנונה בגין הדירה הנ"ל.

הנחיות רישום להורים במעמד הורה יחיד  )גרושים, פרודים, יחידניים, עצמאיים(:
לחוק  בתיקון  עמידה  תוך  משותפת,  הורות  לאפשר  מנת  על  שבידה  כל  תעשה  שדרות  עיריית 
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 לטובת ורווחת הילד, תיקון המחייב יידוע שני 

ההורים בתהליכים והחלטות בגין ילדיהם המשותפים.
ילדיהם.                       למען  בהלימה  ההורים  כתובת  לתיאום  לפעול  הקטינים  הורי  של  חובתם  זאת,  עם 

לשם כך יש לעדכן במשרד הפנים מען נוסף למשלוח דואר לקטין/נים.

הליך הרשום של קטינים להורים עצמאיים )יחידים(:
• יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית במוקד השירות העירוני.

• ההורה הרושם מחויב בתצהיר ההורה השני המביע הסכמתו לרישום המבוקש.
• את התצהיר יש להגיש בצירוף צילום  ספח ת.ז. של שני ההורים לידי מדור רישום באגף החינוך.

לא ניתן יהיה לשבץ את ילדיכם לבתי הספר ללא מסמכים אלו.

היכרות עם בתי הספר  לקראת הרישום לכיתה א' 
לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020

אנחנו מזמינים אתכם להתוודע אל בתי הספר בשדרות ולהתרשם מהייחודיות ומהעשייה שלהם.
בתכנית הרשמית של מרחבי חינוך ובחירת הורים מבוקרת, לוקחים חלק רק בתי הספר הממלכתיים 

והממלכתיים דתיים.
תפיסת   את  אימצו  בעיר  החינוכי  מהמארג  חלק  בהיותם  רשמיים,  שאינם  המוכרים  הספר  בתי 

המרחב הפתוח ויישמו אותה באופן חלקי גם במוסדותיהם.
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בית ספר ממלכתי "גיל-רבין" לחינוך סביבתי 
"האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" / טשרנחובסקי           

שם המנהלת: ורד חנגלי
שכבות: א'-ו'

כתובת: רחוב משה דיין 903 שדרות
פרטי התקשרות, טלפון: 08-6897079 פקס: 08-6898902  

מפגש פתוח יתקיים ביום שלישי, כט' בטבת תשע"ט, 16.1.18,
בין השעות: 17:30-19:00

ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
לתהליכים  ביקורתיות  לגלות  בוגריו  את  המכשיר  סביבתי,  לחינוך  ספר  בית  הוא  רבין"  "גיל- 
הקורים סביבם, ולעשות שימוש מושכל במשאבי הטבע בהתחשב בדורות הבאים. בית הספר 
התלמידים  ההתנהגות.  לשינוי  ולהוביל  הסביבתי  למשבר  מודעות   לגלות  תלמידיו  את  מנחה 
במשאבים  לחיסכון  למחזור,  בריא,  חיים  אורח  לקידום  לדרכים  נחשפים  חברתית,  מעורבים 

ובאנרגיה ולמציאת פתרונות לבעיות הסביבה.

אנו גאים לספר לכם ש....
ביה"ס הוסמך כביה"ס ירוק. 

כן  ועל  תלמיד,  לכל  פרטני  מענה  למתן  החזון  פי  על  פועלים  אנו   - מיטבי  ספרי  בית  אקלים 
לעיצוב התנהגות המבוססת על שיטת האסימונים  והעצמה  מוגנות  תכניות הכלה,  מפעילים 

"הקיוסק של גיל-רבין".
תכנית "גינה מקיימת" - תוכנית לימודים ייחודית שנבנתה על ידי הצוות הבית ספרי. בהתאם 
לתוכנית, הוקמה גינה קהילתית בשטחה האחורי של בית הספר, שם לומדים הילדים על אודות 
הסביבה בהוראה יצירתית, חוקרת וחווייתית, המעצימה אותם ומאפשרת להם לפתח רגישות 

לסביבה, אחריות אישית, אכפתיות וידע הניתן להעברה עבור הקהילה כולה.
בבית  מצוינות התלמידים  לקידום  ומצטיינים  למחוננים  תכנית של האגף   - ״אמירים״  תוכנית 
הבאים:   בקורסים  התלמידים  את  ומעשירים  מגוונים  בתוכנית  הנלמדים  הקורסים  הספר. 

מוזיקה, ספורט, מדעים, אומנות ופיתוח וטיפוח מנהיגות סביבתית.
מעורבות קהילתית בבית הקשיש, במרכז תעסוקתי למבוגרים עם מוגבלויות ובגני הילדים.

חצר לימודית הכוללת מגרש ספורט, משחקי רצפה, משחקי חצר, מתחם לשיעורי זה"ב
ומוזיאון מדעי פעיל במבואות בית הספר.

לאתר בית הספר סירקו את הברקוד<<

נא הכירו את בתי הספר היסודיים הממלכתיים
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ביה"ס "אלון" למדעים וטכנולוגיה יצירתית
מוביל פדגוגיה איכותית שדרות

"מובילים למצוינות בבחינת השמים הם הגבול והדרך – דרך ארץ."

שם המנהלת: ליאורה פימה
שכבות: א' – ו' 

כתובת: רחוב קק"ל 906 שדרות
alonsdr@gmail.com :פרטי תקשורת, טלפון:  08-6894317 כתובת מייל

מפגש פתוח  יתקיים ביום רביעי, כג' בטבת תשע"ט,  10.1.18, בשעה 19:00

ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית חינוך המעמיק בתחומי המדעים עם דגש על טכנולוגיה יצירתית ופדגוגיה חדשנית פורצת 
דרך. לימוד בסביבות מתוקשבות, סביבות  שפותחו ע"י צוות ביה"ס במטרה לתת מענה לשונות 
טכנולגית  במציאות  המתפקד  עתידני  בוגר  המפתחת  ומשמעותית  חווייתית  למידה  באמצעות 
יצרתיים, פיתוח  - הוראה מתבצעת בדגש על פיתוח פתרונות טכנולוגיים  מתפתחת. הלמידה 

חשיבה מתמטית יישומית והקניית כלים לטיפוח שפה הדבורה ולשיח בעברית ובאנגלית. 
בית הספר שואף לנהל למידה באקלים מיטבי, הכולל מתן מענה רגשי נרחב לכל תלמידיו, ורואה 
ערך רב בשיתוף פעולה עם ועד ההורים ובמעורבותם בישום פעילויות שונות לקידום יעדי ביה"ס.

העיקרון הפדגוגי הבא לידי ביטוי בכל פעילויות ביה"ס הינו : 
מצוינות   על  בדגש  וערכי  עצמאי  לומד  לקידום  דיפרנציאלים  והכלה  למידה  תהליכי  הטמעת 

ואחריות

אנו גאים לספר לכם ש....
תכנית לימודים מבוססת פרויקטים בגישת PBL   תכנית המזמנת לתלמידים עיסוק  בתחומי לימוד 

שונים  באופן חוויתי בשילוב חקר, מעורבות אישית והפקת תוצרים.
הפעלת מסגרות ותכניות ייחודיות למצטיינים: תכנית "אמירים" ו"מקפצה" 

ימי שיא בנושאים שונים, פעילויות חווייתיות ומגוונות.

לימודי קוד- רובוטיקה במעבדת רובוטיקה משוכללת .
תוכנית ייחודית "לב הזהב" להעצמת התנהגויות חיוביות  ומיטוב האקלים החינוכי- שנבנתה ע״י 

הצוות החינוכי .
לניהול  חונכות   , בתחום ערכי חברתי מופעלות הפסקות פעילות, מועצת תלמידים, משחקייה 

קונפליקטים בהפסקות.
"חדר שלווה" לטיפולים רגשיים – טיפול באמצעות בעלי חיים, אומנות וחינוך גופני .

תוכנית "אורח חיים בריא" המעודדת תזונה נכונה וכושר גופני .
חוגי העשרה – לכלל תלמידי ביה"ס אחר שעות הלימודים בתחומי ביה"ס.

בבית ספרנו מופעלת תכנית גשר- להעשרה במקצועות המתמטיקה והאנגלית.

לאתר בית הספר סירקו את הברקוד<<



לאתר בית הספר סירקו את הברקוד<<18

בית ספר ממלכתי לאומנויות "שקמים מעוז" 
"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו" )רבי נחמן מברסלב(

שם המנהלת: סימה עזרא
שכבות: א' – ו' 

כתובת: רחוב יהושוע בן נון 3 ת.ד 285 שדרות
פרטי התקשרות, טלפון: 08-6897043

http://sd.sisma.org.il/school/shikmim/Pages/home.aspx :קראו עלינו

מפגש פתוח יתקיים ביום רביעי, י"ח בטבת תשע"ט, 26.12.18
בין השעות: 18:00-19:00

ייחודיות בית הספר והדרכים למימושה:
בית הספר מקדם ומוביל את התלמידים לערכים חברתיים ופיתוח המצוינות האישית.

ייחודיות בית הספר כבית ספר לאומנויות מהווה כלי ללמידה משמעותית התורמת להתפתחות 
התלמיד ולהרחבת אופקיו ע"י יצירת הקשרים בין שפת האמנות לבין תחומי הדעת השונים. 
ביקורתית  וחשיבה  יצירתיות  סקרנות,  מתוך  למידה  מזמנים  ספריים  הבית  הלמידה  מרחבי 

במרחבי למידה המותאמים למאה ה-21.

אנו גאים לספר לכם ש....
חינוך לערכים - בית הספר מטפח בוגר בעל ערכים של כבוד האדם המקבל את השונה מגלה  

אחריות אישית ומעורבות חברתית.
אקלים מיטבי - התלמידים מרגישים מוגנים, בטוחים ושייכים. הקפדה על התנהגות מכבדת 

בחברת תלמידים פעילה ויוצרת.
הישגים לימודיים - מעגלי מצוינות במסגרת "אמירים", "אמדוקס" ושילוב האומנות במקצועות: 

שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.  
המורים שלנו – מחוייבים, מכילים, מקצועיים, מגוונים בדרכי הוראה חדשניים.

אומנויות - מגוון אומנויות של מחול ותנועה, נגינה, דרמה, מוסיקה, מקהלה ותוצרי אומנות 
ויוצרים  אומנים  בעקבות  התלמידים  יצירות  של  מתחלפות  ובתערוכות  בגלריה  המוצגים 
המייצרים בקרב התלמידים מפגש עם עולמות תוכן רחבים, תוך פיתוח כישורי חיים והטמעת 

הייחודיות בתחום הפדגוגי לקידום הישגים לימודיים.
מעורבות בקהילה - תרומה לקהילה ע"י בוגרי בית הספר בכיתות ו' כמחויבות אישית.

בית ספר מקדם בריאות - תכנית לאורח חיים פעיל ובריא ותחרויות ספורט ליגות בכדורגל, 
ליגות מחניים, הרקדה, שער שוויון ושגרירי בריאות.
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בית ספר "הדר" ממלכתי -חינוך מיוחד
"לתת את הנשמה ואת הלב"

)הצטרפות לבית הספר  מותנית בהחלטות וועדות השמה ושיבוץ(

שם מנהלת: מירי פרוכטר
שכבות: גילאי 6-21

כתובת: מכבים 30 שדרות
פרטי התקשרות: טלפקס: 08-6610138

hadarschool1@gmail.com :מייל

מפגש פתוח יתקיים בתאום ושיתוף השירות פסיכולוגי חינוכי

ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
ייחודי אזורי וכולל בתוכו שני אגפים: האגף התקשורתי-מסייע  בית ספר הדר הוא בית ספר 
מוגבלות  עם  תלמידים  ההתפתחותי-מקדם  האגף  האוטיסטי.  הרצף  על  תלמידים  בקידום 

שכלית התפתחותית.

בית ספר הדר רואה את תפקידו בהתאמת חליפה  ייחודית לכל תלמיד על פי מידותיו,  צרכיו 
ייחודית  ידי התייחסות  זכותו לחינוך על  זכאי לממש את  כי כל תלמיד  ורמתו מתוך האמונה 
אישיותו  מטיפוח  כחלק  ורצונותיו,  כישוריו  יכולותיו,  של  ופיתוח  עצמי  מימוש  לו  המאפשרת 
לומדת המרחיבה  ותלמידיה היא קהילה  עובדיה  כל קשת  בית ספר על  האוטונומית. קהילת 
את ידיעותיה במטרה לממש את מושג השיתופיות, מקצועיות ומצוינות הלכה למעשה הן של 
התלמיד והן של המורה תוך כיבוד השונות. בית הספר רואה עצמו כחלק מן הקהילה העירונית 
ומוביל פרויקטים בשיתוף הקהילה לחיזוק הכנתו של התלמיד לחיים עצמאיים עד כמה שניתן 
של  חייו  איכות  לשיפור  טכנולוגיים  אמצעים  של  שילוב  העיר.  וקהילת  השווים  קהילת  בתוך 
הספר  בית  ומורי  האישית  והתבטאותו  בשילובו  התלמיד  של  לקידומו  בסיס  מהווה  התלמיד 
מחויבים לתהליכי הוראה שיתופיים וברמה מקצועית גבוהה. בית הספר רואה את חובתו לחינוך 
ולימודיים כחלק מתפיסתו לשיפור איכות חייו  והקניית ערכים ישראלים מסורתיים, חברתיים 
של התלמיד תוך שיתוף ההורים והקהילה כחלק מהתקדמותו בהווה והכנתו לחיי בוגר בעתיד.

אנו גאים לספר לכם ש....
קלינאית  כגון:  שונים  במקצועות  פרא-רפואיים  ומטפלים  ממורים  מורכב  הספר  בית  צוות 
רופא  אחות,  פיזיותרפיסטים,  באומנות,  תרפיה  במוסיקה,  תרפיה  בעיסוק,  מרפא  תקשורת, 

ודיאטנית.
ומטבח  טיפולית  קרמיקה  הידרותרפיה,  הכוללת:  נוספת  לימודית  תוכנית  מפעיל  הספר  בית 

טיפולי, קידום בריאות, איכות הסביבה, תכנית מוזיקה מותאמת.
בבית הספר חדר סנוזלן, חדר גריה רב-חושית, משחקיה מותאמת  חממה טיפולית המשמשת 

את התלמידים ללמידה והתנסות.
בית הספר מוביל את התקשוב בהתאמה ייחודית לתלמידים על ידי שימוש באייפדים ומערכות 

מיקוד מבט.
בית הספר נותן שלוש ארוחת ביום בליווי דיאטנית וצוות טיפולי.
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בית ספר למדעים - תורני מדעי אמי"ת שדרות                                                                   
"מובילים למצוינות ולמנהיגות באהבה"

שם המנהלת: דינה חורי 
שכבות:  א' – ו'

כתובת: המגינים 17 שדרות      
פרטי התקשרות: טלפון: 08-6611133  פקס : 08-6891643   

 dina.huori@sisma.org.il  :מייל

מפגש פתוח יתקיים ביום שלישי, כד' טבת תשע"ט, 1.1.19, בשעה 18:00 

ייחודיות בית הספר והדרכים למימושה:                                                                                                                                                             
בית ספר תורני מדעי אמי"ת בשדרות מחנך את תלמידיו על בסיס ערכי התורה והאמונה, מחנך 
לקיום מצוות, בדרך של למידה חדשנית המקדמת מיומנויות מדעיות ומפתחת לומדים מצוינים 
המפתחים  וחדשניים  מתוגברים  מדעים  לימודי  מתקיימים  הספר  בבית  ערכיים.  ומנהיגים 
רובוטיקה, אסטרונומיה,  לימודי  כגון:  גבוהה,  לחשיבה  המובילות  ושפתיות  מדעיות  מיומנויות 
וקהילתית.  אישית  מנהיגות  ומעצימים  מטפחים  חוקרים,  יוזמים,  התלמידים  סביבתי.  וחינוך 

התלמידים מעורבים ושותפים בחיי הקהילה.

אנו גאים לספר לכם ש....                                                                                                            
בבית הספר יש קהילות מורים מקדמות פדגוגיה חדשנית - הצוות החינוכי בביה"ס הינו 
בית  ביה"ס.  של  הייחודיות החדשנית  הפדגוגיה  את  מקדמות  מורים  קהילות  ומיומן,  מקצועי 
מיטבית  ללמידה  מודלים  ופיתוח  מדעים  וללימודי  כוללת  להוראה  סטודנטים  מכשיר  ספרנו 
וחדשנית המאפשרת מענה לפרט והכלל .                                                                                                                              

אצלנו תמצאו תכניות חינוכיות ערכיות מתוגברות – המעצימות ומקדמות את כלל תלמידי 
ביה"ס לחינוך תורני ערכי.

אנו מקדמים מצוינות ע"י הפעלת תכניות מגוונות כגון: אמירים, קידומטיקה, מקפצה-
ועוד  ילקוטים  ללא  יום  מדוברת,  אנגלית  הסביבה,  ואיכות  מדעים  שבוע  שיא,  מי  אמדוקס, 
ותכניות המחזקות מיומנויות אישיות- בעזרת  תכניות וחוגי העשרה מגוונים :ג'אגלינג, צילום, 

דרמה, שירי א"י, אשכולות חשיבה. 

סקרנות  המעודדות  בסביבות  לומדים  התלמידים  וחדשניות  מטופחות  למידה   סביבות 
ולמידה שיתופית בקבוצות קטנות ומגוונות. סביבות ייחודיות כגון חדר העצמה, גן צלילים, גן 

קסום-צמחי תבלין ומרפא.         

זכינו בפרס החינוך הארצי מטעם רשת אמי"ת.
לאתר בית 

הספר סירקו את 
הברקוד<<

נא הכירו את בתי הספר היסודיים בממלכתי דתי
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בית הספר תורני חדש
חינוך עם נשמה

שם המנהל: גדי בקיה
שכבות: א' – ו'

כתובת: רח' יהושוע בן נון 5 שדרות
פרטי התקשרות, טלפון: 08-6897163 פקס: 08-6890017

gadibkaya@gmail.com :דואר אלקטרוני

מפגש פתוח יתקיים בע"ה ביום שני, כג' טבת )31.12.2018 למניינם(. בשעה: 18:00.

ייחודיות בית הספר והדרכים למימושה:                                                                                                
לומדים  ישראל,  לתורת  המחוברים  טובות,  מידות  בעלי  בוגרים  להצמחת  פועל  ספרנו  בית 

עצמאים המצטיינים בקודש וחול, ומובילים בתורת חיים.
אנו שואפים לפתח אצל כל תלמיד את תחושת  המסוגלות האישית ולממש את הפוטנציאל  

הטמון בו מבחינה לימודית, חברתית ורגשית.
אנו נותנים  מענה לאוכלוסייה המבקשת לחנך את ילדיה בסביבה תורנית תוך הפרדה מגדרית 
ושמים דגש חזק על בניין האימון והקשר האישי בין המורה לתלמיד הדבר בא לידי ביטוי בשעות 

הרבות המוקדשות לשיח אישי וקבוצתי בין מורים ותלמידים.

אנו גאים לספר לכם ש....                                                                                                             
ויוזמות רבות במהלך השנה כמו: תלמוד  ומפעיל פרויקטים  בית ספרנו מוביל בתחום הערכי 

תורה לבנים, הקמת מרכזי למידה בנושאים ערכיים, סיורי תנ"ך, מורשת ,הכרת הארץ.
ספריה מטופחת לעידוד הקריאה, כתיבה יוצרת, מועדוני קריאה, ומפגשי סופרים.

פרויקט בר/בת מצווה, חוגי פיוט ושירה. 
תכנית לשיפור מתמיד של הישגים ומיומנויות בתחומים שונים.

השתתפות בתחרויות ארציות כגון ציור, מתמטיקה, מרוץ הצבי ועוד.
מצוינות במקצועות קודש, מצוינות במתמטיקה ובאנגלית, אמירים. 

מוסיקה, פיתוח חשיבה, מצוינות, ספורט, חוג רובוטיקה, אשכולות חשיבה.
צוות בית הספר עובד במסירות ובמקצועיות מתוך שליחות אמיתית בעבודת החינוך.
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בית ספר הרוא"ה המתחדש ממלכתי דתי 
"לחנך באהבה ולגדול באמונה" 

שם המנהל: אריק אזולאי
שכבות:  א'-ו' 

כתובת: דרך מנחם בגין 14 שדרות  
דרכי התקשרות: טלפון: 08-6897285 פקס: 08-6890291

Eric129@walla.com :מייל

מפגש פתוח יתקיים ביום ראשון, ט"ו בטבת תשע"ט 23.12.18 בשעה 17:30

ייחודיות בית הספר:
קהילה חינוכית לומדת בגישה ההומניסטית היהודית.

צוות בית הספר שלנו מעודד, תומך ומחזק את הביטחון האינטלקטואלי והרגשי של התלמידים 
על פי צורכיהם הייחודיים .

זו מדגישה את המידות הטובות של  גישה  פי הגישה ההומניסטית,  על  בחינוך  אנו מאמינים 
כל אחד  ופועלת מתוך הגישה הפסיכולוגית החיובית. אנו מזהים את החזקות של התלמידים 
ומעצימים אותם . אנו מחויבים לפיתוח התלמידים מהמקום המתאים להם, בהתאמה למגוון 
אינטליגנציות בתוך בית חינוך שהוא קהילה חינוכית לומדת. אנו  שמים  דגש על מיצוי אישי 

כמו גם מצוינות לימודית.  
כל באי בית הספר פועלים יחד בשיתוף פעולה מתוך שוויון , עוצמה וראייה מערכתית. 

בבית החינוך פדגוגיה חינוכית חדשנית במיקוד של פיתוח והעצמת כל תלמיד. אנו מתמחים 
ועשייה  הנהגה  יכולות  לפיתוח  כלים  מקבלים  תלמידינו  מוזיקלית.  ותרבות  חשיבה  בפיתוח 

חברתית ובהמשך יוצאים לעשייה חברתית והתנדבות בקהילה ובעיר.

אנו גאים לספר לכם ש.... 
מקהלה בית ספרית בליווי אנשי מקצוע המקהלה מופיעה באירועים בבית הספר ובטקסים 

עירוניים.  
חונכות,  פרויקט   - פר"ח  עתיד",  "פותחים  כמו:  למצטיינים  ותכניות  העשרה  תכניות 
עם  בשיתוף  "קידומטיקה"  אמדוקס,  חברת  בשיתוף  "מקפצה"  למצטיינים,  "אמירים" 
אחר"  "שיעור  ספיר"   "מכללת  עם  פעולה  שיתוף   – צעירים  כתבים  שבע,  באר  אוניברסיטת 

בשיתוף בנק הפועלים. פרויקט ה"סייבר", שיעור רובוטיקה, "יוצרים חלום" ועוד.
חוג דרמה ותיאטרון - נולד מתוך הרצון לאפשר לתלמידים מקום שבו יוכלו לתת דרור לביטוי 

העצמי, ליצירתיות, לחיידק התיאטרון ובעיקר לעשות כיף דרך המשחק והדרמה. 
זמר עברי - בית הספר מקדם פרויקט לחידוש השירה העברית, והתלמידים עוסקים בנושא 

אחת לשבוע.
זכינו בפרס חינוך ארצי בשנה"ל תשע"ח.

לאתר בית 
הספר סירקו את 

הברקוד<<
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בית ספר "יסודי התורה" למדע ויהדות
מוכש"ר בפיקוח מרכז החינוך העצמאי ומשרד החינוך. "מובילים לערכים ומצוינות"

מנהלת: עליזה אלגרבלי
שכבות: א' – ח'      כתובת: רח' משה רבנו 120 שדרות

פרטי התקשרות, טלפון: 08-6891596  פקס: 08-6890933
 Y-hatora@bezeqint.net :מייל

מפגש פתוח יתקיים ביום שלישי,  י״ז בטבת תשע״ט, 25.12.18, בשעה 18:00 

ייחודיות בית הספר והדרכים למימושה: 
חינוך וערכים במקום הראשון אנו רואים בחינוך יעד ראשוני ומשקיעים בהקניית ערכים ובעיצוב התנהגות 
איכותית. בביה"ס קיימים אגף בנים ואגף בנות המחנכים תלמידים המהווים גאווה לעצמם, נחת למשפחתם 
וכבוד לעמם. הצוות החינוכי בביה"ס מנחיל את מורשת ישראל ע"י פרויקטים, תוכניות ומבצעים והכל מתוך 

חום אהבה ועידוד. 
לא מתפשרים על רמה לימודית גבוהה בביה"ס שמים דגש רב על רמת לימודית גבוהה והיקף ידיעות 
רחב ומעמיק בכל המקצועות יחידות החומר וספרי הלימוד נבחרים בקפידה על פי כל ההנחיות ותוכניות 
הלימודים העדכניות של משרד החינוך. תלמידי ביה"ס החל מכיתה א' לומדים אנגלית, מדעים, מתמטיקה 

ואלקטרוניקה ושותפים ליוזמות המובילות למצוינות.
העצמה אישית ופעילויות סביב השעון -בביה"ס חיי חברה עשירים בפעילויות חברתיות: 

ימי שיא, מסיבות, בר/בת מצוה טיולים שנתיים, סיורים לימודיים וערבי הורים כיתתיים ובית
ספריים. ביה"ס מעצים את תלמידיו בהעצמה אישית וחברתית במסגרת שיעורי כישורי חיים

מקדם מנהיגות צעירה ומעורבות בקהילה. 

אנו גאים לספר לכם ש....        
מדעים  מעבדת  עדכני,  מחשבים  חדר  מתוקשבות,  כיתות  מתקדמת:  לימודית  סביבה  קיימת  בביה"ס 
משוכללת, ספריה להעשרה, חדר בריאות, מעבדת אנגלית, חדר שלווה ועוד ... לרווחת התלמידים ולהצלחתם.
ביה"ס נבחר להוביל פדגוגיה איכותית והובלת למידה משמעותית ע"י הנחלת "תכנית יעדים" החדשנית 

בחטיבה הצעירה ובחטיבה הגבוהה ומהווה פיילוט פדגוגי לבתי הספר אחרים בדרום.
המצוינים מבין תלמידינו נבחרו ל"פרויקט מצוינות 2018" ועתידים להשתלב במסגרת ביה"ס 

בלימודי מדע, ביולוגיה ורפואה.
במסגרת שיעורי מדעים משתתפים התלמידים בפרויקט "תעשידע" לייצור דגמים תעשייתיים 

מתוך עולם המדע והצגתם בתערוכות ארציות.
בית הספר לוקח חלק בתכנית "מה קורא" לעידוד הקריאה וחשיפת התלמידים לספרים ולסופרים  תלמידת 

ביה"ס זכתה בעבר  בתעודה יוקרתית ממשרד ראש הממשלה כ"מלכת הקריאה" בשדרות.
בכדי המקצועות  בכל  לימודי  ותגבור  אישי  לקידום  חונכות  פר"ח  תוכנית  מופעלת  ביה"ס   במסגרת 

לאפשר מיצוי הפוטנציאל הקיים בכל תלמיד.
בית  ולחוגי  להורים,  העצמה  לסדנאות  הורים,  לערבי  הודות  מיוחדת  משפחתית  אווירה  קיימת  בביה"ס 

המחזקים את הקשר המשמעותי בין ההורים לביה"ס.
בכל יום שלישי אחה"צ מתקיימת בביה"ס פעילות של תנועת נוער במגמה לחזק את החינוך האיכותי תוך 

פעילויות המובילות למנהיגות צעירה.

בתי ספר הם על אזוריים אך אינם מהווים חלק מהתכנית מרחבי חינוך  ואזורי בחירה מבוקרת,  הם 
שותפים לתפיסת העולם והמנהיגות החינוכית.

נא הכירו את בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים
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בית ספר תורני לבנות "מעלות" בית לחינוך,
ערכים ומצוינות

מרשת מעיין החינוך התורני, מחנכים מהנשמה מובילים למימוש עצמי והגשמה

שם המנהלת: שושי עזרן
שכבות: א' – ח'

כתובת: יהושע בן נון 1 שדרות
A6613131@GMAIL.CO :דרכי התקשרות: טלפון: 08-6613131 פקס: 08-6613137 אימייל

מפגש פתוח יתקיים ביום שישי, י"ח בטבת תשע״ט, 5.1.18, בין השעות: 9:00-11:00 

ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית הספר ״מעלות" הינו ביה"ס ייחודי לבנות, המתנהל ע"פ דרכה של תורה תוך הקניית ערכים 
מידות טובות ודרך ארץ. בית הספר מוביל את תלמידותיו לחינוך איכותי המקנה את הכלים לבניה 

עצמית, קידום למידה משמעותית וקבלת האחר והשונה במצבים נתונים. 
האישיים  לכלים  ביטוי  ובמת  תלמידה  כל  של  האישי  הקול  שימור  כיעד,  לעצמו  שם  הספר  בית 

שבתוכה. השגת יעד זה מתבצעת בשיעורי "הקול האישי".
בוגרות בית הספר מתחנכות לצד הלימודים גם לממש את יכולותיהן לתרום לחברה ולחיות בשלמות 
מוסרית. במסגרת הלימודים מפתחות הבנות כישורים בתחום האישי ובתחום הבין אישי – חברתי 
ורוכשות כלים וחשיבה, ללמידה עצמאית לשליטה ולהתמודדות בשדה החיים בדגש על הישגים 

ומצוינות.

אנו גאים לספר לכם ש....
בבית ספרינו החינוך והערכים מורגשים בכל פינה, באיכות הבנות בשמירה על הסדר ובדרך ארץ 

של הבנות. בית ספרנו מחנך למעורבות חברתית והתנדבות בקהילה.
למידה  במשחקי  עשירים  ומעוצבים,  מגוונים  למידה  ומרכזי  מתוקשבות  כיתות  ספרינו  בבית 

וחשיבה פתוחים במקצועות הליבה: אנגלית, מתמטיקה, ועברית בכל רמות הגיל השונות.
בבית ספרנו לומדות התלמידות אנגלית החל מכיתה א'.

תלמידה, חשיפה  כל  של  האישי  הקול  לפיתוח  ייחודית  תוכנית   - ניצוץ  שיעורי  ספרינו  בבית 
לנושאים שונים שאינם בתוכנית הלימוד.

חינוך למצוינות בדרכי עידוד ע"י כרטיסיות קניה ב"סופר מעלות"
בבית ספרינו קיימים יחסים בין אישיים חמים וקשרי בניה והעצמה בין המורות לתלמידות.

מצוירים  ריצפה  ומשחקי  וספורט,  משחק  שטחי  רחבים,  דשא  כרי  גדולה,  חצר  ספרנו  בבית 
לרווחת התלמידות בהפסקות בנוסף מתקיימות הפסקות פעילות ע"י צוות המורות.

בבית ספרנו תכנית ייחודית של פעילות הורים וילדים, סדנאות להדרכת הורים, ימי שיא, וסיורים 
לימודיים עיונים במכוני מדע שונים.

בבית הספר מתקיימים חוגי קרן קרב לפיתוח החשיבה האישית והקבוצתית. 
)אשכולות חשיבה, קומיקס, טבע וסביבה, ארכיטקט, טבחים, חוקרים, מחול ודרמה(.
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מועדי הימים הפתוחים
מוסדות החינוך בעיר מזמינים אתכם להתוודע אל ייחודיותם של בתי הספר ולהכיר בשונות הקיימת ביניהם, 
טרם ההרשמה לבית הספר. אתם מוזמנים להגיע ולבקר בבתי הספר להתרשם מהסביבה החינוכית, מהצוות 

החינוכי, מהאווירה, מהייחודיות  ומדרכי ההוראה והלמידה בבית הספר.

בית ספר ממלכתי  
"מדעים אלון"

בית ספר ממלכתי  
"שקמים מעוז"

בית ספר ממלכתי 
"גיל-רבין" 

בית ספר "תורני 
חדש" ממלכתי דתי

בית ספר "תורני 
מדעי" ממלכתי דתי 

בית ספר הרוא"ה 
המתחדש ממלכתי 

דתי

בית ספר
"יסודי התורה"

בית ספר דתי לבנות 
"מעלות"

בתי הספר הממלכתיים

בתי הספר הממלכתיים דתיים

קרן קיימת 
לישראל 

906

יהושוע בן 
נון 3

משה דיין 
903

יהושוע בן 
נון 5

המגנים 18

דרך מנחם 
בגין 14

משה רבנו 
120

יהושוע
בן נון 1

מדעים וטכנולוגיה
יצירתית

אומנויות

חינוך סביבתי  

חינוך תורני
עם נשמה

מנהיגות ומדעים

חינוך הומניסטי יהודי

מדע ויהדות

מעיין החינוך התורני, ברוח 
ערכים ומצוינות

 2/1/19
כה' טבת תשע"ט

בשעה 17:30

26/12/18
יח' טבת תשע"ט

בשעה 18:00

 28/12/18
כ' כסלו תשע"ט
בשעה 10:00

, 31/12/18
כג' טבת תשע"ט

בשעה 18:00

01/01/19
כד' טבת תשע"ט

בשעה 18:00

23/12/18
טו' טבת תשע"ט

בשעה 17:30

25/12/18
יז' טבת תשע"ט
בשעה 18:00

04/01/19
כז' טבת תשע"ט
בשעה 09:00

בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים

שם
בית הספר

כתובת
בית הספר

ייחודיות בית 
הספר

מועד היום 
הפתוח
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ילדים עם בעיות בריאותיות
הורים לילדים עם בעיות בריאותיות/אלרגיה המעוניינים בסייעת רפואית לילדיהם, מתבקשים 
לדווח לרשות ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ותקפים על מנת שניתן יהיה לבקש  בעבורם 
עם  להתארגן  יש   .15/10/19 התאריך  עד  להגיש  ניתן  רפואי  לסיוע  בקשות  רפואית.  סייעת 

המסמכים בהתאם ולגשת לגב' יפה בוגנים, רח' יערה 1, טלפון לבירורים: 08-6620348.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים הזכאים להנגשה פיזית במוסדות החינוך
תלמיד במערכת החינוך זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא 
של הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות. הואיל ותהליך הנגשת המוסד החינוכי 
לאחר  מאפשר,  החינוך  משרד  שונים,  ובאישורים  משנה  בתהליכי  כרוך  התלמיד  של  לצרכיו 
שתיאם את ההוראות הבאות מול מרכז השלטון המקומי ומול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות, רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים. זאת כדי שתהליך הנגשתו של המוסד 

החינוכי שהם מיועדים להשתבץ אליו יתחיל במועד מוקדם יותר.
הרגיל  במועד  הרישום  את  שולל  אינו  לנגישות,  בקשה  הגשת  שתכליתו  המוקדם,  הרישום 
ובהתאם להוראות הרגילות. הוא זכות להורה לילד בעל צרכים מיוחדים ולא חובה, והוא בא 

בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל. 
ֿ

הורי הילד יסורו למשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם,  
ימלאו בקשה כתובה, ובה יבהירו מה שם המוסד החינוכי המבוקש לשיבוץ ילדם/בתם 
בהתאם לנוהלי הרישום הרגילים, וכן את הצורך בנגישות. במעמד זה יצרפו מסמכים 
המאמתים את הבקשה, זאת בהתאם להנחיות של מחלקת החינוך ברשות המקומית 

במועד הרישום המוקדם לעניין זה.

הילדים הבאים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים 
יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי  במהלך חודש 

כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל:

ההרחבה  צווי  פי  על  וכן  התש"ט-1949  חובה  לימוד  חוק  הוראות  פי  על  חייבי-רישום  ילדים 
ללימוד חובה בגני ילדים טרום-חובה משנת 1999 ומשנת 2001, קרי ילדים בגיל 6-5 וכן ילדים 
בגיל 4-3 בתנאי שהם מתגוררים ביישובים או בשכונות הנקובים בצווי ההרחבה הנ"ל, וכן ילדים 
במעברים מגן הילדים אל בית הספר היסודי ומבית הספר היסודי אל חטיבת הביניים  ו/או אל 
החטיבה העליונה, בעלי צרכים מיוחדים, בין בשל קשיי ניידות או בשל לקות חושית,)שמיעה, 
פיזיים- לשינויים  יזדקקו  אשר  המיוחד,  בחינוך  ולא  הרגיל  בחינוך  לשילוב  המיועדים  ראיה(  

מבניים במוסד החינוכי עצמו לשם הנגשתו לצרכי התלמידים. לרבות מעלית, תא שירותים לנכה, 
דרכי הגישה למוסד החינוכי, תקרה אקוסטית וכיוצ"ב, ובלבד שמדובר בנגישות פיזית של מרחבי 

הלמידה שבהם התלמיד אמור ללמוד בפועל.

ילדים להורים בעלי צרכים מיוחדים כאמור הזקוקים להתאמות  והנגשת המוסד החינוכי לשם 
נגישותם למקום אליו יביאו ויקחו את ילדיהם.

הנגשה פיזית לבעלי צרכים 
מיוחדים וסיוע רפואי



27

אגף החינוך

החטיבה לגיל הרך
מדור גני הילדים 

רישום לגני הילדים 
שירות פסיכולוגי חינוכי 

הסעות 
חינוך מיוחד

מחלקה טכנית 
הזנה ופרויקטים

קצין ביקור סדיר 

גישור עולים 
כ"א בחינוך 

מנהלת- מרים ששי
מזכירה – פרץ שרית 

חשבת אגף החינוך - ציונה פרץ 
מנהלת - ענת לרנר

מנהלת - שוש אסידו 
מזכירה - עדנה סויסה 

מנהלת - יפית חסן 
מזכירת השירות - מעיין מימון 

אנג'לה פבלוב 
מנהלת – סוניה שרביט

מנהל ציון סויסה 
מורן אלחרט

יהודה אביטן 
קלרה אדמוב

לילך פרץ מרגאי
מעיין בר יוחאי

מנחם דן פיסחוב
יפה בוגנים 

08-6620341
08-6620341
08-6620237
08-6620355
08-6620355
08-6620356
08-6620360
08-6620361
08-6620346
08-6620349
08-6620357
08-6620267
08-6620352
08-6620351
08-6620350
08-6620264

08-6620348

בעלי תפקידים

טלפוןבעל התפקידמחלקה/ שירות

חשוב להדגיש:  שאין באמור בהוראות אלה כדי לחייב את מחלקת החינוך ברשות המקומית 
לשבץ את התלמיד דווקא למוסד החינוך שהוא ביקש להשתבץ אליו במסגרת הבקשה לרישום 
מוקדם. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית רשאי לקבל בבקשת השיבוץ החלטה מנהלית  
החינוך  משרד  ובהנחיות  הרישום  בתקנות  ולהוראות  המנהלי  המשפט  כללי  לכל  בהתאם 
המתפרסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל  – בקשר לשיבוצים בפועל של תלמידים לגני הילדים 

ולבתי הספר היסודיים.

לבירורים נא לפנות לגב' ענת לרנר, טלפון:054-4882805
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הרחבת אפשרויות הבחירה והמרחב החינוכי
במגזר הממלכתי, ממלכתי דתי ובמוכר שאינו רשמי
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משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות 

מרחב חינוכי
אזור בחירה מבוקרת

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות 
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