עיריית שדרות

אגף החינוך

חוברת רישום

לגני הילדים ולכיתות א'
לשנת הלימודים תשפ"ג 2022–2023

אגף החינוך ,המחלקה לחינוך
קדם יסודי
כתובת :חיים בר לב  6שדרות

•מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך :אלעד קלימי
•מנהל אגף החינוך :גיל חדש
•סגנית מנהל אגף :קרן דהן
•מנהלת קדם יסודי :דפי גדליהו
•מנהלת חינוך מיוחד :סוניה שרביט
•מזכירת אגף החינוך :שרית פרץ
•רכזת מדור רישום :עדנה סויסה
•טלפון08-9525716 // 08-9525721 :
•פקס08-6620355/6 :
•דוא"לganim@sederot.muni.il :

2

דבר ראש העיר
בס"ד
הורים יקרים,
אנו מתכבדים להגיש לכם חוברת זו ובה מידע מקיף על הסדרי הרישום לגני
הילדים ובתי הספר העירוניים.
אנו פועלים רבות לטיפוח הסביבה הלימודית של ילדי הגיל הרך ובתוך כך גם
סביבה מקדמת למידה חווייתית ומעצימה כבר בגילאים אלו ,וזאת מתוך רצון
לתת מענה לצרכים הקוגניטיביים ,הרגשיים ,החברתיים והפיזיים של הילדים.
בכך ,אנו גם מאפשרים להם למצות את יכולתם ולפתח את כישוריהם .במהלך
השנה אנו משקיעים עשרות מיליוני שקלים בבניית גנים ובתי ספר חדשים,
בשיפוץ ושדרוג המבנים הקיימים ,ובהעשרת הצוות החינוכי ,בקיום תוכניות
ייחודיות וכן מקדמים ומעודדים חדשנות ,יזמות וחשיבה יצירתית.
נמשיך להשקיע משאבים רבים במערכת החינוך העירונית ששמה דגש מיוחד
על הגיל הרך ומתוך אמונה והבנה כי ההשקעה בחינוך בגיל זה תיתן את
פירותיה בעתיד.
השקעה זו באה לידי ביטוי בפתיחת גני ילדים חדשים בעיר ושדרוג מתמיד
של הגנים הקיימים ,והשקעה בהעצמת הצוותים החינוכיים ובתוכניות העשרה
מגוונות.
בשדרות החינוך בראש סדר העדיפויות ,זאת לא סיסמה ,זאת תוכנית עבודה
ואני סמוך ובטוח כי יחד איתכם הורים  -שותפים אמיצים להליך החינוך של
ילדיכם ,נוכל להביא למיצוי הפוטנציאל של הילדים בלמידה מהנה ,ערכית
ותורמת.
בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה.
תמיד כאן בשבילכם

אלון דוידי
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ראש העיר

דבר מ"מ ראש העיר
ומחזיק תיק החינוך
בס"ד
הורים יקרים,
אנו עומדים בפתחו של הרישום לגני הילדים לשנת תשפ"ג .מוגשת לכם
חוברת מידע ורישום ובה מרוכז כל המידע שיסייע בידכם ברישום ילדיכם
לגני הילדים וכיתות א›.
הודות לדחיפתו של ראש העיר ,אלון דוידי ,שמקצה לכך משאבים רבים ,תחום
החינוך בשדרות נמצא בשנים האחרונות בתנופה של ממש עם השקעה
מאסיבית שמייצרת תוצאות חיוביות בכל מדדי החינוך החשובים .ההשקעה
שלנו משתלמת .חלק ניכר מתקציב העירייה מושקע בחינוך והתוצאות
מדברות בעד עצמן.
לצד ההשקעה הפדגוגית ,אנו עמלים מדי שנה על חידוש ובניית מוסדות חינוך
ברחבי העיר ,שדרוגם ,שיפוצם והתאמתם לסטנדרטים הגבוהים ביותר .לצד
השדרוג הפיזי ,אנו פועלים לאבזר אותם בכל הכלים הנדרשים כדי להעשיר
את עולמם של הילדים.
התשתית החינוכית בשדרות מוצבת על ערכי יסוד משמעותיים :שייכות,
יצירתיות וחדשנות ,כבוד האדם ,מתן שוויון הזדמנויות ומצוינות ,מתוך הבנה
שזו תקופה שבה מונחים היסודות לעיצוב אישיות התלמיד.
זה הזמן והמקום לומר תודה גדולה לגננות ,לסייעות המסורות והיקרות,
ילדי שדרות נמצאים בידיים הכי טובות .תודה גדולה לכל עובדי אגף החינוך
ובראשם מנהל האגף ,גיל חדש ,על השליחות החינוכית החשובה.

אלעד קלימי
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מ"מ ראש העיר
ומחזיק תיק החינוך

בס"ד
הורים ,תלמידות ותלמידים יקרים,
מערכת החינוך העירונית גדלה ומתפתחת ,הן במבני מוסדות חינוך חדשים
וחדשנים שנבנים והן בקליטת תלמידים חדשים וצוותי חינוך והוראה שנקלטים
ומתחילים דרכם במערכת.
מערכת החינוך בעירנו היא מהטובות והמובילות בארץ .זכינו לשדרת מנהיגות
חינוכית ,מהמעלה הראשונה ,מנהלים ואנשי חינוך כאחד .אנו פועלים כל
הזמן לשימור ההישגים החינוכיים ,ובמקביל לחידוש ופיתוח תוכניות פדגוגיות
ומרחבי למידה חדשניים.
אחד היעדים המרכזיים של אגף החינוך הקדם יסודי לשנה הנוכחית הינו
"שפה בונה עתיד"  -קידום השפה והאוריינות בגיל הרך באמצעות קריאת
ספרים ותוכנית מבוקרת וסדורה לאורך השנה .התוכנית בשיתוף "יוזמת
שדרות במרכז"  -קרן רש"י ,משרד החינוך ,מכללת בית ברל והמחלקת לגיל
הרך .התוכנית תלווה במחקר מדיד ומותאם גיל ,וכן בקמפיין עירוני לעידוד
קריאת ספרים .יעד נוסף הינו קידום ההיבטים הרגשיים חברתיים .ילדי הגנים
ייהנו מתוכניות חדשניות ,והצוותים יקבלו כלים למיומנויות ה.SEL -
אנו באגף החינוך בשיתוף השירות הפסיכולוגי נעשה כל שביכולתנו להיות
ראויים לכם  -בצמצום הפערים ,בשיפור ההישגים ,ובקידום ההיבטים הרגשיים
והחברתיים בלמידה.
אנו מאחלים לכולנו שנה של בריאות טובה ,של חינוך איכותי ושל שגשוג אישי
וקהילתי.
ובהזדמנות זו להודות לצוותי החינוך המדהימים בגני הילדים ,המשקיעים
רבות בקידום ילדי שדרות.
בברכה,

דפי גדליהו

גיל חדש

מנהלת הגיל הרך

מנהל אגף החינוך
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הורים יקרים
הכניסה לגן עירוני הינה שלב חשוב ,משמעותי ומרגש ,חשוב לנו שתהליך
הרישום יהיה קל ,נגיש וזמין עבורכם .אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע
בכל פנייה ממועד הרישום ועד השיבוץ.

לתשומת ליבכם! על אף שילדכם לומד השנה בגן עירוני ,עליכם
לדאוג לרישומו מחדש בשנה הבאה.
בחוברת הרישום תמצאו את כל נוהלי הרישום והשיבוץ לגני הילדים העירוניים.
אנא קראו את חוברת הרישום בעיון על מנת להקל עליכם את הליך הרישום.
הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו על פי אזורי רישום מוגדרים מראש.
מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי מגני הטרום ועד התיכון עבור
תלמידי אזור הרישום ותושבי העיר בלבד.
כחלק ממדיניות הרצף  -ילדי טרום חובה גילאי  4ילמדו בגנים בהם למדו
בשנת תשפ"ב על מנת לייצר רצף חינוכי ולימודי לילד( .במידה והגן הוא דו
גילאי)
ילדי גני טרום משויכים לגני חובה שנקבעו מראש עפ"י רשימה בהמשך החוברת.
תלמידים שאינם מאזור הרישום ישובצו בעדיפות על פי אזור הרישום שלהם
ובכפוף לשיקולי מערכת.
הרישום הינו הליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדיהם בהליך
השיבוץ בכפוף ליכולת הקליטה בגנים ובבתי הספר.
לתשומת ליבכם ,הגדרת הגנים המוצגת בטבלת הגנים באתר אינה סופית.
ייתכנו שינויים בהגדרת הגנים (גילאים /זרם /אזורי רישום) בכפוף לביקוש
וההיצע בכל איזור רישום.
בעת השיבוץ ,החלוקה בין הגנים והכיתות נעשית על פי קריטריונים המופיעים
בהמשך.

לידיעתכם :הרישום הוא בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ.
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נרשמים בקליק
הדרך לרישום מהיר ויעיל
באמצעות האינטרנט
 24שעות ביממה
לחצו על הקישור לרישום:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1710
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מועדי וגילאי הרישום תשפ"ג
 // 1.1מועדי הרישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ"ג יחל
ביום שני א’ בשבט התשפ"ב 03 ,בינואר  2022החל מהשעה  ,20:00ועד יום ראשון
כ"א בשבט התשפ"ב 23 ,ינואר .2022
יובהר ,חובת הרישום לגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים
בגיל  3ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף .1.2

 // 1.2גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס’  ,)32התשע"ג  2013 -שהתקבל בכנסת
ביום א’ באב תשע"ג :8.7.2013
כיתה א’  -התאריכים :כ’ בטבת התשע"ו  1 -בינואר 2016
ב’ בטבת התשע"ז  31 -בדצמבר 2016
גילאי  - 5התאריכים:

ג’ בטבת התשע"ז  1 -בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח  31 -בדצמבר 2017

גילאי  - 4התאריכים :י"ד בטבת התשע"ח  1 -בינואר 2018
כ"ג בטבת התשע"ט  31 -בדצמבר 2018
גילאי  - 3התאריכים :כ"ד בטבת התשע"ט  1 -בינואר 2019
ג’ בטבת התש"פ  31 -בדצמבר 2019
חריגי גיל רך:
לתשומת לבכם ,החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא
מלאו לו  3לפי חוק לימוד חובה.
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תהליך הרישום
• הרישום לגן יתבצע באמצעות אתר הרישום המקוון בכתובת:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1710
• רישום לגן הילדים ולכיתה א ,הינו בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ בגן או בבית
הספר המבוקש.
• ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית ,חייבים אף הם ברישום לשנה"ל
הבאה.
• נא להצטייד באמצעי תשלום עבור תשלומי הורים ותשלום הזנה.
• מי שמעוניין להשתמש במזומן או בצ’ק יבצע את הרישום במוקד המאויש -תאריך
יפורסם בהמשך.
• תעריף תשלומי הורים מבוסס על חוזר תשלומי הורים תשפ"ב.
• הורים אשר נתקלים בבעיה כלשהי ברישום ,ניתן לפנות למוקד הרישום.

שעות פעילות המוקד
לרשותכם הוקם מוקד טלפוני לרישום המקוון.
מתאריך 03.01.22 :עד  23.01.22כולל  -ימים א' עד ה'
בין השעות 10:00-18:00
לידיעתכם -ללא ת.ז וכרטיס אשראי לא נוכל לבצע רישום.
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כללי רישום
בהתאם לחוק לימוד חובה ,חלה חובה על הורי כל ילד לרשום את הילד למוסד עירוני.
• בהיעדר עדיפות אחרת ,השיבוץ יקבע בהתאם לאזור המגורים על פי הרשום בתעודת
הזהות של המבקש.
• שינוי כתובת במטרה להשתייך לגן מסוים הינו עבירה על החוק.
• במידה והילד שובץ לפי כתובת שאינה כתובת המגורים של הורי הילד ,רשאי אגף החינוך
לבטל את השיבוץ לגן זה עד ה22.08.22 -
• במידה ויש צורך בהנגשה למוסד חינוכי להורה או לילד ,נא ציינו זאת בעת הרישום.
• ילדים הסובלים מאלרגיה הנחשבת למסכנת חיים המצריכה סייעת רפואית ,נא ציינו זאת
בעת הרישום.
• הורה שלא יירשם במועד שנקבע ילדו ישובץ על בסיס מקום פנוי בלבד.

מידע כללי
בקשה לביטול רישום לתושבים העוזבים את העיר יש לשלוח לכתובת המייל:
, ganim@sederot.muni.il
ולצרף ת.ז של שני ההורים כולל טפסים ,וכן טופס "בקשה לביטול רישום".
לא ניתן לבטל רישום לתושבים העוזבים את העיר באמצעות הטלפון.
הבקשה תטופל רק בצירוף הנמקה ומסמכים נלווים.
לידיעתכם  -הורים המעוניינים להחזיר את הרישום של ילדם לאחר הודעת ביטול ,אין הרשות
מתחייבת לשמור מקום לילד על פי הרישום הראשוני שהיה טרם הביטול.
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רישום תושבים חדשים בעיר
תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בעיר עד ה 31.08.2022-מוזמנים לבצע רישום
באתר המקוון בקישור:
https://www.mast.co.il/user/35/form/D3126CF-9D5CC4-DBC-B9DBAE79795916EA
משפחות שעתידות להתגורר לאחר ה ,31.08.2022 -הרישום יתבצע בעת האכלוס בפועל
באגף החינוך -מדור רישום בעירייה.
לצורך הרישום המקוון לתושבים חדשים יש לצרף:
√ תעודות זהות של שני ההורים כולל ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
√ חוזה רכישה/שכירות בו מצוינים כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס  -תנאי
להשתלבות במוסדות החינוך בעיר.
√ טופס ביטול רישום במנהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל .)3
√ הרישום לגן עבור תושבים חדשים יתבצע באמצעות הקישור הבא:
https://forms.e-sderot.org.il/97

שינוי כתובת ומעבר דירה
בקשה לשינוי כתובת בתוך העיר יש לשלוח מייל בתוספת טפסים רלוונטיים (ת.ז של שני
בני הזוג ,ביטול רישום ,חוזה שכירות/רכישה ולצרף בקשה לשינוי כתובת) לכתובת מייל:
ednas@sederot.muni.il
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הורים גרושים /פרודים
במעמד הרישום יש למלא את פרטי שני ההורים.
כמו-כן ,יש למלא את טופס הצהרה והתחייבות (נספח עמוד  48לצורכי הרישום/העברה
לגנים ובתי ספר).
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי ,לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש
לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד
ההורים לא תחול חובה זו) .במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה ,על ההורים
לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת גני-הילדים  /כיתה א' את ההחלטות
שהתקבלו.
לא יהיה ניתן לשבץ את ילדיכם ללא תצהיר זה והנספחים המפורטים בו (נספח בעמוד .)48
בעת הרישום באינטרנט ,הקפידו להוסיף כתובת נוספת לתלמיד/ה במידה וההורים גרים
בשתי כתובות שונות והסטטוס המשפחתי שונה מנשוי/אה.

לידיעתכם!
• כתובת המגורים המופיעה בת.ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות.
• חוסר התאמה יזום ומודע על ידי ההורים הינו עבירה על החוק ועלול להוביל להוצאת
התלמיד מהגן/כתה ,גם לאחר קבלת השיבוץ (עד ה.)31.08.22 -
• במצב של אי עמידה בהנחיות הנ"ל  -לא נוכל לבצע רישום.
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הישארות שנה שניה בגן חובה
• הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה (ולא יעלה לכיתה א') יפנו למנהלת
הגן.
• מנהלת הגן תעביר למנהלת השירות הפסיכולוגי את שם הילד להמשך טיפול.
• הורים לילד החייב רישום לכיתה א' בשנתון  ,2016אשר קיימת אפשרות לגביו כי ילמד שנה
נוספת בגן חובה ,יבצעו רישום כפול :יש לרשום את הילד לכיתה א' במחלקת החינוך הקדם
יסודי במדור רישום (בכפוף להמלצה הפסיכולוג ובהתאם לחוזר מנכ"ל ) וגם לרשום את
הילד לגן חובה באתר המקוון.
• במידה וניתן האישור ,באחריות ההורים לעדכן את מדור רישום.

רישום למסגרת החינוך המיוחד
• תלמידים שנמצאו זכאים לחינוך מיוחד בוועדת השמה ,משובצים על ידי ועדת שיבוץ,
הודעה בכתב תשלח להורים בתום הועדה.
• ועדת השיבוץ מורכבת מגורמי משרד החינוך ואגף החינוך ,הועדה שדנה בשיבוץ התלמידים
למסגרות עפ"י התאמת המסגרת ומאפייניה לצורכי התלמיד.
• לא יתאפשר רישום כפול (למסגרת חינוך רגיל ולמסגרת חינוך מיוחד) .ילדים שהוריהם
ביצעו רישום למסגרת חינוך רגיל ולאחר מכן קיבלו זכאות לחינוך מיוחד ,ישובצו למסגרת
החינוך המיוחד ויבוטל הרישום שלהם למסגרת החינוך הרגיל.
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עקרונות מנחים לשיבוץ בנכם/בתכם בגן
יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לעדיפות שבחרתם.
יצוין כי הרשות אינה מתחייבת לשבץ את הילדים בגנים המבוקשים בעדיפות ראשונה או
שנייה.
בהחלטה יילקחו בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים נוספים.
במידה ויש עודף רישום לגן מסוים ,השיבוץ לגן יתבצע על ידי תאריכי לידה תוך שמירה על
חלוקה מאוזנת של בנים ובנות .לא תינתן עדיפות על בסיס קרבת מקום המגורים של הורי
הילד לגן.
לתשומת לבכם:
בעקבות נתוני הרישום ,יתכנו שינויים נוספים כגון פתיחת גנים חדשים ,שינויים במיקום
גנים קיימים ושינוי בהרכב גילאי הילדים בגן .לרוב ,הרכב גני הילדים הוא דו גילאי .הרכב גן
הילדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לאילוצים,
לצרכים ולמדיניות אגף החינוך ,למשל גן דו-גילאי יכול להפוך לגן חד-גילאי.
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים (אין חשיבות לסדר):
עדיפות למי שנרשם במועד הרשמי שפורסם.
.1
ילדים ממשיכים שנה שנייה באותו גן.
.2
במידה ויש עודף רישום ,השיבוץ יתבצע על פי תאריכי לידה ו/או הגרלה.
.3
איזון מגדרי (בנים-בנות).
.4
איזון בין שנתונים (בגן דו גילי).
.5
ילדים בעלי צרכים מיוחדים/משולבים.
.6
איחוד אחים באשכולות גנים.
.7
קרבת מגורי ההורים לגן.
.8
תלמידים אשר קיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר בשנת תשפ"ב ,אין הרשות מתחייבת
לשבצם שנה לאחר מכן באותו גן או בגן צמוד .ההחלטה תקפה לשנה אחת בלבד.

הודעות שיבוץ
.1
.2

הודעה על שיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר המקוון עד לתאריך .15.05.22
פתיחת כיתות גן מותנית במספר נרשמים המחויב בתקן רשמי (עפ"י משרד החינוך).
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תהליך בקשת ערר
אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן/לכיתה א' .את הערר יש להגיש בכתובת
דוא"ל הנמצאת באתר:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1710
צירוף מסמכים יש לשלוח לכתובת מיילednas@sederot.muni.il :
הגשת ערר 7 :ימים מיום קבלת השיבוץ .המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ ותפורסם
באתר העירייה.
מענה לערעורים עד שבועיים מיום הערעור.
לידיעתכם:
√ ערר אשר יוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל ולא ידון.
√ הורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר ,לרבות חוות דעת רפואית  /פסיכולוגית,
חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב ,מתבקשים לצרף את המסמכים הנדרשים באתר
המקוון.
בקשת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:
√ שיבוץ הילדים יעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד גם בשלב הערעורים.
√ במידה ובשלב מאוחר יותר יתפנו מקומות בגן המבוקש בערעור ,תיערך בחינה נוספת
לערר שנדחה ואשר הוגש במועד ,בהתאם לשיקול דעת הוועדה הבין-מקצועית.
במידה ויש יותר מילד אחד שנרשם כדין ,וערער כדין ,שמעוניין להירשם לגן שהתפנה בו
מקום ,יתבצע הרישום לפי הקריטריונים הבאים:
ילדים ממשיכים שנה שנייה באותו גן.
.1
תאריכי לידה.
.2
איזון מגדרי (בנים-בנות)
.3
איזון בין שנתונים (בגן דו גילי).
.4
ילדים בעלי צרכים מיוחדים/משולבים.
.5
איחוד אחים באשכולות גנים.
.6
קרבת מגורי ההורים לגן.
.7
על בסיס מקום פנוי.
.8
√ החלטת ועדת הערר הינה סופית ואינה פתוחה לערעור או התדיינות נוספת.
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תשלומי הורים בגני הילדים
עלות תשלומי הורים לשנה"ל תשפ"ב ( ₪ 388 -ע"פ תעריפי שנה"ל תשפ"ב).
להלן הפירוט:
• ביטוח ₪ 49 -
• סל תרבות ₪ 79 -
• סיורים לימודיים ,הסעות לסיורים ולמופעים – ₪ 100
• קרן קרב ₪ 160 -
תשלומי הורים לתלמידי כיתה א' – התשלום יגבה בביה"ס בתחילת שנה"ל.

הזנה בגני הילדים
הורים המבקשים שילדם ישתתף בפרויקט הזנה בשנת הלימודים תשפ"ג מתבקשים להסדיר
תשלום זה במעמד הרישום באינטרנט.
דמי הזנה לשנה"ל תשפ"ג ₪ 714 -
כל שינוי בתעריף כפוף למבחן הכנסה ולהמלצת ועדת החינוך בכנסת.
כמו כן ,בגנים תורניים ובגני חב"ד תתאפשר הזנה בהכשר מיוחד בתוספת תשלום של ₪ 200
לילד לשנה (מותנה וכפוף להחלטת כל הורי הגן לרבות תעריף עדכני).
התעריפים הנ"ל מעודכנים לפי שנת הלימודים תשפ"ב.
ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי או בהוראת קבע של הבנק עד 10
תשלומים ללא ריבית.
• הורים אשר יבחרו הסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע מתבקשים להציג ספח חתום על
ידי הבנק ,לנציג מחלקת הגביה.
• הוראת תשלום משנה שעברה אינה תקפה לשנה זו .
• בכל שנת לימודים יש לחדש את הוראת הקבע /אשראי.
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תוכניות לימודים והעשרה בגנים
בשנה"ל תשפ"ג

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית ,אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות,
הרגשיות ,החברתיות והמוטוריות של ילדי הגן ולהקנות להם ערכים ,ידע ומטען תרבותי .הלמידה
מתרחשת בדרך חווייתית ,מוכוונת יצירה ומשחק.
חוגים -תל"ן :במסגרת קרן קרב :ריתמוסיקה ,תנועה ותיאטרון.
 //תוכניות התערבות בגנים:
 .1תוכנית מעגן-תוכנית  - 360לאיתור ילדים עם קשיי התפתחות.
 .2תוכנית "שפע בגן"  -תוכנית לשיפור השפה בגיל הרך.
 .3תוכנית נתיבים בגנים – תוכנית מערכתית לטיפול בילדים בעלי קשיים חברתיים.
 .4בית להורות  -סדנאות והדרכות הורים.

תוכניות נוספות:
• ספריית פיג'מה :תוכנית להעשרת השפה ,במסגרתה הגננות מספרות לילדים סיפור ופעילות
התומכת את תוכן הסיפור .כל ילד מקבל לביתו אחת לחודש ספר מתנה.
• בריאות השן 4 :מפגשים המועברים על ידי שיננית ומפגש אחד ,המועבר על ידי רופא שיניים,
מיזם משותף לאגף החינוך ומשרד הבריאות.
• תוכנית אפיקים ליהדות :שעת סיפור והצגה בנושאי ערכים ומסורת לגנים הממלכתיים.
• תוכנית רב גן :תוכנית הפועלת בגני הממ"ד התורני.
• תוכניות קיימות :במסגרת תוכנית גנים ירוקים הילדים נהנים מפעילויות בתחום איכות סביבה
וטבע.
• גן מקדם בריאות :תוכנית לקידום אורח חיים בריא בגן ,הכשרות והשתלמות הצוות החינוכי
לתחום הבריאות והתזונה הנכונה.
• תוכנית חוסן :תוכנית אוצרות הזוג המנצח  -לילדי גני חובה  -שימוש בכלים הנלמדים בעזרת
תנועה ,מוסיקה ,בובות ,אביזרים ותרגולים פשוטים יאפשר להורים לצוותים וכמובן לילדים
לרכוש שפת התמודדות חדשה במצבי חירום חדשה בצורה מהנה וחווייתית.
• תוכנית חוסן לילדי גני הטרום חובה " -מה עוזר כשקשה לי" :מבוססת על ההנחה כי פיתוח
מגוון רחב ומגוון של משאבי התמודדות עם קשיים ואתגרים רגשיים וחברתיים יכול לסייע
בצמצום ומניעה של משברים בהווה ובעתיד ,וכן לצמצם את הצורך בפתרונות תוקפניים.
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ממ"ד

סביון

סיתונית

ממלכתי

צבעוני

יקינטון

ממ"ד תורני

לבונה

דוכיפת

ממלכתי

לוטם

יקינטון /אלון

ממ"ד

כלנית

סיתונית

ממלכתי

שקד

פקאן

ממ"ד

הרדוף

שיזף

ממלכתי

אשל

אלון

ממ"ד

חב"ד 1

פעמונית /חב"ד 2

ממלכתי

חרצית

אלון

ממ"ד

חב"ד 2

חב"ד *2

ממלכתי

אגוז

פקאן

ממ"ד תורני

סחלב

סחלב*

ממלכתי

הדס

דובדבן

ממ"ד תורני

תמר

חצב

ממלכתי

ברוש

לילך

ממ"ד תורני

אגס

אגס*

ממלכתי

תות

תאנה

ממ"ד תורני

נורית

חבצלת

ממלכתי

אורן

תאנה

ממ"ד תורני

רקפת

רותם

ממלכתי

שושן

אתרוג

ממ"ד תורני

רימון

רימון*

ממלכתי

דולב

לילך

ממ"ד תורני

אירוס

דקל

ממלכתי

מור

אתרוג /תאנה

ממ"ד תורני

גפן

גפן*

ממלכתי

פשוש

דובדבן

ממ"ד תורני

נחליאלי

דוכיפת

ממ"ד תורני

ארז

לוטוס

ממ"ד תורני

נרקיס

דוכיפת

ממ"ד תורני

תפוח

שיבולת

ממ"ד תורני

עירית

לוטוס

ממ"ד תורני

יערה

ורד

ממ"ד תורני

זית

ורד

*גן ממשיך טרום חובה
**שינוי סטטוס לגן חובה
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רשימת הגנים  -שנה"ל תשפ"ג
זרם החינוך הממלכתי
סמל המוסד /שם הגן

סיווג

כתובת הגן

 608869דובדבן

חובה

הדגל 10

 609149הדס

טרום חובה

הדגל 10

 650697פשוש

טרום חובה

אהבת ציון -בית הקשיש זמני

 609123לילך

חובה

ברית ערים 24

 608836ברוש

טרום חובה

ברית ערים 24

 809822דולב

טרום חובה

משה דיין 4

 639153מור

טרום חובה

משה דיין 4

 146530אורן

טרום חובה

ישראל אבוחצירה 2

 627851תות

טרום חובה

בר חן 5

 146548תאנה

חובה

שאר ישוב 15

 568402אתרוג

חובה

משה דיין 903

 568402שושן

טרום חובה

משה דיין 903

 608794שקד

טרום חובה

נחום 30

 533497יקינטון

חובה

האחוזה  1נאות הנביאים

 532929צבעוני

טרום חובה

האחוזה  1נאות הנביאים

 621078לוטם

טרום חובה

האחוזה  1נאות הנביאים

 181941חרצית

טרום חובה

דגניה 3

 248245אלון

חובה

קק"ל 17

 639138אגוז

טרום חובה

המעפילים

 639146פקאן

חובה

המעפילים
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רשימת הגנים  -שנה"ל תשפ"ג
זרם החינוך הממלכתי דתי /ממ"ד תורני
סמל המוסד /שם הגן

סיווג

כתובת הגן

 533513פעמונית  /חב"ד

חובה

שאר ישוב 35

 468058חב"ד  / 1חב"ד

טרום חובה

שאר ישוב 35

 468132חבד  / 2חב"ד

חובה

פעמונית 3

 608604זית  /תורני

טרום חובה

יהודה הלוי 30

 422311גפן  /תורני

טרום חובה

בר חן 4

 462721דקל  /תורני

חובה

קרן היסוד 21

 533521אירוס  /תורני

טרום חובה

קרן היסוד 21

 608711נרקיס  /תורני

טרום חובה

נחום 30

 524470ארז  /תורני

טרום חובה

המעפילים 51

 575472לוטוס /תורני

חובה

המעפילים 51

 608844כלנית  /ממ"ד

טרום חובה

קק"ל 28

 608786סביון  /ממ"ד

טרום חובה

קק"ל 28

 135442הרדוף  /ממ"ד

טרום חובה

אלנבי 7

 135459שיזף  /ממ"ד

חובה

אלנבי 7

 567966סיתוונית  /ממ"ד

חובה

קק"ל 27

 575498לבונה  /תורני

טרום חובה

קק"ל 27

 609081רימון  /תורני

טרום חובה

איפרגן 2

 608828חבצלת /תורני

חובה

איפרגן 2

 608547רקפת  /תורני

טרום חובה

איפרגן 2

 608737נורית  /תורני

טרום חובה

איפרגן 2

 533505סחלב  /תורני

טרום חובה

איפרגן 30

 608687רותם /תורני

חובה

איפרגן 30

 575480תמר  /תורני

טרום חובה

איפרגן 30

 462713חצב  /תורני

חובה

איפרגן 30

 629329אגס  /תורני

טרום חובה

בורוכוב 11
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רשימת הגנים  -שנה"ל תשפ"ג
זרם החינוך הממלכתי דתי /ממ"ד תורני
סמל המוסד /שם הגן

סיווג

כתובת הגן

 627885עירית  /תורני

טרום חובה

בורוכוב 11

 526012ורד  /תורני

חובה

משה דיין 9

 627877יערה  /תורני

טרום חובה

משה דיין 9

 650671נחליאלי  /תורני

טרום חובה

המעפילים  -בתוך בית הספר תורני חדש  -זמני

 650663דוכיפת  /תורני

חובה

המעפילים  -בתוך בית הספר תורני חדש  -זמני

 639120תפוח  /תורני

טרום חובה

נחל דולב 6

 524462שיבולת /תורני

חובה

נחל דולב 6

זרם החינוך המיוחד
זרם

כתובת הגן

סמל המוסד /שם הגן
 575423ניצן

ממלכתי

הרצפלד 33

 621060פטל

ממלכתי

ישראל אבוחצירה 2

 526004אלה

ממ"ד תורני

שאר ישוב 15

 575464סיגלית

ממ"ד תורני

פעמונית 3

 650655עפרוני

ח"מ  -תקשורת

המעפילים  -בתוך בית הספר תורני חדש  -זמני

 652347אנפה

ממ"ד

המעפילים  -בתוך בית הספר תורני

 319467נופר

ממלכתי

נחל דולב 6

 627729תלתן

ממלכתי

יהודה הלוי 30
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זרם החינוך העצמאי על אזורי
סמל המוסד /שם הגן

כתובת הגן

סיווג

 730887בנות חייל

חובה

בית ספר מעלות

 351288חרוב

חובה וטרום
חובה /בנים+בנות

אהבת ציון ( 6צמוד לגן מרגליות) ,שכ' נווה אשכול

 169243ציפורן

חובה וטרום
חובה /בנים

הרמב"ם  ,76שכ' נאות אביב

 199083נווה חיה

בנים בלבד

נתן אלבז ( 26ישיבת שדרות)

 748780בנות חיל (נווה חיה)

בנות בלבד

ברית ערים ( 12בי"ס גיל רבין ישן) ,שכ' נווה אשכול

 729962גני פסגה

בנות  -בנים

משה רבינו  ,37שכ' נאות הנביאים

 298323עטרת אסתר

בנות

רמב"ם  ,76שכ' נאות אביב

 745521בעל שם טוב

בנים

אהוד מנור  ,77שכ' המוזיקה

 758573נווה חיה

בנים

אהבת ציון  ,6שכ' נווה אשכול

 791726בעל שם טוב

בנות

אהוד מנור  ,77שכ' המוזיקה
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היכרות עם בתי הספר העירוניים
לקראת הרישום לכיתה א'

לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

אנו מזמינים אתכם להתוודע אל בתי הספר בשדרות ולהתרשם
מהייחודיות ומהעשייה שלהם.
בתוכנית הרשמית של "מרחבי חינוך ,אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות
בית ספרית" ,לוקחים חלק רק בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים
דתיים.
בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים ,בהיותם חלק מהמארג החינוכי
בעיר אימצו את תפיסת המרחב הפתוח ויישמו אותה באופן חלקי גם
במוסדותיהם.

בואו להכיר
את בתי הספר
היסודיים
23

ממלכתי "גיל-רבין"
לחינוך סביבתי

"האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה ,האדם
אינו אלא תבנית נוף מולדתו" (טשרנחובסקי)
שם המנהלת :עידית דיין
שכבות גיל :א-ו
כתובת :משה דיין  ,903שכונת בן גוריון שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6897079 :פקס08-6898902 :
קִ ראו עלינו612846/sisma.org.il/school.https://www2 :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
"גיל-רבין" הוא בית ספר לחינוך סביבתי המכשיר את בוגריו לגלות ביקורתיות לתהליכים הקורים
סביבם ולעשות שימוש מושכל במשאבי הטבע בהתחשב בדורות הבאים.
בית הספר מנחה את תלמידיו לגלות מודעות למשבר הסביבתי ולהוביל לשינוי ההתנהגות
בהתאם .התלמידים מעורבים חברתית ,נחשפים לדרכים לקידום אורח חיים בריא ,למיחזור,
לחיסכון במשאבים ובאנרגיה ולמציאת פתרונות לבעיות הסביבה.
בוגרי בית הספר י ֵצאו משעריו בעלי אחריות חברתית וכבוד לאדם ולסביבה ,בעלי הנעה פנימית
להיטיב עם הזולת והטבע תוך חוויית מימוש עצמי.
אנו גאים לספר לכם ש...
* ייחודיות בית הספר -במסגרת ייחודיות בית הספר "חינוך סביבתי" התלמידים בכל כיתה
משתתפים במהלך  2ש"ש בשיעורי קיימות ליצירת מודעות למשבר הסביבתי ולקידום אורח
חיים מקיים.
* תוכנית "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
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לסביבה ,לאחריות אישית ,לאכפתיות ולהבניית ידע הניתן להעברה עבור הקהילה כולה.
כמו כן ,גם את מקצועות הלימוד ,התלמידים לומדים בלמידת חוץ סביב הגינה.
* מרחבים פעילים  -בכל הבניינים הוקמו מרחבים פעילים ברוח הייחודיות .המרחבים משמשים
ללמידה חווייתית ואף לפעילות בהפסקות.
* אקלים בית ספרי מיטבי  -אנו פועלים על פי החזון למתן מענה פרטני לכל תלמידה ותלמיד.
במסגרת המענים הניתנים אנו מפעילים תוכניות הכלה ,מוגנות והעצמה לעיצוב התנהגות
המבוססות על שיטת האסימונים "הקיוסק של גיל-רבין".
בשנת תש"ף ,בתוצאות מיצ"ב האקלים של בית הספר  -ניכרת עלייה רבה מאוד בהישגים.
* מוכנות לכיתה א'  -כדי לעזור לתלמידינו בהתמודדות עם כניסתם לבית הספר ובהיכרות
עם בית הספר ,אנו מפעילים שלושה ימי מוכנות בחופשת הקיץ ומחזקים מיומנויות אקדמיות
ומיומנויות חברתיות ורגשיות.
* תוכנית ניצנים  -בבית הספר מופעל צהרון מסוף יום הלימודים עד לשעה  16:30הכולל הכנת
שיעורים וקיום חוגים.
* אנגלית  -תלמידי בית הספר מתחילים את לימודי האנגלית בכיתה א'.
* תרבות יהודית ישראלית  -תוכנית הפועלת בבית ספרנו שנים רבות ומטרתה הפגשת
התלמידים עם מסורת ,חגים ,ערכים וציונות בדרך חווייתית ,נעימה ומהנה.
* אילוף וטיפול בכלבים  -כל תלמידי בית הספר משתתפים בתוכנית "אילוף וטיפול בכלבים".
התוכנית מחזקת מיומנויות חברתיות ואף מחזקת את החוסן האישי.
* תוכנית ״אמירים״  -תוכנית של האגף למחוננים ומצטיינים לקידום מצוינות התלמידים בבית
הספר .הקורסים הנלמדים בתוכנית מגוונים ומעשירים את התלמידים בתחומים הבאים:
מוזיקה ,ספורט ,מדעים ,אומנות ופיתוח וטיפוח מנהיגות סביבתית.
בכיתות א'-ב' מופעלת תוכנית "ניצני אמירים" המעודדות יצירתיות ,פיתוח לומד עצמאי ומפגש
עם נושאים מגוונים להעשרת ידע העולם של התלמידים.
* "פל"א  -פעילות למידה אחרת"  -צוות המורים בנה מודל ייחודי לימי שלישי בשבוע .יום זה
הפך ליום חברתי רגשי .הילדים לומדים את שיעורי כישורי חיים ,מפתח הלב ומשתתפים בחוגים
חווייתיים שפותחו על ידי צוות המורים.
* חצר לימודית כוללת מגרש ספורט ,משחקי רצפה ,משחקי חצר ,מתחם לשיעורי זה"ב.
* תוכנית "חצר אחרת"  -קיום הפסקות פעילות בנושאים שונים באחריות המחנכות והתלמידים.
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ממלכתי מדעים אלון
מוביל למדעים ומצוינות

"מובילים למצוינות בבחינת השמים הם הגבול והדרך – דרך ארץ"
שם המנהלת :טליה פריאנטה
שכבות  :א' – ו'
כתובת :רח' האקדמיה  ,2שדרות
פרטי תקשורת :טלפון086894317 :
קראו עלינו http://sd.sisma.org.il/School/alon/Pages/home-page.aspx :
תוכלו למצוא אותנו בפייסבוק :ביה"ס מדעים אלון שדרות – הדף הרשמי
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו".
התפיסה המובילה את העשייה החינוכית של בית הספר הינה היותו ביה"ס המזמן התנסויות
למידה משמעותיות המפתחות לומד עצמאי המממש את יכולותיו ומביא לידי ביטוי את
כישרונותיו ,תלמיד בעל ערכים של מצוינות אקדמית ,ערכית וחברתית .התפיסה החינוכית
פועלת על בסיס האמונה של צוות ביה"ס ביכולתו של כל לומד בבחינת ה"שמים הם הגבול-
והדרך דרך ארץ" ולכן מושם דגש על טיפוח האינטליגנציות ועל מיצוי הפוטנציאל והמצוינות
של התלמידים מחד ,ומאידך האמונה בהעצמת צוות ההוראה לצורך הגשמת היעדים תוך
התחדשות ,פיתוח והעמקת תחומי ההתמחות ,לשם הגעה למצוינות אישית .מהות התפיסה
בהבנה כי כל ילד הוא יחיד ומיוחד ,ועלינו כאנשי חינוך להאמין בו ,לאפשר לו ולסייע לו למצוא
את הדרך הנכונה .חשוב כי כל ילד וילדה יגיעו לביה"ס בהנאה ,בחיוך ומתוך תחושת מוגנות
ביטחון ואהבה  -אלו הבסיס להצלחה לימודית וחברתית.
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אנו גאים לספר לכם ש...
* הפעלת מסגרות ותוכניות ייחודיות למצטיינים :תוכנית "ניצני אמירים" שכבה ב'-ג'" ,אמירים"
שכבה ד'-ו' בנושאים :יוגה ובריאות הנפש והגוף ,התיאטרון ככלי להרחבת אוצר מילים ,יצירת
משחקים מתוקשבים בשפה ,ביומימיקרי ,שיווק ,בולשים צעירים ו"גשר" –מתמטיקה.
* "למידה היברידית" לתלמידי שכבות ד'-ו'.
* חוגי העשרה במהלך יום הלימודים ובסופו -חוג רובוטיקה ,לגו אתגרי ,אומנות לחימה ,קרב
מגע והגנה עצמית  ,MMAבשיתוף מתנ"ס שדרות והמרכז המדעי.
* יציאה לחווה החקלאית שכבה ג'-ד'.
* תרבות וזהות יהודית "אפיקים בנגב"  -משרד החינוך.
* ימי שיא בנושאים שונים ,פעילויות חווייתיות ומגוונות.
* מגוון מענים לחיזוק החוסן  -ספורט אתגרי" ,ארגז חול" ,טיפול בבעלי חיים ,קבוצות העצמה
חברתיות ,תוכנית "תעצומות" ו"פסיעות" ,כלבנות טיפולית ,שעות פסיכולוג ו 2-יועצות במשרה
מלאה.
*תוכנית לשיפור אקלים מיטבי – " שומרים על שבוע חיובי" ושמירה על כללי התקנון.
* תוכנית "אורח חיים בריא" המעודדת תזונה נכונה וכושר גופני ,הפסקות פעילות ספורטיביות
ולהקת מחול.
* תוכנית ניצנים  /צהרון לילדי כיתות א'-ג' בהובלת צוות בית הספר.
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ממלכתי שקמים-מעוז
בית ספר לאומנויות

"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון
מיוחד משלו" (ר' נחמן מברסלב)
שם המנהלת :אילה חדד
שכבות :א' – ו'
כתובת :רחוב יהושע בן נון  ,3ת.ד  285שדרות
פרטי התקשרות :טל' // 08-6897043 :מיילwalla.com@shikmim11 :
קראו עלינו:
אתר בית הספרhttps://www2.sisma.org.il/school/611160 :
פייסבוקhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100072333311688 :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית הספר מקדם ומוביל את התלמידים לפיתוח עולמם הערכי ופיתוח המצוינות האישית.
ייחודיות בית הספר כבית-ספר לאומנויות מרחיב את אופקיו של התלמיד ,מאפשר לו ביטוי אישי
באמצעות מגוון רחב של אומנויות ומפתח את יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות.
מרחבי הלמידה המטופחים והחדשניים בבית הספר מזמנים למידה מתוך סקרנות ,יצירתיות,
משחק וחקר ומאפשרים למידה חווייתית אישית או קבוצתית במתמטיקה ,שפה ,מדעים ועוד.
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אנו גאים לספר לכם ש...
* אקלים מיטבי וחינוך לערכים  -בית הספר מטפח בוגר בעל ערכים של כבוד האדם ,המגלה
אחריות אישית ומעורבות חברתית .בית הספר משקיע ומקדם פעילויות חברתיות וערכיות רבות
ומגוונות.
* צוות מורים איכותי  -המורים שלנו מחויבים ,מכילים ,מקצועיים ובעלי ידע במגוון דרכי הוראה
חדשניים .התלמידים וההורים זוכים מצוות ביה"ס ליחס אישי וחם.
* כלל הכיתות מתוקשבות לטובת הוראה מגוונת המותאמת למאה ה.21-
* פיתוח מצוינות  -ביה"ס חותר להצטיינות ולמצוינות אישית .אנו מחויבים לכלל תלמידי ביה"ס
על כל הרצף ובכללם תלמידים מחוננים ומצטיינים .אנו גאים בלימודי שחמט ,רובוטיקה ,תוכנית
מייקרים ,תוכנית אמירים לתלמידים מצטיינים ,עבודות חקר במדעים ,תוכנית "בוסטון" באנגלית,
תוכנית גשר במתמטיקה ,שילוב משחק במקצועות הליבה ללמידה חווייתית ,לימודי אוריגמי
בהנדסה ,אקדמיית אומנויות בכיתות ה'-ו' ,שיתוף פעולה לימודי עם חברת אמדוקס ועוד ועוד.
ביה"ס אף מעודד הצטיינות חברתית באמצעות חברות ופעילות במועצת התלמידים ,מעורבות
חברתית-קהילתית ועידוד השתתפות בתנועת הנוער "הצופים".
לביה"ס ספריה מטופחת להנאת התלמידים ,אנו מעודדים מאוד את הקריאה בקרב התלמידים
ושותפים בתוכנית "מצעד הספרים" וספריית פיג'מות.
למידת אנגלית החל מכיתה א' בצורה חווייתית ,קוראים ספרים באנגלית ,משלבים למידה
דיגיטלית ,משתתפים בתחרויות ובמסגרת שילוב אומנויות בתחומי הדעת אף לומדים אנגלית
באמצעות שירים.
* אומנויות  -תלמידי ביה"ס לומדים ונחשפים למגוון אומנויות :מחול ותנועה ,נגינה על כלים שונים,
דרמה ותיאטרון ,אומנות פלסטית ,מוסיקה ועיצוב דיגיטלי .מקהלת ביה"ס וההרכב המוסיקלי
מייצגים את ביה"ס בכבוד רב ותוצרי אומנות של התלמידים מוצגים בגלריה בתערוכות מתחלפות.
בי"ס מנגן – שכבה א'  -מבוא מוסיקלי ,שכבה ב'  -קסילופונים וכלי הקשה ,שכבה ג'  -חליליות,
שכבה ד'  -דרבוקה וחליליות ותלמידי ה'-ו' מנגנים בגיטרה בפרויקט  One Million Guitarsשל
היוצר דיויד ברוזה .כלל תלמידי ביה"ס מועשרים בלימודי מוסיקה ושותפים לתוכנית "אלחאן",
חשיפה למוסיקה קלאסית והשתתפות בקונצרטים .במסגרת תוכנית "שיר של יום" ,התלמידים
לומדים שיר שבועי מפרי יצירתו של אומן יוצר ישראלי נבחר .השנה נבחרה נעמי שמר.
* פיתוח חוסן ולמידה רגשית-חברתית  -ביה"ס רואה חשיבות גדולה בפיתוח הכישורים החברתיים
והרגשיים של התלמיד .הוספנו לימודי "מיינדפולנס" (קשיבות) בכיתות ,לחיזוק החוסן והמודעות
העצמית .לביה"ס צוות טיפולי מקצועי ומסור .ביה"ס מעניק מגוון מענים טיפוליים המותאמים
לצורכי המקום והתלמיד .בנוסף ,בית הספר מקדם בריאות  -תוכנית לאורח חיים פעיל ובריא
תוך שילוב תחרויות ספורט מהנים ומגבשים.
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ממלכתי חינוך מיוחד "הדר"
ממלכתי  -חינוך מיוחד

*(הצטרפות לבית הספר מותנית בהחלטות וועדות אפיון וזכאות)

"מתאימים לך את הדרך"
שם מנהלת :מירי פרוכטר
שכבות :גילאי 21-6
כתובת :קרן קיימת  ,26שכונת נאות הנביאים ,שדרות.
פרטי התקשרות :טלפקס08-6610138 :
מיילhadarschool1@gmail.com :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית ספר הדר הוא בית ספר ייחודי אזורי לתלמידים על הרצף האוטיסטי.
בית ספר הדר רואה את תפקידו בהתאמת חליפה ייחודית לכל תלמיד על פי מידותיו ,צרכיו
ורמתו מתוך האמונה כי כל תלמיד זכאי לממש את זכותו לחינוך על ידי התייחסות ייחודית
המאפשרת לו מימוש עצמי ופיתוח של יכולותיו ,כישוריו ורצונותיו ,כחלק מטיפוח אישיותו
האוטונומית .קהילת בית ספר על כל קשת עובדיה ותלמידיה היא קהילה לומדת המרחיבה
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
בתוך קהילת השווים וקהילת העיר .שילוב של אמצעים טכנולוגיים לשיפור איכות חייו של התלמיד
מהווה בסיס לקידומו של התלמיד בשילובו והתבטאותו האישית ,ומורי בית הספר מחויבים
לתהליכי הוראה שיתופיים וברמה מקצועית גבוהה .בית הספר רואה את חובתו לחינוך והקניית
ערכים ישראלים מסורתיים ,חברתיים ולימודיים כחלק מתפיסתו לשיפור איכות חייו של התלמיד
תוך שיתוף ההורים והקהילה כחלק מהתקדמותו בהווה והכנתו לחיי בוגר בעתיד.
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אנו גאים לספר לכם ש...
* צוות בית הספר מורכב ממורים ומטפלים פרא-רפואיים במקצועות שונים כגון :קלינאית
תקשורת ,מרפא בעיסוק ,תרפיה במוסיקה ,תרפיה באומנות ,פיזיותרפיסטים ,אחות ,רופא
ודיאטנית.
* בית הספר מפעיל תוכנית לימודית נוספת הכוללת :הידרותרפיה ,קרמיקה טיפולית ומטבח
טיפולי ,גינון טיפולי ,קידום בריאות ,איכות הסביבה ,תוכנית מוזיקה מותאמת.
* בבית הספר חדר סנוזלן ,חדר גריה רב-חושית ,חממה טיפולית המשמשת את התלמידים
בלמידה והתנסות.
* בית הספר מוביל את התקשוב בהתאמה ייחודית לתלמידים על ידי שימוש באייפד ,לוח חכם
ומערכות מיקוד מבט.
* בית הספר מספק שלוש ארוחות ביום בליווי דיאטנית וצוות טיפולי.
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ממ"ד מדעי אמי"ת
בית ספר תורני למדעים

"מובילים למצוינות ומנהיגות באהבה"
שם המנהלת :דינה חורי
שכבות :א' – ו'
כתובת :המגינים  ,17שכ' נאות יצחק רבין ,שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6611133 :פקס08-6891643 :
מייל1000dh@gmai.com :
קראו עלינוhttp://sd.sisma.org.il/school/madai :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
* בית ספר תורני מדעי אמי"ת בשדרות מחנך את תלמידיו על בסיס ערכי התורה והאמונה,
חינוך לקיום מצוות ,בדרך של למידה חדשנית המקדמת מיומנויות מדעיות ומפתחת לומדים
מצוינים ומנהיגים ערכיים.
* לימודי מדעים מתוגברים וחדשניים לימודי רובוטיקה ,אסטרונומיה ,חינוך סביבתי ,יוזמים,
חוקרים ,מפתחים מיומנויות מדעיות ושפתיות המובילים לחשיבה גבוהה לומדים עצמאיים,
מטפחים ומעצימים מנהיגות אישית וקהילתית ,מעורבים ושותפים בחיי הקהילה.
* רובוטיקה ותקשוב  -התלמידים לומדים לימודי רובוטיקה באופן מדעי ,מעמיק ונרחב .ביה"ס
לוקח חלק בתוכנית התקשוב המתקדם ולומדים בעזרת טאבלטים וספרים דיגיטליים.
* מנהיגים באמונה  -התלמידים מפתחים כישורי מנהיגות אישית וקהילתית תוך מעורבות
ושותפות בקהילה .תחומי המנהיגות מגוונים התלמידים לומדים וחוקרים תחומי דעת ואת צרכי
הסביבה ונותנים מענה בביה"ס ובקהילה.
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* קשר אישי ומשפחתי  -אנחנו מקדמים כל תלמיד בהתאם לחוזקות האישיות שלו ,ישנו קשר
אישי עם כל באי ביה"ס מורים תלמידים והורים ,באווירה משפחתית תומכת ואוהבת.
קהילות מורים מקדמות פדגוגיה חדשנית  -קהילות מורים מקדמות את הפדגוגיה הייחודיות
החדשנית של ביה"ס בליווי תוכנית הגוגיה מטעם רשת אמי"ת ומורים מובילים מטעם משרד
החינוך .בית ספרנו מכשיר סטודנטים להוראה כוללת וללימודי מדעים ופיתוח מודלים ללמידה
מיטבית וחדשנית המאפשרת מענה לפרט והכלל.
אנו גאים לספר לכם ש...
אצלנו תמצא תוכניות חינוכיות ערכיות מתוגברות – בית ספרנו משלב תוכניות חינוכיות ערכיות
המעצימות ומקדמות את כלל תלמידי ביה"ס לחינוך תורני ערכי ,ביה"ס מקיים מבצעים חינוכיים
לעיצוב המידות :ליגת ערכים ,בוטיק ערכים ,שינון משניות ,טעמי מקרא ,שירי שבת וקודש,
מושגים ביהדות הלכה יומית ,גדולי ישראל ופעילות טקסים וחידונים סביב מעגל השנה.
מנהיגות מתוך מצוינות הובילה אותנו להישגים רבים:
* תוצאות מיצב מעל הממוצע הארצי  -בי"ס שם דגש משמעותי לקידום הישגים לימודיים
ומצוינות אישית.
* זכינו ברובוטיקה במקום ה 1-בתחרות הארצית ברובוטיקה ,במסגרת תוכניות העשרה ולימודי
רובוטיקה מתקדמים.
* הוכרנו כבית ספר ירוק מתמיד מטעם משרד החינוך ואיכות הסביבה.
* זכינו בפרס החינוך הארצי מטעם רשת אמי"ת.
אנו מקדמים מצוינות על ידי תוכניות מגוונות כגון :אמירים ,קידומטיקה ,אמדוקס ,ימי שיא ,שבוע
מדעים ואיכות הסביבה ,אנגלית מדוברת ,יום ללא ילקוטים ועוד.
תוכניות המחזקות מיומנויות אישיות בעזרת תוכניות וחוגי העשרה מגוונים :ג'אגלינג ,צילום,
דרמה ,שירי א"י.
אשכולות חשיבה  -הילדים לומדים בסביבות למידה מטופחות וחדשניות ,חצר ירוקה גדולה
מזמנת למידה אחרת ,במבנה חדש ייחודי הכולל מעבדות למדעים ורובוטיקה ,המעודדות
סקרנות ולמידה שיתופית בקבוצות קטנות ומגוונות .סביבות ייחודיות ,כגון חדר העצמה ,גן
צלילים ,גן קסום -צמחי תבלין ומרפא.
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אורות אליהו

תלמוד תורה ממלכתי דתי
"חינוך עם נשמה"
שם מנהל :גדי בקיה
שכבות :א'-ו'
כתובת :יהושוע בן נון  ,5שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6897163 :פקס08-6890017 :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית ספרנו פועל להצמחת בוגרים בעלי מידות טובות ,המחוברים לתורת ישראל ,לומדים
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 והכל מתוך שמחה.
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.
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אנו גאים לספר לכם ש...
* צוות חינוכי  -צוות בית הספר עובד במסירות ובמקצועיות מתוך שליחות אמיתית.
* חינוך לערכים :בית ספרנו מוביל בתחום הערכי ומפעיל פרויקטים ויוזמות רבות במהלך השנה,
כמו :הקמת מרכזי למידה בנושאים ערכיים ,סיורי תנ"ך ,מורשת ,הכרת הארץ.
* מענה תורני מוגבר :ריבוי שעות קודש ,תלמוד תורה לבנים ,לימוד תורה בחופשות.
* מענה לתלמידים  -בית הספר עוקב אחר התקדמות התלמידים ונותן מענה לצרכים השונים.
* קריאה  -ספריה מטופחת לעידוד הקריאה ,מועדוני קריאה ,ומפגשי סופרים.
* פרויקטים  -פרויקט בר/בת מצווה ,חוגי פיוט ושירה ,ערב מחוברים ,מבצע שינון משניות,
רובוטיקה ,קיוסק המצוות.
* תוכניות רבות  -לשיפור מתמיד של הישגים ומיומנויות בתחומים שונים.
* השתתפות בתחרויות ארציות כגון ציור ,מתמטיקה ,מרוץ הצבי ,חידונים ארציים.
* מצוינות – תוכנית אמירים ,כתיבה יוצרת ,מקצועות קודש ,סיירת קודש בכיתות הגבוהות,
מצוינות במתמטיקה ובאנגלית.
* קבוצות העצמה – תעצומות ,מצמיחים ,בעלי חיים ,צילום וקולנוע.
* "נפש בריאה בגוף בריא"  -בית ספרנו מקיים תחרויות ספורט ,יום שדה ,ליגות וצעדות המחזקות
את הגוף ואת הנפש.
* חוגי קרב  -אנו מפעילים חוגי מוסיקה ,פיתוח חשיבה ,מצוינות ,ספורט ,חוג רובוטיקה ,אשכולות
חשיבה.
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תורני חדש בנות
בית ספר תורני

שם מנהלת :יעל ממו
שכבות :א'-ו'
כתובת :קרן קיימת לישראל  ,906שכונת נאות יצחק רבין ,שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-9523390 :פקס08-9523363 :
מיילdorit90@gmail.com :
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ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית ספר תורני חדש בנות מונה  400בנות מכיתות א'-ו'.
בית הספר נותן מענה לאוכלוסיית ההורים המבקשת לחנך את הבנות בסביבה תורנית על
כל המשתמע מכך.
מערכת השעות מתוגברת בשעות קודש ,ובנוסף בית הספר מקיים בית מדרש בוקר ,הבנות
מגיעות בשעה  ,7:30ללימוד תורה לשמה.
אנו מאמינים ברצונה הטוב של התלמידה לעשות טוב ,ומחנכים ללקיחת ,ומחנכים ללקיחת
אחריות על מעשיה ,מתוך אמון פנימי ביכולותיה ובכוחותיה.
הצוות רואה חשיבות גדולה ,לפתח בתלמידה את היכולת הרגשית על מנת להשתלב
בחברה בריאה שמכבדת כל אדם ולהוביל את התלמידות ללמידה עצמאית ומשמעותית
מתוך עמל ושאיפה למצוינות.
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ממ"ד תורני חדשני
בית ספר צומח חמ"ד

"גדולים החולמים חלומות גדולים,
הופכים החלומות למציאות"
(הרב משה צבי נריה זצ"ל)
שם מנהל :נתנאל לוי
שכבות :א'-ג'
כתובת :דרך הצדיק באבא יגו  ,4שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6139191 :פקס08-6139193 :
מיילgmail.com@natilevi11 :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
בית הספר הצומח מחנך לאהבת תורה וליראת שמיים ,ופועל להנחיל ערכים ומידות טובות
בקרב התלמידים והתלמידות מתוך שמחה ואהבה " -יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".
אנו נותנים מענה לאוכלוסייה המבקשת לחנך את ילדיה בסביבה תורנית ובהפרדה מגדרית.
הצוות החינוכי מקדם בקרב התלמידים והתלמידות מיומנויות רגשיות-חברתיות ( ,)S.E.Lבמטרה
להצמיח תלמידים מאושרים ואכפתיים כלפי האחר ,שיודעים לזהות ולנהל את רגשותיהם ,ובעלי
מוטיבציה ותחושת מסוגלות.
בבית הספר נותנים דגש על גיבוש חברתי ,אקלים חינוכי מיטבי ותחושת מוגנות לכל תלמיד
ותלמידה ,על-ידי דוגמה אישית ,יחס אישי ופיתוח מקצועי של כל אנשי הצוות.
אנו שואפים למצוינות לימודית בקודש ובחול .בית הספר מעודד את התלמידים לגלות סקרנות,
לפתח חשיבה ביקורתית ולהיות לומדים פעילים ועצמאיים ,באמצעות גיוון בדרכי ההוראה
וחדשנות פדגוגית.
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אנו גאים לספר לכם ש...
* צוות המחנכים החל בפיתוח מקצועי רב-שנתי מטעם מכון מופ"ת ,קרן ליאון ,מרכז ק.מ.ה
ואגף החינוך.
* לבית הספר שיתופי פעולה מגוונים עם הספרייה העירונית ,המרכז המדעי ובית הספר
למחוננים.
* לאורך השנה מתקיימים ערבי במ"ה (בית מדרש הורים) לקהילת בית הספר בנושאים
חינוכיים ,וערבי כיתה לתלמידים.
* פרויקט 'לאורו נלך' :תלמידי ישיבת אמי"ת שדרות ובנות אולפנת שירת אמי"ת שדרות,
לומדים בחברותא עם תלמידי בית הספר.
* בבית הספר מקיימים 'מבצעים' בתחום התורני והערכי.
* 'שישי חגיגי' :תלמידי בית הספר מגיעים בחולצות לבנות ונהנים מקבלת שבת חגיגית
ומהפסקה מוסיקלית.
* בבית הספר מתקיימים חוגי העשרה בשיתוף המתנ"ס ושיעורי חקלאות בחווה החקלאית.
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ממ"ד "הרא"ה"

בית ספר אמי"ת הרא"ה המתחדש
*בית לחינוך ,ערכים ,ומצוינות מרשת מעיין החינוך התורני.

שם מנהל :אריק אזולאי
שכבות :א'-ו'
כתובת :דרך מנחם בגין  14שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6897285 :פקס08-6890291 :
מיילeric027777@gmail.com :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
ייחודיות בית הספר :קהילה חינוכית לומדת בגישה ההומניסטית היהודית
לבית ספר שלנו ייחודיות רבה .אנו מאמינים בחינוך ע"פ הגישה ההומניסטית  -גישה זו מדגישה
את המידות הטובות של כל אחד ופועלת מתוך הגישה הפסיכולוגית החיובית.
הצוות שלנו מעודד ,תומך ומחזק את הביטחון האינטלקטואלי והרגשי של התלמידים על פי
צורכיהם הייחודיים .תלמידינו מרגישים בטוחים ומוגנים בבית הספר.
בית הספר מקדם ומוביל את התלמידים לערכים חברתיים ופיתוח המצוינות האישית.
אנו מזהים את החוזקות 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
בפיתוח חשיבה ותרבות מוזיקלית .תלמידינו מקבלים כלים לפיתוח יכולות הנהגה ועשייה
חברתית ובהמשך יוצאים לעשייה חברתית והתנדבות בקהילה ובעיר.

40

אנו גאים לספר לכם ש...
בית הספר מוביל תוכניות רבות בכל התחומים על מנת לעטוף ולחשוף את התלמידים ולתת
להם כלים ,ולהכשירם ללומד עצמאי.
* הובלה לערכים  -בית ספר שלנו מחנך לערכים ואחריות אישית תוך גילוי הבנה לשונה ממנו.
בית החינוך שלנו מעודד התנהגות נאותה ועושה זאת לפי שיטת "סופר הערכים"
* תעצומות  -למידה רגשית חברתית ,לקידום מיומנויות חברתיות בבתי הספר היסודיים ,בליווי
מומחים בתחום .התוכנית מנבאת הצלחה בתחומים השונים :לימודית ,חברתית ,רגשית ,נפשית,
תעסוקתית ואף… בריאותית.
* הובלה להישגים  -בית הספר מעודד למצוינות ולהישגים .הצוות החינוכי מלמד בשיטות הוראה
מתקדמות ,מגוונות ,הכיתות מתוקשבות ומותאמות לתוכנית המאה.21-
* בית ספר מפעיל את תוכנית "אמירים"  -תוכנית למצוינות באנגלית ,מדעים וכשורי חיים.
* תכניות העשרה ותוכניות למצטיינים בזמן בית הספר ואחרי הלימודים כגון:
שיעור רובוטיקה ,שיעור  fllלצעירים ,שיעור תכנות ורחפנים ,שיעור מייקרים ,שיעור אשכולות
חשיבה ,שיעור דרמה ,שיעור זמר עברי ,שיעור חווה חקלאית ,חוג מחול ,חוג כדורגל ,חוג קרב
מגע ,חוג בעלי חיים.
*הובלה להנאה ולמידה  -ברחבי בית הספר משחקי חצר ומרחבי למידה רבים ,בהם התלמידים
משחקים בשעת ההפסקות ובכך משלבים בין המשחק ללמידה.
* הובלה לקיימות  -בית ספר שלנו מעודד קיימות ואורח חיים בריא ,תזונה נכונה ופעילות
ספורטיבית ומקיים פעילויות וימי שיא סביב נושא זה.
* הובלה לקשר אישי -בין המורים לתלמידים קיים קשר אישי חם ,תומך ואוהב.
* הובלה לחינוך חברתי  -בבית ספרנו מתקיימות פעילויות רבות בתחום החברתי כמו :מועצת
תלמידים ,ועדה לניהול קונפליקטים בהפסקות.
כמו כן ,בית ספר מפעיל את התוכנית החברתית "פותחים עתיד" ופרויקט "פר"ח"-פרויקט
חונכות למיצוי יכולותיו הלימודיות והחברותיות של התלמיד.
קיים שיתוף פעולה מלא עם תנועת הנוער "בני עקיבא".
* הובלה לחוסן אישי  -בית ספר מפעיל את תוכנית חוסן בעלי חיים לחיזוק החוסן האישי של
התלמידים.
* תוכנית ניצנים  -בית ספר מקיים צהרון לילדי א' ,ב' ,ג'.
התפתחותו והצלחתו הרבה של בית הספר הובילה אותו לזוכה פרס חינוך ארצי.
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בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים
בתי ספר שהם על אזוריים אך אינם מהווים חלק מתוכנית מרחבי חינוך ואזורי בחירה מבוקרת,
אך הם שותפים לתפיסת העולם והמנהיגות החינוכית.

"יסודי התורה"
בית ספר למדע ויהדות

*מוכש"ר בפיקוח מרכז החינוך העצמאי ומשרד החינוך.

"מובילים לערכים ומצוינות"
שם מנהלת :עליזה אלגרבלי
שכבות :א'-ח'
כתובת :רח' משה רבנו 120
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6891596 :פקס08-6890933 :
מיילY-hatora@bezeqint.net :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
 .1חינוך 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.
 .2לא 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 ,רובוטיקה ,מתמטיקה ואלקטרוניקה ושותפים ליוזמות המובילות
למצוינות.
 .3העצמה 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
ספרים .ביה"ס מעצים את תלמידיו בהעצמה אישית וחברתית במסגרת שיעורי כישורי חיים
ומקדם מנהיגות צעירה ומעורבות בקהילה.
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אנו גאים לספר לכם ש...
* בביה"ס קיימת סביבה לימודית מתקדמת :כיתות מתוקשבות ,חדר מחשבים עדכני ,מעבדת
מדעים 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 "תוכנית יעדים"
החדשנית בחטיבה הצעירה ובחטיבה הגבוהה ומהווה פיילוט פדגוגי לבתי הספר אחרים בדרום.
* המצוינים מבין תלמידינו נבחרו ל"פרויקט מצוינות  "20-2019ועתידים 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 בתוכנית "מה קורא" לעידוד הקריאה וחשיפת התלמידים לספרים
ולסופרים תלמידת ביה"ס זכתה בעבר בתעודה יוקרתית ממשרד ראש הממשלה כ"מלכת
הקריאה" בשדרות.
* במסגרת ביה"ס מופעלת תוכנית פר"ח חונכות לקידום אישי ותגבור לימודי בכל המקצועות
בכדי לאפשר מיצוי הפוטנציאל הקיים בכל תלמיד.
* בביה"ס קיימת אווירה משפחתית מיוחדת הודות לערבי הורים ,לסדנאות העצמה להורים,
ולחוגי בית 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.
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"מעלות"

בית ספר תורני לבנות

*בית לחינוך ,ערכים ,ומצוינות מרשת מעיין החינוך התורני.

"מחנכים מהנשמה ,מובילים למימוש עצמי והגשמה"
שם מנהלת :שושי עזרן
שכבות :א'-ח'
כתובת :יהושוע בן נון  ,1שדרות
פרטי התקשרות :טלפון // 08-6613131 :פקס08-6613137 :
מיילA6613131@gmail.com :
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.
בית הספר שם לעצמו כיעד ,שימור הקול האישי של כל תלמידה ובמת ביטוי לכלים האישיים
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.
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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.
* בבית ספרינו כיתות מתוקשבות ומרכזי למידה מגוונים ומעוצבים ,עשירים במשחקי למידה
וחשיבה פתוחים במקצועות הליבה :אנגלית ,מתמטיקה ,ועברית בכל רמות הגיל השונות.
* בבית ספרנו לומדות התלמידות אנגלית החל מכיתה א' .
* בבית ספרינו שיעורי ניצוץ – תוכנית ייחודית לפיתוח הקול האישי של כל תלמידה ,חשיפה
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.
* בבית ספרנו חצר גדולה ,כרי דשא רחבים ,שטחי משחק וספורט ,ומשחקי ריצפה מצוירים
לרווחת התלמידות בהפסקות .בנוסף מתקיימות הפסקות פעילות ע"י צוות המורות.
* בבית ספרנו תוכנית 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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"בני יוסף"
בית ספר ת"ת

שם מנהלת :אבי וייצמן
שכבות :מכיתה א'-ג'
כתובת :שאר ישוב  ,3שדרות
פרטי התקשרות :טלפון052-6175132 :
מיילsederot.by@gmail.com :
ייחודיות ביה"ס והדרכים למימושה:
ביה"ס צומח שנפתח בשנת תש"פ.
שנת תשפ"ד זו שנה רביעית של הת"ת.
בית הספר מחולק לשני אגפים :אגף חרדי  -כיום ישנם  80תלמידים.
בשנה הבאה תהיה כיתה ה'.
באגף החרדלי זה ת"ת לכל דבר ,שם פותחים שנה הבאה שנה ד' .ישנם כיום  60תלמידים
הת"ת מונה כיום  140תלמידים.
המוסד הוא מוכש"ר תחת עמותת מעיין החינוך התורני בני יוסף [ש"ס].
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רשימת בתי הספר  -שנה"ל תשפ"ג
זרם החינוך הממלכתי
שם בית הספר

סמל מוסד

כתובת

מדעים אלון – מ"מ

614172

יהושוע בן נון 3

גיל רבין – מ"מ

612846

משה דיין 903

שקמים מעוז – מ"מ

611160

יהושוע בן נון 3

שם בית הספר

סמל מוסד

כתובת

מדעי תורני – ממ"ד

614727

המגנים 18

אורות אליהו – ממ"ד

614883

יהושוע בן נון 5

תורני חדש בנות – ממ"ד

645218

קרן קיימת לישראל 906

חדשני – ממ"ד

646166

יהושוע בן נון 5

הרא"ה

611178

דרך מנחם בגין 14

זרם החינוך הדתי

זרם החינוך מוכר שאינו רשמי
כתובת

שם בית הספר

סמל מוסד

יסודי התורה – מוכש"ר

613372

משה רבנו 120

מעלות – מוכש"ר

614362

יהושוע בן נון 1

שירת ברכה – מוכש"ר

615344

נתן אלבז

תלמוד תורה – מוכש"ר

759704

שאר ישוב 3

שם בית הספר

סמל מוסד

הדר – חינוך מיוחד

620344

זרם חינוך מיוחד ממלכתי
כתובת
קרן קיימת לישראל 26
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כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים  /פרודים/הורה עצמאי
אני הח"מ _____________ מספר זהות ______________ עושה כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי :
o

לרישום

 oלביטול רישום
הקטין ________________ מספר זהות _________________ (להלן :הקטין (
הקטין ________________ מספר זהות _________________ (להלן :הקטין (
הקטין ________________ מספר זהות _________________ (להלן :הקטין (
ללימודים בגן ילדים /בית ספר בעיר שדרות
אני מצהיר/ה שכתובת מגוריי הינה ________________________ החל מתאריך________ ארנונה/מספר חוזה בכתובת
____________________________ על שם_______________
א .הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי :הנני האפוטרופוס החוקי והיחידי של הקטין( .להורה עצמאי (הנני האפוטרופוס החוקי של
הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו( .מצ"ב החלטה שיפוטית).
ב .הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם ___________________ מספר זהות
) _____________להלן :האחראי הנוסף) .הנני מצהיר/ה כי הרישום/ביטול הרישום נעשה בהסכמת האחראי הנוסף ועל
דעתו/ה( .מצ"ב צילום תעודת זהות של האחראי הנוסף וחתימתו (.
ג .הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם _________________ מספר זהות
) ______________להלן :האחראי הנוסף( .הנני מצהיר/ה כי ניסיתי ,ללא הצלחה ,לאתר את האחראי הנוסף וליידעו
בדבר הרישום/ביטול הרישום .
ד .המשמורת של הקטין הינה :שלי משמורת משותפת של בן/בת זוגי
ה .הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון .ידוע לי ,כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת,
רשאית עיריית רחובות )להלן"( :העירייה") לבטל/לשנות את הרישום .
ו .ידוע לי כי ניתן יהיה לבדוק את נכונות הצהרתי זו בכל האמצעים החוקיים הקיימים ,וכן ידוע לי כי אם יתברר שהצהרתי
הכתובה מעלה איננה נכונה ,אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,ובכלל זה בגין מסירת מידע כוזב .הנני מוותר/ת בזאת
על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי מכוח כל דין או הסכם ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם
מסירת המידע כאמור לעירייה
ז .הנני מתחייב/ת להודיע למחלקה לחינוך יסודי /גני ילדים בעירייה על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה
לאלתר .אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,תהא העירייה רשאית לבטל/לשנות את הרישום
תאריך ___________________ :שם מלא _________________________ :חתימה
_______________________
יש לצרף צילום ת.ז .עם כתובת מעודכנת של המבקש .המבקש יישא במלוא האחריות בגין כל נזק שיגרם ,היה והמידע
שנמסר אינו נכון .תוכן התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום
אני החתום מטה ______________ ,עו"ד מאשר בזה כי בתאריך _____________ הופיע בפני מר/גב'
_____________ בעל מספר זהות _______________ ולאחר שהזהרתיו/יה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן,
צפויים לו עונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הכתובה מעלה וחתם/מה על התצהיר בפני .
______________

תאריך:
________________

חתימה וחותמת:
__________________
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דוגמא לציר תהליך רישום ושיבוץ
רישום מקוון לגני הילדים
וכיתות א'

1

3.1.22 - 23.1.22

רישום מקוון עבור תושבים
חדשים

2

3.1.22 - 23.1.22

3
4

פרסום תשובות שיבוץ
30.5.22

תקופת ערעורים
8.6.22 - 31.5.22

פרסום התיחסות
לערעורים

5
6

עד תאריך 31.6.22

שנה"ל תשפ"ג מוצלחת!

1.9.22
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