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רישום תלמידים לכיתות א' 



דבר ראש המועצה

הורים יקרים,
ברכות לרגל הצטרפות ילדכם למערכת החינוך היסודי ועלייתו לכיתה א'.

המעבר מהגן לכיתה א' מהווה שינוי מרגש ומשמעותי עבור הילדים. על מנת להקל על ההסתגלות, 
קיימנו  בגני החובה את תכנית "מעברים" במסגרתה הכירו הילדים את בתי הספר ונחשפו לסביבתו. 
כמו כן, מערכת החינוך היסודי שלנו עברה לתכנית בחירה מבוקרת, במסגרתה הילד וההורים הם 

שבוחרים את בית הספר, ולא ההפך. 
ההצטרפות לתכנית הבחירה המבוקרת נעשתה מתוך אמונה בערך הבחירה וחשיבותו

ובמטרה לעודד אצל בתי הספר יצירת מסלולי לימוד ייחודיים משלהם.
זו לא עוד סיסמא. החינוך בבאר יעקב הוא בראש סדר העדיפויות והושקעו בו משאבים רבים מתוך 

אמונה שהילדים הם העתיד. 
אני מאמין כי יחד אתכם ההורים, בשותפות עם צוותי ההוראה, נוכל להעניק לכל ילד את הכלים 

הדרושים לו להצלחה. 
אני מבקש להודות לצוותי ההוראה ולמחלקת החינוך על עבודתם הנאמנה והמסורה. 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

נסים גוזלן
ראש העיר



דבר הממונה על תוכנית מרחבי חינוך      

דנה ישראלי
ממונה על תוכנית מרחבי חינוך

לקהילה כולה, לתלמידות לתלמידים ולהוריהם,
להנהגה היישובית למנהלי וצוות החינוך בבאר יעקב

משרד החינוך בשיתוף מנהל  אגף/מחלקת החינוך בבאר יעקב שמחים להרחיב את אפשוריות 
בחירת ביהס ולהציג בפניכם, לקראת הרישום לביה"ס את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות 

החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.

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

זאת, בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, אגף החינוך בבאר 
יעקב, הצוות החינוכי, ההורים והקהילה.

ביהס  את  לבחור  ובעיקר  יעקב,  בבאר  החינוך  מערכת  מאפייני  על  ללמוד  עבורכם  הזדמנות  זו 
המתאים לילדכם.

יישר כח וברכות לכל העושים במלאכה



הורים יקרים,
ברכות לקראת הצטרפות ילדכם למערכת החינוך היסודי בבאר יעקב. כניסת כל תלמיד לכיתה א' 

מלווה בהתרגשות, בחששות ובתקווה גדולה.
מנהלות בתי הספר, צוותי המורים, עובדי מחלקת החינוך ומפקחי משרד החינוך פועלים לקליטה 
איכותית של ילדי כיתה א', זאת באמצעים רבים ומגוונים שתכליתם השבחת תהליך קליטת הילדים 

במעבר מהגן.
תהליך הניהול העצמי שאליו עברו בתי הספר היסודיים מעניק למנהלות בתי הספר עצמאות

פדגוגית ותקציבית לפיתוח עשייה חינוכית עשירה ומגוונת.
תכנית מרחבי חינוך, בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית מזמנת את פיתוח הייחודיות הבית ספרית 

בה מושם דגש על תחום אותו בית הספר מעוניין לפתח ולהתמחות.
פיתוח הייחודיות נועד לשבח את איכות העשייה החינוכית בישוב. במקביל, מושם דגש על מודל 

הבחירה המבוקרת כאשר תהיה לכל הורה האפשרות לבחור את בית הספר הרצוי לו.
עם זאת, הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים אפשרות לרישום בהתאם לצרכי ויכולות המועצה.

המועצה מובילה את מערכת החינוך מתוך אמונה במתן הזדמנויות לכל תלמיד.
חוברת זו פורשת בפניכם את התוכנית, נהלי הרישום, השיבוץ ומנגנון הבחירה לרישום עודף.

אנא קראו בעיון את הליך הרישום והקפידו לבצע רישום במועד הרישום בלבד.
מחלקת החינוך עומדת לרשותכם בכל שאלה, על מנת לסייע בידכם בזמן הרישום.

אנו מאחלים לכל ההורים והילדים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

גלעד גולדמן
מנהל מחלקת החינוך

   דבר מנהל 
   מחלקת חינוך





"תלמיד בוחר בית ספר ולא בית ספר בוחר תלמיד" 
)2017-18( הצטרפה באר יעקב לתוכנית מרחבי חינוך – אזורי בחירה  בשנת הלימודים תשע"ז 
מבוקרת וייחודיות בית ספרית, שיצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה מיולי 2010, ביוזמת הנהלת 
משרד החינוך. התכנית פועלת בשנה"ל תשפ״א בלמעלה מחמישים רשויות ובכ-950 בתי-ספר. 
ויישומו,  הרשותי  החינוכי  החזון  את  ביטוי  לידי  מביאים  אשר  חינוך,  במרחבי  פועלים  במסגרתה 
בשילוב של בחירה מבוקרת של הורים, הנגשת מידע לכלל האוכלוסייה ופיתוח ייחודיות בית-ספרית.

המועצה ומחלקת החינוך הם  אחראים על ביצוע התוכנית והובלתה, בשיתוף הפיקוח והפסג”ה, 
ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד החינוך. התוכנית מתוקצבת למשך מספר שנים ומאפשרת 
הטמעה ארוכת טווח, מזמנת תהליכי פיתוח-התנסות-עיבוד חוזרים ונשנים ומאפשרת לבאר יעקב 

לבסס מערכת חינוך על בסיס עקרונות ערכים ותהליכים. 

  התכנית מקדמת בחירת הורים מבוקרת 

הורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ואשר עונים על צורכי הילד, תוך 	 
שמירה על איזון ושוויון הזדמנויות. 

הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר, תוך התחשבות בכישורים, ברצונות ובצרכים 	 
של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר. 

ועל 	  עליהם  המועדפים  בנושאים  עצמם  את  לממש  הילדים  אפשרות  את  מעצימה  הבחירה 
הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך.

  התכנית תומכת בפיתוח ייחודיות בית ספרית -  

תהליך הבניית בתי-ספר כייחודיים, כבעלי זהות ומשנה חינוכית ברורה וייחודית, הבאה לידי ביטוי 
בכלל נדבכי העשייה הבית-ספרית הוא תהליך מקיף להשבחה ולטיוב החינוך הציבורי בארץ. מנוף 
לשיפור הישגי הלומדים, כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר עם ההורים 

והקהילה. הייחודיות באה לידי ביטוי בתפיסת הפעלה פדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן.
בחירת הורים מבוקרת וייחודיות בית ספרית המועצה באר יעקב. 

  מהי בחירה מבוקרת? 

לפני כניסת התוכנית לישוב בתהליך הרישום לכיתה א', הוקצה לכל תלמיד בית ספר ממלכתי או 
ממלכתי דתי אחד, לפי אזור מגוריו ולא ניתנה כל אפשרות בחירה ביניהם.

בחירת הורים מבוקרת 



הנהלת המועצה, בשיתוף אגף החינוך, המפקחת מטעם המחוז ואגף מו"פ ממשרד החינוך גיבשו 
מדיניות יישובית חדשה הבאה לתת מענה לרצון ההורים לבחור את ביה"ס בו ילמד ילדם מתוך כלל 

בתי הספר שבמועצה. 

ברישום לשנת הלימודים תשפ"א, תהליך רישום מאפשר לאוכלוסיית ההורים לתלמידים העולים 
לכיתה א' לבחור את בית הספר בו הם מעוניינים שילדם ילמד.  

  מודל בחירה 

שמטרתו  יישובי  בחירה  מודל  נבנה  מיטבית,  בצורה  יתנהל  ביישוב  הבחירה  שתהליך  מנת  על 
ליצור איזון אופטימלי בין בחירת ההורים לבין מאפייני מערכת החינוך היישובית, קרי מודל לבחירה 

מבוקרת. להלן מאפייני המודל:
ההורים  כלל  של  ודירוג  לבחירה  עומדים  ביישוב  בתיה"ס  כלל  אחד:  בחירה  כמרחב  היישוב   •

לילדים העולים ל כיתה א'.
• בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו מספר גני ילדים בעדיפות לרישום לקראת לשנת הלימודים 
הורה  לו.  השייכם  מהגנים  ילדים  עבור  העוגן  ספר  בבית  לשיבוץ  ראשונה  זכות  תינתן  תשפ"א. 
המוותר על שיבוץ בבית הספר העוגן הרשות אינה מתחייבת לשבץ אותו בבית הספר העוגן. רשימת 

הגנים ובתי הספר עוגן שלהם תפורסם בנפרד.
• דירוג עדיפויות - כל הורה מתבקש לבחור מבין מספר אפשרויות )7 בתי"ס מהחינוך הממלכתי'; 

בי"ס אחד מהחינוך הממ"ד( ולדרגם בסדר עדיפות המתאים לרצונו. 
התלמידים  לכלל  לדאוג  אחריות  מוטלת  הרשות  על  ההורים  בחירת  לצד   - מבוקרת  בחירה   •
ביישוב  הציבורי  החינוך  לחיזוק  אחריות  מתוך  נבנתה  התוכנית  הספר.  בבתי  בכיתות  ולשיבוצם 
ולווסת כיתות בהתאם  ולכן בסמכות המועצה לא לאשר את כל הבקשות  לטובת כלל התושבים. 

לצרכים ולתנאים הפיזיים.
• פיתוח ייחודיות בית ספרית: על מנת שבחירתכם תהיה מיטבית, פועלים צוותי החינוך בבתי 
המתאימים  ולמידה  הוראה  תהליכי  יטמיעו  הבאות  ובשנים   , פדגוגית  ייחודיות  לפיתוח  הספר 
להכיר  ההורים,  לכם  שיאפשרו  פתוחים  ימים  הספר  בבתי  יערכו  בנוסף   . ולקהילה  לתלמידים 
ולהתרשם מבית הספר באופן אישי.  כמו כן יתקיים כנס הסברה להורים לילדים העולים לכיתה א. 

מועד הכנס יתפרסם באתר המועצה.
• בית ספר על אזורי "בראשית" - ברוח מונטסורי- ניתן לבחור בבית הספר הנ"ל כאחת העדיפויות. 

השיבוץ יבוצע על בסיס קריטריונים בהתאם להחלטות משרד החינוך.



  רישום תלמידים בבתי הספר בתוכנית בחירה מבוקרת:

הרישום והבחירה לבית הספר הוא באחריותו של כל הורה. הרשות תאפשר בחירת הורים מבוקרת 
בבית ספר,  על בסיס קריטריונים מוגדרים ושקופים, ובלבד שהורים רשמו את ילדם בתוך תקופת 

הרישום המוגדרת.

   מנגנון הרישום

www.b-y.org.il  :הרישום הינו באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד בכתובת
לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר. באתר יפורטו נהלי הרישום בהרחבה.

1. ברישום יש לבחור בין בתי ספר ממלכתיים או ממלכתי דתי. 
2. במידה ונבחר ממ"ד תפתח האפשרות רק לבית ספר רשב"י.

3. במידה והבחירה היא בתי ספר ממלכתיים , על ההורה לדרג את שאר בתי הספר עפ"י העדפותיו. 

  מועדי הרישום
  מיום שני א בשבט תש"פ 27.01.20

  עד ל יום ראשון כ"א בשבט תש"פ 16.02.20

חייבי הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"א הם הילדים שנולדו בין התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014

ט' בטבת התשע"ה - 31  בדצמבר 2014
                                      

)מועדי הרישום והעברות בין בתי הספר מתפרסמים באתר משרד החינוך(

  את מי רושמים לכיתה א'?

הורים חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 לרשום את ילדיהם לבית ספר ממלכתי, 
ממלכתי דתי או חינוך חרדי באזור מגוריהם.

הורים שמתלבטים האם להשאיר את הילד בגן שנה נוספת, חייבים לרשום גם לכיתה א'.
אנא שימו לב לתהליכי הרישום והקפידו על תקופת הרישום.



הליך השיבוץ – באחריות הרשות.

  כיצד משבצים?

מנהלת . 1 ע"י  מראש  שנקבעו  וקריטריונים  סדורים  שלבים  פי  על  ינוהל  והוויסות  שיבוץ  תהליך 
החינוך בה ששותפים נציגי הרשות, הפיקוח והקהילה. שיבוץ  הילדים לבתי הספר ייעשה תוך 
התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת כגון – שמירה על מספר הכיתות בכל 

אחד מבתי הספר 

עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שירשמו לאחר תום תקופת . 2
הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד באחד מבתי הספר ולא בהכרח ע"פ הדירוג שביקשו. 

כמו-כן לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם או בית ספר העוגן. 

פירוט שלבי וכללי השיבוץ:
כל ילד משויך לבית-ספר ביישוב לפי גן הילדים בו סיים לימודיו. הודעה על זהות בית ספר העוגן 	 

תופיע במסך הרישום באתר האינטרנט. 
במידה והורי הילד יבחרו בעדיפות הראשונה את בית הספר העוגן )שהוגדר מראש עבור ילדם 	 

ע"פ הגן בו הוא לומד( – תינתן להם עדיפות לשיבוץ לאותו בית ספר. 
במידה וההורים בחרו בעדיפות ראשונה בית ספר שאיננו בית ספר העוגן שלהם  – הרי ששיבוץ 	 

ילדם ייעשה על פי שיקולי מקום פנוי, גודל כיתות ואיזון בין מספר הבנות והבנים. זאת כל עוד אין 
רישום עודף לבית הספר.

במידה ומאחת מהסיבות הנ"ל לא שובץ הילד לבית הספר שבחרו הוריו בעדיפות ראשונה, יעשה אגף החינוך 	 
מאמצים לשבצו ע"פ העדיפות השנייה או השלישית שציינו ההורים, או לבית ספר קרוב למקום מגוריו.

לקחת  יש  אך  הוריו,  שבחרו  הספר  בבית  ללמוד  ילד  לכל  לאפשר  שואפת  המועצה  לציין!  חשוב 
בחשבון כי במידה ובית הספר המועדף על ההורים דווקא איננו בית ספר העוגן שלהם, הרי שקיימת 

האפשרות שהילד לא ישובץ אליו.

לתשומת ליבכם, אין אנו יכולים להתחייב על שיבוץ ילדיכם לעדיפות הראשונה שציינתם. עם זאת, 
רישום במועד הרישום יגביר את הסיכוי לשיבוצו של ילדכם לפי בחירתכם.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש : ילדים שירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי 
כן, לא תשמר להם הזכות להירשם  כמו  פי הדירוג שביקשו.  ולא בהכרח על  באחד מבתי הספר 

לבי"ס הקרוב למקום מגוריהם או בית ספר העוגן .  לש
יבוץ במקרה של רישום יתר 

קריטריונים כאשר יש רישום עודף:
 תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית , ראה חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מס' -3.1. 1
 בית ספר עוגן בהתאם לרשימת הגנים שפורסמה. 2
 מרחק גיאוגרפי )מרחק שיקבע באמצעות תוכנת מדידה מוסכמת אחת( . 3
 הגרלה בהתאם לנהלי משרד החינוך. 4



המועצה לא מתחשבת בקריטריון אחים ממשיכים בהתאם להנחיות משרד החינוך
בנפרד  ויפורסם  יקבע  מונטסורי   - "בראשית"  אזורי  העל  הייחודי  הספר  לבית  השיבוץ  קריטריון 

בהתאם להנחיות משרד החינוך

  הערות כלליות

פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנה בתקן משרד החינוך ובקיום  חדרי כיתות נאותים. 	 
מכאן, שאם ייווצר מצב של רישום יתר, יופעלו הקריטריונים לשיבוץ גם אם הרישום נעשה במועד.

ממקום 	  הרחוק  ספר  בית  בוחר  ההורה  בו  במקרה  התלמיד  הסעת  על  אחראית  אינה  הרשות 
מגוריו.

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי 	 
כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

הודעות השיבוץ יפורסמו באתר האינטרנט העירוני או ובהודעת SMS למספר הטלפון שציינתם ברישום.	 
ההודעות יפורסמו עד 15/6/2020.

  הגשת ערר

תנאי מקדים להגשת ערר היא פגישה עם מנהלת בית הספר בו שובץ בנכם/בתכם. 
מועד הגשת הערר, לא יאוחר מ- 30.6.2020 , טופס הגשת ערר מופיע באתר הרישום.

ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים המופיעים בהסבר על הליך השיבוץ.
המועצה תשלח את ההחלטה בתום דיוני ועדת ערר או תעדכן טלפונית או בהודעת סמס.

ערר שיוגש לאחר התאריך 30.6.2020, ידון לאחר קיום הדיון בבקשות הערר שהוגשו במועד בדיון 
מיוחד שייקבע לצורך כך ולא אחרי תאריך 15/7/2020.

ועדת ערר תדון בבקשתכם, המועצה תשלח את ההחלטה בתום דיוני ועדת ערר במייל או בהודעת סמס.

  ימים פתוחים וכנס הורים

ההורים  נחשפים  בהם  בבתיה"ס  פתוחים  ימים  המועצה  מקיימת  ספר,  בית  בבחירת  לעזור  כדי 
לנעשה בביה"ס, מידע על הימים הפתוחים וכנס ההורים מתפרסם באתר המועצה ובדף הפיסבוק 

של המועצה.

ולהתעדכן בעדכונים השוטפים המתפרסמים  יש להיות ערים לשינויים צפויים בהנחיות הרישום 
www.b-y.org.il מידי פעם באתר המועצה

הרישום מתייחס לכתה א' וכן לתלמיד בשכבת גיל אחרת שאינו רשום. העברה מתייחס לתלמידים 
רשומים בלבד. 

וחינוך ממלכתי  לימוד חובה  לימוד חובה, תשי"ט-1949, תקנות  הנחיות הרישום הינן מכוח חוק 
)רישום(,  תשי"ט-1959, ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט-1959.



  1. מועדי וגילאי הרישום:

1.1. מועדי הרישום
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף )27 

בינואר 2020(  ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(.
חובה לקיים את הרישום במועדים אלה. 

1.2. גילאי הרישום
חייבי הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"א הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"המ - 31  בדצמבר 2014



 הבטחה חינוכית:

בית הספר מקדם את ערכי הספורט כבסיס לטיפוח תלמידים הרואים עצמם כפרט בקהילה. 
צוות בית הספר מנחיל ערכים הלקוחים מעולם הספורט. 

ערכים אלה ניתנים ליישום בכל תחום אחר בחיי התלמידים ובחייהם הבוגרים בעתיד. 
התמדה, הנעה, הישגיות ושאפתנות משתלבים בתוך תכניות הלימודים בצורה חוויתית, מסקרנת 

ומעוררת חשיבה. 

  למידה "אימונית":

לכל תלמיד ותלמידה ניתנת ההזדמנות להתאמן,
לחזק מיומנויות למידה ולהבין שההתמדה

הינה הבסיס להצלחה. 

   בית ספר צמרות
      להתאמן, להתמיד ולהגשים חלומות

שם המנהלת: גלית דוזלי

סגניות: איילה קיסרא, אתי ישראלי

טל. 08-6784890 | פקס. 08-6784891

רח׳ שוהם 16, באר יעקב

zamarotby@gmail.com

נימה אישית:
"אני מאמינה שיחס אישי לכל ילד וילדה מפתח 

תחושות מסוגלות ומודעות אישית, המניעות אותם 
להתאמן, להתמיד ולהגשים חלומות".



 למידה פרסונאלית:

בית הספר מקדם למידה פרסונאלית, המאפשרת ביטוי בהתאם ליכולותיו, כשרונותיו וצרכיו של כל תלמיד 
ותלמידה. בתהליך הלמידה משולבים היבטים תנועתיים, המאפשרים לתלמידים לבטא את עצמם באופן 

יצירתי וחוויתי. כמו כן מתקיימות הפוגות תנועה במהלך השיעור, השומרות על כושר הלמידה. 

 למידה חוץ כיתתית:

הלמידה מתנהלת בתוך ומחוץ לכותלי הכתה במרחבים שונים ומגוונים: חצר ומרחבי בית-הספר, 
ספריה, חדר הכלה, חדר תיאטרון וחדר מוזיקה. גיוון במרחבי הלמידה מאפשר למידה גמישה וחוויתית. 

 קהילה בתנועה:

קהילת בית הספר שותפה לפרויקטים המעודדים פעילות ספורטיבית במהלך יום הלימודים 
ובסיומו: יום ספורט היתולי, שבוע הבריאות והספורט ומאמן לכל כתה. 

 ילדים מספרים:

נ: "בבית ספר צמרות צריך להתאמן ולתרגל את הדברים. בדקנו במה הכיתה שלנו חזקה ומה 
הנקודות חוזק שלנו וקבענו יעד שנתאמן עליו כדי להשיג את המטרה שלנו. 

אנחנו עובדים בקבוצות כדי להבין את החומר וכדי שזה יעזור לנו".
ג: "גלויית נחת היא תוצאה של התמדה".

מ: "שיעורים של תלמיד מעשיר מעוררים יצירתיות,למידה והנעה".
א: "אני מתמיד ומתאמן  בקריאה ושולח סרטונים למורה".

״אנחנו אוהבים לעשות בחשבון שומרים על כושר כי אנחנו 
נהיה יותר טובים בחשבון״.



 הבטחה חינוכית:

תהליך חינוכי מתחיל בניסיון לזהות ולאתר את נקודות החוזק הקיימות בתלמיד, את יכולותיו 
הבולטות ומכלול כישוריו. בעידן המתפתח והמשתנה בו אנו מצויים, אמונתנו כי תפקידו המרכזי 

של בית-הספר, הינו לטפח את הלומד, באמצעות מציאת והתאמת סגנון הלמידה הנכון 
בעבורו. בכך, ניתנת לכל תלמיד הזדמנות כנה להתנסות בתחומי-הדעת השונים, מבעד לסוג 

האינטליגנציה הבולט, המאפיין אותו. 

  למידה מגוונת:

שאיפתנו, כי תלמידינו יתנסו במגוון דרכים ללמידה, המתקיימות במרחבי למידה שונים ומזמינים, 
דבר שיסייע באיתור סוגי האינטליגנציה ובהבאתם לכדי ביטוי ממשי-מיטבי. אט-אט, תתפתח בכל 

לומד, ההכרה ביכולותיו ובמסוגלותו העצמית להצליח ולהפוך למשמעותי בתחומו. לשם כך, מוכשר 
ּוָנים להכרת סגנונות הלמידה השונים. הצוות החינוכי בשוטף, בלמידת ויישום כלים פרקטיים, המכו

   בית ספר סביון
      חממה לצמיחה אישית ברוח האינטליגנציות המרובות

שם המנהלת: רויטל קורן 

סגנית: איילת רחמים

טל. 08-9557380  | פקס. 08-9557384

הדקל 3, באר-יעקב

savyon.b.y@gmail.com

נימה אישית:
"תלמידים, מטבעם, שונים זה מזה; כל אחד ואחת 
אינטליגנטים בדרכם; כל אחד ואחת ראויים לחינוך 

המותאם לכישוריהם, נטיות ליבם ואישיותם".



 במכוונות לפרט:

בתהליכי הלמידה בבית-הספר, מושם דגש מרבי על קידומו האישי של כל לומד ביחס לעצמו, 
וזאת מעצם ההתבוננות בנפרד, על כל אחד ואחת. משובים מקדמי-למידה, חיזוק התנהגויות 

רצויות ומתן ביטוי לחוזקות הממשיות ולאינטליגנציות המרובות, הינם הכלים העיקריים, 
באמצעותם אנו שואפים להטמיע מצוינות חברתית, ערכית ולימודית.

 צומחים עם קהילת ההורים:

אנו אמונה מלאה, כי יש ביכולתה של קהילת הורים מגובשת ומעורבת, לסייע רבות, בהעצמת 
התהליכים החשובים המתקיימים בין כתלי בית-הספר. סינרגיה מבורכת זו, משפיעה רבות לחיוב, 
ותורמת לחיזוק ההכרה בחשיבות קיומן של אינטליגנציות מרובות. יוזמות מרגשות רבות, שהחלו 
כניסיון חד-פעמי, הוכחו כמוצלחות והפכו זה מכבר למסורת, דוגמת "תאטרון ההורים", במסגרתו 

מוצגות בפני התלמידים מעשיות שונות הנלמדות בכיתות, מטעם הורים מתנדבים. 



 הבטחה חינוכית:  העשייה היא לב הלמידה

אנו מאמינים שלמידה מתוך עשייה מניבה לומדים מעורבים, מייצרת גמישות מחשבתית, 
ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה של תכנון ופתרון בעיות.

למידה מתוך עשייה מערבת תהליכים עצמאיים של גילוי, בחירה והתמודדות תוך כדי תנועה 
ועשייה, המפתחים אצל הלומד כישורי חוסן לחיים.

הלמידה מזמנת עשייה בשיתופי פעולה, מפתחת מיומנויות תקשורת בין-אישית ונותנת מענה 
לשונות המתקיימת בין הילדים:  בכישורים, בעניין ובצרכים הייחודיים לכל לומד.

עשייה בלמידה מזמנת חדווה יצירתית, מאפשרת דמיון ומקוריות, 
מעוררת רצון אותנטי וביטוי הצורך ליצור ולייצר. 

   בית החינוך אמירים
      אני חושב, יוצר ומתנסה – אני לומד!

שם המנהלת: רעות ליבמן

טל. 08-6446463 

שוהם 4, באר יעקב

נימה אישית:
"אני מאמינה שלמידה חווייתית ומשמעותית 
מתרחשת כשילדים שואבים שמחה ותחושת 

מסוגלות מעשייה עצמית, עצמאית ומקורית. 
ילד העושה את הכי טוב שהוא יכול- ירגיש שייך, 

בטוח, מועצם, אהוב ומאושר!"

עמית: "אני אוהב 
להגיע כל בוקר 
לכיתה, יש לנו 

"מפגש בוקר" ואני 
משתף את המורה 
והחברים בחוויות״

מיקה: "אני 
אוהבת את בית 

הספר שלי. אפשר 
לשבת על הכיסא 
ואפשר בכיף על 

השטיח"



  עושים – ככה לומדים!

לכל תלמיד ותלמידה ניתנת ההזדמנות ללמוד באופן פעיל והתנסותי, מתוך  עשייה אקטיבית 	 
וחוקרת.  

בתהליכי הלמידה ישולבו מיומנויות של מלאכת יד, המאפשרות לכל תלמיד לחוש ולהתנסות 	 
בלמידה באופן המעודד יצירתיות ויצרנות.

תלמידינו ילמדו בסביבות למידה שיתופיות, מגוונות וגמישות. אנו רואים בכל אפשרויות המרחב 	 
בבית הספר, פנים וחוץ, מקומות חווייתיים  ללמידה ועשייה חינוכית.

בית החינוך הינו ביתם השני של הלומדים, ומהווה מקום מרכזי בקהילה. אנו רואים במשפחות 	 
הקהילה כהון אנושי משמעותי ופותחים את שערי בית החינוך לעשייה משותפת וקידום יוזמות. 

בית החינוך מכוון להצמחת בוגר בעל מיומנויות המאפשרות התנהלות מיטבית במאה ה-21 	 
וחותר לפתח אצל התלמידים יכולות יזמות, ויצירתיות.  

אנו שואבים ערכים, מיומנויות והשראה מהעבר ויוצרים הווה ועתיד רלוונטיים ומשמעותיים.

  הידעת?

ְׂיָן -מייקר, )maker( ממציא ויוצר דברים, לעיתים קרובות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות  עַש
ְׂיָנוּת )making(. )האקדמיה ללשון עברית( ומלאכות מסורתיות. השם המופשט הוא עַש

)האקדמיה ללשון עברית(



 תלמים גאה להציג : מצוינות בגוון אישי 

אנו מאמינים שבעולמנו המתפתח, המציב לפתחנו אתגרים רבים, מטרתנו כאנשי חינוך הינה 
להביא את התלמידים ליצור לעצמם חיים מלאים במשמעות, איכות והגשמה עצמית, תוך שמירה 

על כבוד האדם באשר הוא אדם.
תלמידנו לומדים לממש את היכולות והנטיות הגלומות באישיותם, מעורבים באופן פעיל בסביבה 

בה הם חיים, ונחשפים לעושר תרבותי ולפיתוח מיומנויות חשיבה.
הצוות החינוכי עובר הכשרה מתאימה על גישת החינוך ההומניסטי, ומיישם במרחבים השונים 

פעילויות חינוכיות התואמות את עקרונות גישה זו. כמו לתלמידים, גם לצוות ניתנת אפשרות 
להביא לידי ביטוי את כישוריו באמצעות דרכי הוראה מגוונות והעברת שיעורים ייחודיים. 

בתהליך הלמידה בבית החינוך לוקחים חלק כל הילדים בשיעורי "המסע שלי", בהם הם לומדים 
לזהות את היכולות הטמונות בהם, ולתעד באופן רפלקטיבי את תהליך ההתפתחות וההעצמה 

האישית שהם עוברים במהלך השנה.

   בית חינוך תלמים 
   ברוח הגישה ההומניסטית
      "כל מה שילד צריך, זה מבוגר אחד שיאמין בו" )הרב שלמה קרליבך(. 

שם המנהלת: מורן שחר

טל. 08-6220592 | פקס. 08-6220596

רח׳ לאה גולדברג 1, באר יעקב

tlamim.tik-tak.net

נימה אישית:
"אני מאמינה שכל ילד בבית החינוך צריך להיות 

מאושר ולהרגיש מוגן, שייך ואהוב, ותפקידי כמנהלת, 
הוא ליצור עבורו את כל התנאים האפשריים לכך". 



 מה תמצאו רק אצלנו?

• מצוינות בגוון אישי:
תכנית מנטורים – ילדים בכיתות ג'-ו' מתנסים מול חבריהם בתהליכי הוראה והדרכה 

בנושאים שונים, בהתאם לחוזקות ולתחומי העניין שלהם, בהנחיית מורים מתחומי דעת שונים.                                                                                                                    
תוכניות מצוינות והעשרה לטיפוח תלמידים מצטיינים בתחומים השונים – פרויקט ינשופים 

ותוכנית אמרים.
קמפוס שיעורי בחירה לכיתות א'-ב'-  תלמידים בוחרים את השיעור שברצונם ללמוד לפי 

תחומי העניין שלהם : מחול, קומיקס, אוריגמי ועוד. 
• מעורבות חברתית פעילה:                                                                                               

תכנית תיקון עולם- נועדה להביא לשינוי עמדות של ילדים כלפי אנשים החיים עם מוגבלות 
ועידוד תרומה לקהילה בתחום הנגישות.

הקשר הרב דורי- תוכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי, ומחזקת את מערכת 
הקשרים בין תלמידי בתי הספר לבין אזרחים ותיקים בקהילה הסובבת את בית הספר.

שילוב ילדי "אסיף"- מידי שנה, שכבת ב', מארחת תלמידים מבית הספר השיקומי, 
"אסיף", המיועד לילדים בעלי נכויות תנועתיות שונות וילדים הסובלים משיתוק מוחין. 

• לומדים קצת אחרת:
מרחבי למידה מותאמי פרט- חדר הכלה לשיחות אישיות, ולמידה בסביבות למידה המדמות 

סביבות חיים )חנות, תאטרון ועוד(.
גינה אקולוגית- למידה חוץ כיתתית בגינה, בה נחשפים הילדים למיומנויות בסיסיות בחקלאות, 

ולידע נרחב בנושאים רבים נוספים.                                                                     
	 תוכניות ייחודיות להעמקת הקשר עם התלמיד- "המסע שלי", השמה דגש על ערכים 

הומניסטיים, ו"בוקר טוב תלמים" - המאפשרת שיח רגוע בתחילת היום בכל כיתה.

" בתי ספר רבים חורטים על דגלם את נושא הערכים. בתלמים הרגשתי, מהיום הראשון, 
שזו לא סתם סיסמה. הגעתי לתלמים בגלל הקרבה לבית ואני בוחרת בכל שנה ושנה 

להישאר בו בזכות החינוך".



 הבטחה חינוכית:

תרבות בית ספרית המפתחת תלמידים עצמאיים, יצירתיים, המביאים לידי ביטוי את כישוריהם 
המגוונים מה שיאפשר פיתוח מנהיגות ויזמות ויובילם להיות מעצבי המחר.

מנהלת ביה"ס: " תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מהיכן שהם נמצאים אל 
מקום שלא היו בו מעולם" )הנרי קיסנג'ר( אנו מובילים ערכים של מנהיגות, חקר ויזמות חברתית 

כערכים ראשיים המובילים את העשייה בקרב תלמידים ומורים כמינוף ללמידה משמעותית 
וחוויתית המעצימה את הפרט והארגון ומקדמת את תחושת השייכות.

במסגרת הבית ספרית מקבלים התלמידים והמורים הזדמנות להתנסות ביזמות ובמנהיגות, בכך 
הם הופכים את תהליכי הלמידה למשמעותיים ולרלוונטיים במכלול ההיבטים: ההומני, החדשני, 

החוויתי והיצירתי.
אנו מאמינים כי היזמות היא נקודת מפגש בין מיצוי הפוטנציאל האישי של התלמיד לבין רכישת 

ערכים ומיומנויות אישיות וחברתיות המעצבים את דמות הבוגר. התלמידים והמורים חולמים, 
חוקרים, יוזמים, יוצרים, מעצבים, מעורבים ותורמים לסביבה ולחברה.

   בית ספר צאלון
      בית ספר למנהיגות ויזמות

שם המנהלת: מרים פרידמן

סגן: צביקה קונפורטי

טל. 08-6998424 | פקס. 08-6998431

רח׳ הדקל 3, באר יעקב

https://tzelonedu.tik-tak.net

נימה אישית:
אנו מאמינים כי כל אחד יכול להיות יזם, 
יזמים הם אנשים רגילים כל מה שצריך 

זה רצון ונכונות ללמוד, להיות קשוב 
ומכוון מטרה וצוות שמלמד באופן 
חוויתי. יזמים נוצרים - לא נולדים.



 מה תמצאו רק אצלינו?

צוות המורים מסור, מקצועי ומחויב להוראה - למידה מקדמת מערכת חינוך אישית ואנושית. 
הדואג לחיזוק הקשר האישי עם כל תלמיד ומכיר בייחודיותו.

פדגוגיה איכותית - מורים לומדים, משפיעים ומטמיעים תרבות של למידה שיתופית המבוססת 
על עבודת צוות, נתינה וסיוע הדדי באווירה של אמון מלא בין כל השותפים.

יום ללא ילקוט - יום בו התלמידים מגיעים ללא ילקוטים ליום למידה חוויתי בתחומי הדעת 
השונים בדרכים מגוונות, חוויתיות ומקדמות שתוכננו ע"י הצוות החינוכי .

למידה בקמפוסים כחלק מהובלת יוזמות מתאפשרת לצוות החינוכי בחירת נושא למידה מתחום 
דעת שונה מתוכנית הלימודים. נושא שקרוב לליבם והיו מעוניינים ללמדו, נבנה סילבוס של 12 

שיעורים כפולים. לתלמידינו ניתנת אפשרות לבחור באיזה קמפוס ללמוד מתוך המגוון שמוצע 
להם, למידה בקב' קטנות בנושאים כגון: משפטנים צעירים, למתוח את המוח, עניין של כימיה, 

צרכנות נבונה, המצאות וממציאים ועוד.
תלמידים מלמדים תלמידים - העצמת התלמידים ע"י מתן במה להעברת נושא אישי הנבחר 

על ידו לכל תלמידי הכיתה.
למידה חוץ בית ספרית וחוץ כיתתית - תלמידים יוצאים ללמידה במרחבים מוזיאליים כגון: 

מוזיאונים, בית המשפט, הספארי ברמת גן, צרכנייה מקומית ועוד להדרכות, סדנאות ופעילויות
למידה בחדר דינאמי וחדר בריחה - חדר דינאמי שמשנה ייעודו התוכני בהתאם לנלמד. החדר 
פתוח ללמידה לכל תלמידי ביה"ס בנושאים כמו: יצחק רבין, בן גוריון, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום 

השואה ועוד.
מפגשי הורים תלמידים מצטייני החודש - מפגש ושיח בנושאים ערכיים - חברתיים לחיזוק 

הקשר ותחושת השייכות ולהעצמת התלמידים.
דיבייט באנגלית - מפגשי שיח באנגלית בקבוצות קטנות לחיזוק הביטחון בשיח הדבור והעשרת 

אוצר המילים.
בוקר קשוב - שחרית - מעגלי שיח אישי באווירה פתוחה ונעימה להעצמת קשר אישי ומשמעותי 

מורה  - תלמיד.
מענה רגשי – תלמידינו מקבלים מענים שונים בהתאם לצורך, מענים לימודיים ומענים רגשיים 

כגון: ריצטיול, כלבנות, כדורגש, הכלה ועוד.
סביבות למידה גמישות - קידום למידה משמעותית ע"י יצירת מרחבים מגוונים המאפשרים 

בחירה של השותפים ללמידה, אופן הלמידה מה שמעודד לקיחת אחריות אישית.

 תלמידים מספרים: 

בר כיתה ד'3
"אני אוהב ללמוד בבית הספר,  פעם לא אהבתי ללמוד חשבון והיום אני ממש אוהב, המורה חן 

מלמדת אותנו בדרכים מיוחדות"

אייל כיתה ו'1
"בית ספר צאלון זה הבית שלי, כמו המשפחה שלי"



 הבטחה חינוכית:

אנו רואים בבית הספר מקום המאפשר ביטוי לכישוריהם, חזקותיהם וייחודיותם של התלמידים 
ושל הצוות החינוכי כאחד ועל כן נשאף לטפח, לקדם וללוות את התפתחותם האישית.

ילדי בית הספר יחושו מוגנות, בטחון וקשר לבית הספר. נשאף לקדם הישגיהם של תלמידנו 
באמצעות  השבחת כח ההוראה, טיפוח למידה חווייתית, הוראה מותאמת, לימודי בחירה במדעים 

ואמנויות וכמו כן,  מגוון רחב של מסגרות העצמה.

 ייחודיות:

אנו מבנים ייחודיות בית ספרית המטפחת מצוינות במרחבי האמנויות והמדעים בשאיפה לחנך 
לבוגרים התורמים לקהילתם ולסביבתם.

ובהישען על משנתו של אילן רמון ז"ל: "אין מקום שהוא רחוק מדי"

   בית ספר אילן רמון 
      טיפוח מצוינות במרחבי המדעים והאמנויות

שם המנהלת: ענת לוי

סגנים: מלי פיינשטיין - גבריאל, לירון אזן

טל. 08-9283270 | פקס. 08-9295649

רח׳ שלמה בן יוסף 18, באר יעקב

www.ramon.edu1.org.il

נימה אישית:
מילותיה של לאה גולדברג  בשירה "על שלושה 

דברים.." משקפים את ראייתי בהובלת בית הספר:
על יכולת ההכלה, הלמידה האחרת והיצירתיות. 

״..אמר האמן בביתו הבודד
על שלושה דברים העולם עומד:

על ליבו של אדם,
על יופי הטבע,

על ביטוי הדברים בצליל וצבע.."



 קהילתיות:

בית הספר פועל להמשך פיתוח הקשר עם הקהילה הבית ספרית  מתוך תקווה ורצון ליצור 
שותפויות וברית חינוכית עם הורי התלמידים. 

 קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים

בבית ספר 'רמון'  אנו מאמינים בכוחו של הקשר הבין-אישי בין המורה לתלמידיו על מנת ליצור 
תשתית לביטחון עצמי ולפיתוח תחושת המסוגלות.

לפיכך נשאף כולנו לקשר אישי, מיטבי ומצמיח.



 במה אנחנו מאמינים?

בית החינוך אילנות הוא בית חינוך חמ"ד המקנה לתלמידיו ערכים יהודיים ושורשיים. בית החינוך 
מחנך לאהבת התורה ויישומה בחיי היום יום ומבקש להקנות דרכה לתלמידיו דרך ארץ ואהבת 

הארץ.
אנו מאמינים שבמציאות המשתנה בה אנו חיים יש להקנות לבוגר כלים ומיומנויות להתמודדות 

בעולם זה. הבסיס לכך הוא פיתוח אחריות אישית, לימודית וחברתית. תלמידנו לומדים לפתח 
יכולת בחירה מושכלת ולעמוד מאחוריה, רוכשים כלים ללמידה עצמאית ולבקרה על תוצריהם, 
לומדים להכיר את עצמם ומחזקים מיומנויות בין אישיות, מתוך מגמה שישתלבו, ישפיעו ויתרמו 

לחברה בה הם חיים.
הצוות החינוכי של בית החינוך עבר תהליך של למידה וחקר, שכלל התנסויות ביישום שלושת 

עקרונות החינוך לאחריות בתוך הכיתה ובמרחבי למידה פתוחים.
בתהליך הלמידה ניתנות לתלמיד מספר משימות במגוון סגנונות למידה והוא מתנסה בבחירה 

ובזיהוי סגנון הלמידה המועדף עליו.

   בית חינוך חמ"ד אילנות
      זה בידיים שלנו – תלמידי בית חינוך חמ"ד אילנות לוקחים אחריות

שם המנהלת: דקלה אבו - אהרונוביץ 

יועצת: רעות סבן

טל. 08-9263089 | פקס. 08-9262917

רח׳ שוהם 7, באר יעקב

Rashbi.by@gmail.com

נימה אישית:
"ברגע שתיקח אחריות, תפסיק לצפות מאחרים 
שירימו אותך לשמים. תתחיל לחפש בתוכך את 

השינוי, ואז תגלה שיש לך כנפיים.
עכשיו, כשיש לך כנפיים כדאי שתלמד לעוף"

מוזמנים להיכנס לבית חינוך לאחריות אישית,
לימודית וחברתית



 מה תפגשו רק אצלנו:

במו ידינו
תלמידנו לוקחים אחריות על הלמידה שלהם באמצעות בחירה בסגנון הלמידה, במרחב הלמידה 

ובאופן ניהול הזמן במהלך השיעור בתהליך של למידה גמישה.

לא בחיבוק ידיים
אנחנו מאמינים שהלמידה מתרחשת בכל זמן ובכל מרחב, לא רק בשיעורים. זמן ההפסקה הוא 
זמן שמוקדש לפיתוח אחריות חברתית. בהנחיית הצוות החינוכי תלמידנו מתכננים את פעילויות 

הפנאי שלהם, בונים קשרים חברתיים ופותרים קונפליקטים באופן עצמאי.

על יד
מידי שבוע יוצאים התלמידים לתכנן, לפתח ולהקים את הגינה האקולוגית. במסגרת התכנית הם 

מטפחים פינות שונות בבית הספר באמצעות הצבת צמחי נוי ואחראים לטיפוחם ולהשקייתם 
במהלך השבוע.

בהישג יד
תלמידנו מציבים לעצמם מטרות ויעדים אישיים כחלק מתכנית לימודים לפיתוח אחריות תוך דגש 

על התהליך והתוצאה. כל תלמיד נפגש במהלך השנה מספר פעמים עם המורה לצורך קביעת 
מטרות ויעדים אישיים )לימודיים, חברתיים והתנהגותיים( ולמעקב אחר השגתם. 

תן לי יד
תלמידינו הבוגרים חונכים תלמידים מהכיתות הצעירות מידי שבוע. החונכים אחראיים לתכנן את 

הפעילות ואת אופן המפגש. הפעילויות נוגעות גם בתכנים לימודיים וגם בפיתוח מיומנויות בין 
אישיות. נפלא לראות שהקשר פורץ את מסגרת המפגש השבועי ונמשך גם מעבר.

תלמיד כיתה א: "כיף לי שבבית הספר אנחנו לומדים בדרכים שונים, אני הכי אוהב 
לתרגל חשבון במכולת שבכיתה."



 הבטחה חינוכית

בית החינוך בראשית הוא בית לתלמידים, ששם דגש על רכישת מיומנויות חשובות מאוד לחיים עצמם.
אנחנו מאמינים שברגע שיש לתלמידים מיומנות של בחירה )כי למדו לעשות זאת בכל יום(,

 ויש להם יכולת למידה עצמאית ובנוסף, יש להם הרגשה שרואים את היחודיות שלהם ומכבדים 
את דרכם  - יש להם ארגז כלים הכי חשוב ומשמעותי להצלחה בחיים.

 הערכים המובילים אותנו הם:

•  למידה בקצב אישי - לכל תלמיד תוכנית אישית.
•  אוטודידקטיות -התלמיד לומד איך ללמוד באופן עצמאי.

•  למידה חוויתית - התלמידים אצלנו לומדים דרך התנסות במשחקים ועזרים מונטסורים יחודיים.
•  חופש בתוך גבולות -האפשרות נתנת לתלמידים לבחור את סדר המשימות היומי.

    בראשית - בית חינוך      
    ברוח מונטסורי

        יוצרים יחד עולם חינוכי חדש 

שם המנהל: טל גנוסר 

טל. 08-6213626

רח׳ הגולן 38, באר יעקב

beresheetby@gmail.com

נימה אישית:
לאחר שנים רבות במערכת החינוך ניתנה לי 

ההזדמנות להוביל את "בראשית" וליצור עולם חינוכי 
חדש שבו אני מאמין בכל ליבי. כל יום בבית החינוך 

שלנו הוא הזדמנות מרתקת ללמוד יחד, מורים 
ותלמידים, משהו חדש על העולם ועל עצמנו. 



 מה מיוחד אצלנו?

•  בכל כיתה לומדים יחד בלמידה רב גילית תלמידי א' וב׳.
•  2 דמויות חינוכיות בכל כיתה. 

•  במעגל העבודה התלמיד בוחר בין משימות שונות באופן עצמאי.

בדרך זו שבה תפקיד המורה הוא ללוות את הילד בלמידה ולא לשנן לו את החומר הנלמד, אנחנו 
מצליחים לייצר תקשורת אמיתית בין התלמידים לצוות החינוכי , תקשורת שמאפשרת להם להפוך 

לדמויות משמעותיות עבורם.



 תפיסה חינוכית בית ספרית:

בית הספר השש שנתי מקיף עתיד נווה נחום באר יעקב הוא תיכון הנטוע בקהילתו ומגויס 
לקידום כל תלמידי היישוב להצלחה, מצויינות והישגים.

בית ספר חרט על דגלו את החינוך הטכנולוגי הומניסטי, שמטרתו לסייע לתלמידים לפתח 
את מלוא הפוטנציאל האנושי הגלום בהם, בסביבה לימודית טכנולוגית המשלבת בין מדעים 

ואומנויות.  
הדגש בכל העשייה הבית ספרית יהיה על פיתוח אדם חושב, יצירתי, המכיר היטב את זהותו 

הישראלית ואת נכסי התרבות האוניברסליים ובעל ערכים מגובשים.
בית הספר יקיים דיאלוג מתמיד עם קהילתו, על כל רבידיה, במטרה לקדם יחד יעדים חברתיים 

פדגוגיים, שיאפשרו לתלמידים התנסות בשיפור עצמם, עולם וחברה.

   בית ספר מקיף
      עתיד נווה נחום באר יעקב

שם המנהל: ד״ר יהל שחר

מנהלת חט״ע: גב' סיגל בז'ה

שם מנהלת חט"ב: גב' רונית גנון

טל. 08-6382620 | פקס. 08-6820810

רח' טופז 6 פינת האודם, באר יעקב.

nave-nachum.atidedu.org.il

נימה אישית:
ממריאים לשמי״ם ממריאים לעתיד

שותפויות מצויינות יצירתיות יזמות מנהיגות אישית



 מסגרות החינוך והלמידה בבית הספר:

חטיבת הביניים:
חטיבת הביניים מורכבת מכיתות הטרוגניות וכיתות מצוינות מנהיגותית - נחשון. החטיבה 

מאפשרת ביטוי לכל תלמיד/ה הן בכיתות האם והן בשיעורי הרחבת דעת והעשרה. לרבות, 
במקבצי מתמטיקה, אנגלית, עברית ומדעים. כיתות החטיבה מקבלות שעות תגבור במקצועות 

הליבה לצד פעילות ערכית - חברתית וקהילתית ענפה תוך שימת דגש על פיתוח כישורי הלומד, 
עידוד הסקרנות ותחומי העניין של התלמידים/ות.

חטיבה עליונה:
החטיבה העליונה מהווה מסגרת חינוך ממשיך לכלל תלמידי חטיבת הביניים. התלמידים/ות 

משובצים בכיתות המאפשרות להם קידום לימודי מיטבי, למידה משמעותית ושוויון הזדמנויות.
לתלמידים/ות ניתנת האפשרות לבחור את הרחבות הלימוד על פי תחומי עניין שלהם ועל פי 

הדרישות הרלוונטיות לכל הרחבה. 
בית הספר מציע מגוון מקצועות בחירה )5 יח"ל( המשקפות את רוח החינוך הטכנולוגי 

ההומניסטי המשלב מדעים, טכנולוגיה ואומנות. ההרחבות הן:
	 הנדסת תוכנה ומדעי המחשב - טכנולוגי.

	 ניהול עסקי ומנהל וכלכלה - טכנולוגי.
	 מדיה ופרסום  - קולנוע ותקשורת וחברה - טכנולוגי.

	 פיזיקה.
	 ביולוגיה.

	 מדעי החברה.
	 מדעי החינוך הגופני.

	 תאטרון.
	 גיאוגרפיה וסייבר.

בנוסף, נלמדים כל מקצועות הליבה הנדרשים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית  הכוללת מקצועות 
אנגלית ומתמטיקה ברמה 5 יחידות לימוד. 

 קידום המחוייבות החברתית והמעורבות בקהילה:

תלמידי בית הספר עתיד נווה נחום באר יעקב מבצעים במסגרת המעורבות חברתית כ- 180 
שעות אישיות וקבוצתיות למען הקהילה. התלמידים פעילים ב- 20 פרויקטים שונים התורמים 

לשיפור החיים בקהילה בתחומים שונים. 
תלמידי בית הספר יוצאים למסעות חינוכיים בכל שכבות הגיל, לרבות מסע לספרד, פולין, גדנ״ע 
ומסע ישראלי מבראשית ומבצעים פעילויות חברתיות-ערכיות לאורך כל השנה. בפעילויות אלה, 

התלמידים לוקחים חלק בהדרכה ובהובלת הפעילויות.
החינוך החברתי בבית הספר מגויס כאמור לעידוד הרעיון שקהילה בונה חינוך המעצב ומשפיע על 
התפתחות של האדם למען קהילתו והיותו אזרח התורם לחברה. אנו משלבים בין החינוך הפורמלי 

והבלתי פורמלי בפעילויות רבות מהיותנו מרכז למצויינות והעשרה לנוער בקהילה בבאר יעקב.



לכבוד
הורי התלמיד/ה

שלום רב,

מערכת החינוך בבאר יעקב ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות לכיתה א׳. לאורך 
כל השנה, צוותי החינוך המיומנים שלנו יהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לחוויה חיובית ונעימה. 

בהתאם לרשימות שבידינו הגיע/ה בנכם/בתכם בשעה טובה לגיל המתאים לרישום לכיתה א׳.
רישום התלמידים יחל ביום שני א בשבט תש"פ 27.01.20 עד ל יום ראשון כ"א בשבט 

תש"פ 16.02.20.
www.b-y.org.il הרישום יתקיים באמצעות האינטרנט בלבד - הקישור באתר המועצה

כמו כן יפתח מוקד טלפוני לעזרה ויעוץ - מספר הטלפון יפורסם באתר המועצה. עדכונים נוספים 
וטפסים בנושא הרישום ואפשרויות הבחירה של בתי הספר ניתן למצוא באתר המועצה.

חשוב: הורים אשר לא ירשמו במועד הרשמי השיבוץ יבוצע על בסיס מקום פנוי.

הרישום לכיתה א׳ לקראת
שנה״ל תשפ״א 2020-21

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי



ימי קבלת קהל ושעות יעוץ במוקדי עזרה לרישום )לתושבים חדשים בלבד(
בבתי הספר צאלון, סביון, תלמים, אילן רמון וצמרות: ימים א׳-ה׳ בין השעות 13:30-15:00

או בתיאום טלפוני בין השעות 08:00-15:00

בבית ספר ממ״ד רשב״י:
ימים א׳-ד׳ בין השעות 08:00-13:30 יום ו׳ בין השעות 08:30-11:30

בבית ספר בית יעקב:
ימים א׳-ד׳ בין השעות 06:30-13:00 יום ו׳ בין השעות 08:30-12:00

מחלקת החינוך:
יום ג׳ אחה״צ בין השעות 16:00-18:00 ובשעות קבלת קהל

הנחיות לתושבים חדשים: הרישום לתושבים חדשים מתקיים באתר האינטרנט של 
המועצה ואין צורך להגיע למשרדי המועצה לצורך ביצוע הרישום.

המבקשים להירשם ישלחו צילום תעודת זהות וספח הכולל  פרטים מלאים של שני ההורים, 
כתובת מגורים בבאר יעקב, בה רשום שם הילד/ה הנרשם לבית הספר בבאר יעקב.

בנוסף יש לשלוח טופס ביטול רישום מטעם הרשות השולחת ממנה בא הילד/ה. 
הורים עצמאיים ימלאו טופס תצהיר עליו יחתמו שניהם אותו ניתן להוריד מאתר המועצה.

תושבים חדשים אשר רכשו נכס אך טרם עדכנו את תעודת הזהות לבאר יעקב מתבקשים 
לשלוח צילום חוזה רכישת דירה כולל ציון כתובת ומועד כניסה לנכס בתחילת שנת הלימודים 

)1/9/2020(. כמו כן יש לצרף מספר משלם ארנונה במחלקת הגבייה של המועצה.
תושבים הגרים בשכירות יציגו חוזה שכירות  ל 12 חודשים לפחות החל מתחילת שנת 

הלימודים  )1/9/2020( ומספר משלם ארנונה במחלקת הגבייה של המועצה.
את כל המסמכים הנ"ל כולל דרכי התקשרות )מספר נייד ומייל של ההורים( יש לסרוק/לצלם 
ולשלוח/למסור למחלקת החינוך של המועצה לצורך בדיקה ואישור מועמדות לרישום. לאחר 

סיום הבדיקה יתאפשר לתושב/ת החדש להירשם באתר הרישום האינטרנטי לכיתה א'.
הורים לילדים הנרשמים לכיתות ב' – ו' ירשמו באופן דומה ויצרפו תעודת גמר 1/3 בבית 
הספר הקודם. לאחר הבדיקה ירשמו בקישור נפרד מהרישום לכיתה א' באתר המועצה.

כתובת מייל מיוחדת למשלוח המסמכים תפורסם באתר המועצה.
מידע עדכני נוסף לתושבים החדשים יתפרסם ויעודכן מידי פעם באתר המועצה   

לא יתקיים רישום ידני במועצה.
info@b-y.org.il :מייל לשליחת טפסים

יש להתעדכן בעדכונים שוטפים ומידע נוסף המפורסם באתר המועצה

אנו מאחלים לכם ולילדכם הצלחה מלאה בלימודיהם

בברכה
ניסים גוזלן

ראש המועצה

בברכה
גלעד גולדמן

מנהל מחלקת החינוך



שלום כיתה א'


