מידע בנושא רישום לעולים לכיתות ז'
שנה"ל תשפ"ג ,זרם החינוך הממלכתי-דתי

תלמידי כיתות ו’ והוריהם שלום,
תקופה זו של השנה עומדת בסימן הרישום לחטיבת הביניים.
מערכת החינוך בעיר יבנה שואפת להמשיך ולהוות גורם
קהילתי משמעותי עבור תושבי העיר ומשפחותיהם ,לקדם
ערכים אישיים ,חברתיים ואוניברסליים ולהוביל את תלמידיה
למימוש עצמי ולטיפוח הכישורים הטבעיים של כל תלמיד
ותלמידה .בתי הספר מכוונים להרחבת תחומי העניין של
התלמידים ולהצמחתם להיות "לומדים עצמאיים".
מתוך תפיסה זו ,נבנה תהליך רישום המאפשר שמירה על
רצפים חינוכיים ,בחירה מבוקרת של המוסד החינוכי ומנגנון
וויסות ,לצורך שמירה על איזון במקרה של רישום יתר לאחד
מבתי הספר.
לקראת שנת הלימודים תשפ"ג הרחבנו את היצע המגמות
ואת המסלולים הייחודיים בבתי הספר בעיר לתחומים נוספים
ביניהם :רובוטיקה ,רפואה ,מדעי ההנדסה ועוד .בתי הספר
"אולפנת יבנה" והישיבה התיכונית "נריה" יפעלו החל מהשנה
הבאה תחת רשת "אורט" המובילה פדגוגיה חדשנית לצד
קידום מצוינות אישית ,אנושית וערכית.
במהלך החודשים הקרובים יתקיימו בתוך בתי הספר תהליכים
שונים שמטרתם הכנת התלמידים למעבר הצפוי.
לפניכם מידע על בתי הספר השונים ,על מסלולי הלימוד
הייחודיים ועל תהליך הרישום.
מאחלים לכם המשך שנת לימודים משמעותית ותהליך מעבר
מוצלח.
צבי גוב ארי
ראש העיר ומחזיק תיק החינוך

עשהאל שריר
מנהל אגף החינוך

בשנה הבאה יעמדו לבחירתכם ארבעה בתי ספר על יסודיים:
בזרם החינוך הממלכתי-דתי:
ישיבת אורט נריה | אולפנת אורט יבנה
בזרם החינוך הממלכתי:
קריית החינוך ע"ש גינסבורג | תיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון

זרם החינוך הממלכתי דתי
בתי הספר העל יסודיים של הזרם הממלכתי דתי לומדים
בהפרדה מגדרית .אולפנת אורט יבנה עומדת לבחירת הבנות
וישיבת אורט נריה עומדת לבחירת הבנים .שני בתי הספר
מחנכים לאורח חיים דתי ולערכי ההלכה היהודית.

הליך הרישום
לכל בית ספר יסודי בעיר נקבע בית ספר "עוגן" .לכל תלמיד/ה
המשויכים לבית ספר ה "עוגן" יש זכות ראשונים להירשם אליו.
בעת הרישום במערכת המקוונת תתבקשו לבחור את זרם
החינוך (ממלכתי או ממלכתי-דתי) ולאחר מכן להירשם לבית
ספר ה"עוגן" שלכם .במידה והנכם מעוניינים ברישום לבית ספר
אחר ,תוכלו לציין זאת במערכת הרישום (או לחלופין להגיש
ערר על השיבוץ) והרשות תבחן את בקשתכם.
במקרה של רישום יתר לאחד מבתי הספר תינתן עדיפות
לתלמידים המתגוררים סמוך יותר לבית הספר הנבחר .בנוסף,
הרשות תפעיל גם שיקולים עירוניים כגון :צרכים מיוחדים,
מספר כיתות וכו'.
הנחיות לגבי אופן ביצוע הרישום מופיעות בעמוד האחרון.

הגשת ערר על שיבוץ
ניתן להגיש ערר על שיבוץ עד לתאריך 26.4.22
בכתובת המייל .yavnehinuch@gmail.com

ישיבת
אורט נריה
רחוב החבלבל  ,1יבנה
טל08-9437288 .

ישיבת אורט נריה היא ישיבה תורנית מדעית
ברמה גבוהה בה קיים דגש על רמה מדעית גבוהה
בשילוב תכנית תורנית מוגברת לצד פעילות חברתית
עשירה במיוחד.

חינוך לערכים תורניים ואחרים
חינוך ערכי לאהבת הארץ ,תרומה לחברה ,אזרחות
מועילה ובריאה כבן תורה.

מערך שעות הלימוד :יום חינוך ארוך
עד  48שעות הוראה לתלמיד (ללא תגבורים) ,מתוכן
עד  18שעות תורניות (גמרא ,תנ"ך ,הלכה ,מחשבת
ישראל וכו').
כל המורים אקדמאיים עם רקע תורני ,בעלי השפעה
ודוגמא אישית.

מגמות לימוד החל מכיתה ז'
הנדסת תוכנה | ביו-הייטק | פיסיקה | ביולוגיה |
מחשבים | ספרות | עיצוב גרפי ממחושב

הרישום לבית הספר יתקיים במזכירות ביה"ס
בתיאום מראש
לרישום יש להגיע עם:
 .1צילום תעודת זהות של שני ההורים
(במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף
כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים  -המכתב
באתר העיריה).
 .2צילום גיליון ציונים מחצית א' תשפ"ב
 .3תמונת פספורט
 .4מכתב שיבוץ מאגף החינוך

תכניות מיוחדות
תרבות השיח :הקשבה לתלמיד ברמה פרטנית כחלק
מתכנית הלימודים ,הקנייה ולמידה של כלים להקשבה
בית מדרש :שבתות עיון בבית הספר ,חשיפה לאתרים
(חברון ,בית לחם ,ירושלים) ,מפגש עם רבנים ומרצים
לחיזוק תורני ערכי ולעיצוב אישיות תורנית.
מעגלים :תכנית לעיצוב אישיות הבוגר ,להחלטות
נכונות בבחירת מסלול החיים ברמה האישית ,הכוונה
לישיבות הסדר/מכינות.
פרוייקט הייטק לתלמידים מצטיינים עם מרצים
מהאקדמיה ,לפיתוח חשיבה ויזמות.

אולפנת
אורט יבנה
רחוב החבלבל  ,1יבנה
טל08-9332649 .

הרישום לבית הספר יתקיים במזכירות ביה"ס
בתיאום מראש
לרישום יש להגיע עם:
 .1צילום תעודת זהות של שני ההורים
(במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף
כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים  -המכתב
באתר העיריה).
 .2צילום גיליון ציונים מחצית א' תשפ"ב

אולפנת אורט יבנה הינה בית חינוך ממלכתי דתי
איכותי המעניק מסגרת חינוכית אשר מעצימה את
התלמידות מבחינה דתית ,לימודית ,חברתית וערכית.
האולפנה מחנכת ל"תורה עם דרך ארץ" מתוך רצון
להצמיח בוגרת ערכית ,רחבת אופקים ובעלת כישורי
מנהיגות ,אשר תצא לחיים עם כוחות ,כישרונות ,אחריות
חברתית ויכולת עשייה רחבה ,שתאפשר לה להיות
משמעותית ומשפיעה בכל מקום בו תבחר לפעול ,מתוך
מחויבות לעמה ,לארצה ולבוראה.

 100%אמונה ואהבה
באולפנה מתקיימת תוכנית ענפה של העצמה נשית
דתית וציונית ,ופעילות חברתית עשירה ומגוונת:
קבלות שבת ,בית מדרש ''אמונתך בלילות'' לכיתות י'–י'ב
(מסגרת בחירה) ,שבתות אולפנה ,ערבי אימהות ובנות,
לימוד בחברותות ,לימודי הרמב"ם היומי מדי בוקר (מסגרת
בחירה) ,תוספת שעות מדרשה עם המחנכות ,שיחות
עם דמויות משמעותיות ומעצימות ,סיורים ,טיולים ,מסע
שטח ,פעילות התנדבותית בזירות שונות ועוד.
באולפנה מקום נרחב ליוזמה ועשייה של התלמידות עצמן,
בהנהגת מועצת תלמידות פעילה ומובילה.

 100%איכות ומצוינות
האולפנה היא מסגרת מעצימה מבחינה לימודית,
ומעודדת מצוינות לימודית .באולפנה פועלות מספר
תכניות לקידום מטרה חשובה זו :רובוטיקה ותכנות
| אולימפיאדת מתמטיקה | שעות הוראה נוספות
במתמטיקה ובאנגלית | חינוך פיננסי | עבודות חקר
במדעים | תוכנית נובל  -לומדים עם מדענים ופוגשים
חתני נובל |  - Mossשיחות באנגלית בסקייפ עם יהודים
מקנדה | כיתות מתוקשבות | ימי שיא

 .3תמונת פספורט

 100%בגרות

 .4מכתב שיבוץ מאגף החינוך

האולפנה הוקמה בשנת תשע"א .אחוזי הזכאות לבגרות
מלאה :מחזור א' ,100% :מחזור ב' ,100% :מחזור ג'.100% :
האולפנה דורגה במקום ה 18-בדירוג התיכונים הטובים
בישראל.
באולפנה מגוון רחב של מקצועות הגבר הנלמדים ברמה
של  5יחידות לימוד ,בנוסף למתמטיקה ואנגלית.
אפשר לבחור שני מקצועות הגבר מקבילים :פיזיקה,
ביולוגיה ,הנדסת תוכנה ,ספרות ,תנ"ך ,תקשורת.

 100%משפחה
באולפנה צוות חינוכי מהשורה הראשונה ,אוירה
משפחתית וחמה .הצוות החינוכי עוטף את התלמידות
במסירות ואהבה.
המורים באולפנה הם בעלי שיעור קומה ,חדורי אהבה
ואמונה ,שפועלים ללא לאות למען קידום התלמידות
והצלחתן.
צוות המחנכות בכיתה מתמקד בטיפוח עולמן הפנימי
והערכי של התלמידות ע"י יצירת דיאלוג מכבד ,חם ואוהב
עם התלמידות.
באולפנה צוות מדריכות המלווה את התלמידות במעגלים
הערכיים ,החברתיים והלימודיים.

תהליך הרישום לכיתות ז'

לשנה"ל תשפ"ג  -זרם החינוך הממלכתי-דתי

8.3.22-21.3.22
רישום אינטרנטי באתר www.yavne.muni.il
בעת הרישום במערכת המקוונת תתבקשו לבחור את זרם החינוך
(ממלכתי או ממלכתי-דתי) ולאחר מכן לבחור אחד משני בתי הספר
בזרם החינוך הנבחר.

4.4.22
משלוח הודעת שיבוץ לנרשמים באתר

7.4.22-14.4.22
רישום בבית הספר אליו קיבלתם שיבוץ
לרישום יש להגיע עם:
 .1צילום תעודת זהות של שני ההורים
(במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף כתב הצהרה חתום
ע"י שני ההורים  -המכתב באתר העיריה).
 .2צילום גיליון ציונים מחצית א' תשפ"ב
 .3תמונת פספורט
 .4מכתב שיבוץ מאגף החינוך

