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דבר ראש העיר

הורים יקרים,

מערכת החינוך בעיר שוקדת על הכנת שנת הלימודים תשפ"ג 
עם הפנים לנדרש מדור זה של צעירינו בכל הקשור להתמודדות עם אתגרי העתיד.

ואל מעבר  אנו רואים בחינוך כרצף המתחיל בגיל הרך וממשיך לרמה האקדמית 
תואמת  לב  תשומת  מחייב  תלמידינו  הכשרת  במסלול  שלב  כל  כן,  על  לאופק. 

התוכניות והיעדים אשר יאפשרו צמיחה רציפה, בריאת ידע ויכולות.

הגנים  ילדי  אלפי  של  קליטתם  את  תחגוג  העיר  תשפ"ג  הלימודים  שנת  בפתיחת 
העולים לכיתות א'.

למען  העושים  ההוראה,  ולסגלי  לילדים  להורים,  שמחה  ומקור  מרגשת  חוויה  זוהי 
בניין הדור הבא.

הילדים  גני  של  בביקוש  לגידול  הולם  מענה  למתן  הנדרשות  ההכנות  עושים  אנו 
ולבתי הספר, אני תקווה כי נצליח להעמיד 16 גני ילדים ובית ספר יסודי נוסף של 

18 כיתות.

שיבוץ ילדי כיתות א' ייעשה על פי הליך בחירה מבוקר, בו ניתנת עדיפות לקרבת 
המגורים לבית הספר המבוקש, וכן התייחסות למשתנים נוספים, מספר התלמידים 

בכיתה ועוד.

נעשה  ההורים  ועמכם  יחדיו  החינוכיים,  ובצוותים  הספר  בתי  בהנהלות  גאה  העיר 
למען שנה ברוכת הישגים של תלמידינו, בטוחה ומוגנת.

שלכם,

צבי גוב ארי
ראש העיר
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דבר אגף החינוך

הורים יקרים,

של  ובצמיחה  בהתפתחות  משמעותי  דרך  ציון  מהווה  א'  לכיתה  המעבר 
ילדיכם. בקרוב הם יכנסו בפעם הראשונה אל שער בית הספר עם הילקוט, 
הקלמר והמחברת, יפגשו את צוותי ההוראה ויתחילו במסע הלמידה שיארך 

12 שנים ויותר. 

שינוי  כל  וכמו  ושלכם  התלמיד  של  רבה  בהתרגשות  מלווה  זה  מעבר 
מהגן  והפרידה  המעגל  סגירת  לצד  הכנה,  של  תהליך  מצריך   - משמעותי 

ומצוותי החינוך שליוו אותם. 

אנו במערכת החינוך בעיר, רואים את עצמנו כשותפים לתהליך זה וצוותי 
בתי הספר והגנים מכוונים לקיום תהליך מעבר נכון ומקצועי.

רלוונטית  מיטבית,  חינוך  מערכת  לקידום  העת  כל  פועלת  יבנה  עיריית 
ומתחדשת ובתי הספר בעיר התברכו בהנהלות ובצוותי חינוך מצוינים. מזה 
מספר שנים שהרשות פועלת במודל של בחירה מבוקרת, במטרה לאפשר 

לכל תלמיד לבחור את בית הספר המתאים לו.

תהליך  על  השונים,  הספר  בתי  על  והסברים  מידע  תמצאו  זו  בחוברת 
הבחירה המבוקרת ועל הייחודיות והמאפיינים של כל בית ספר.

אנו מאחלים לכם ולילדיכם קליטה מיטבית בבית הספר. צוות אגף החינוך 
עומד לרשותכם לצורך סיוע בתהליך הבחירה ובכלל.

בברכת הצלחה רבה,

עשהאל שריר
מנהל אגף החינוך
עיריית יבנה
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מידע כללי

שלום רב,
כולנו בהתרגשות רבה לקראת קליטת כ-1,500 בוגרי גן חובה לכיתה א'.

תפיסה עירונית
מערכת החינוך ביבנה שואפת להיות מערכת מתחדשת מגוונת ורלוונטית. כחלק מתפיסה זו העיר 

לוקחת חלק בתכנית "מרחבי חינוך, בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" בשיתוף עם משרד החינוך 
ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויזמות.

בתי הספר בעיר עברו תהליך עמוק של פיתוח יחודיות וגיבוש זהות בית ספרית בהתאם למאפייני בית 
הספר והקהילה לצורך יצירת גיוון בין בתי הספר השונים. תהליך זה נעשה בשיתוף עם משרד החינוך 

ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויזמות.
במקביל, בתי הספר פועלים לעדכון ולשיפור מתמיד של תהליכי ההוראה והלמידה, להעמקת הייחודיות 

הבית ספרית וילצירת אקלים חינוכי מיטבי במוסדות החינוך.

אנו מאמינים כי באמצעות מהלך זה נקדם מערכת חינוך אשר יתקיימו בה:

תהליכי 
חדשנות 

ופיתוח פדגוגיה 
ייחודית

מענה  
לתחומי עניין 
של התלמידים

פיתוח מצוינות 
וגאוות יחידה 
בית ספרית 

וקהילתית

העצמה  
ופיתוח מקצועי
של הצוותים 

החינוכיים

 
חיזוק מעורבות 

ומחויבות של 
הורים ומחנכים

מרחבי חינוך ומודל הבחירה המבוקרת
בשנת הלימודים תשפ"ג ייערך הרישום לכיתות א' על פי מודל בחירה מבוקרת. זוהי הזדמנות עבורכם 

לבחור את ביה"ס המתאים לילדכם בהלימה למודל הבחירה היישובי ומנגנון הוויסות. בתהליך זה אנו 
מבקשים ליצור מרחב חינוך עירוני המבוסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות ומתן מענה לייחודיות 

האישית והקהילתית.

מהי בחירה מבוקרת?
הבחירה המבוקרת בבתי הספר היסודיים מאפשרת לכם התושבים הרחבת אפשרויות ובחירה בין בתי 
ספר הנמצאים במרחב העירוני בו אתם גרים, זאת בכפוף למנגנון השיבוץ ועקרונות ויסות אשר יצוינו 

בהמשך ובהתאם ליכולות ולצרכים הפדגוגיים במרחב החינוכי אליו הנכם משויכים.

הערכים המובילים אותנו בתהליך זה הינם:
ערך הקהילתיות - הזדמנות לתלמידים הגרים בקרבת בית הספר.

ערך שמירה על רצפים - רצפים פדגוגים בין גני הילדים לבית הספר.

ערך ההוגנות - מתן הזדמנות שווה לתלמידים ממקומות שונים בעיר בבחירת ייחודיות.
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הליך הבחירה והשיבוץ

מודל הבחירה
השנה, נקבע בית ספר "עוגן" - לכל בית ספר יש מספר גני חובה המזינים אותו.

לכל ילדה וילד המשויכים לבית ספר ה"עוגן" יש זכות ראשונים להירשם אליו, והשיבוץ יתבצע באופן מיידי. 
)יתקבל אישור רישום מיידי בתום הליך הרישום(.

בתי ספר ה"עוגן" והגנים המזינים אותם
הגנים המזיניםבתי ספר ממלכתיים

בת גלים, שירת הים, בת הים, המצפן, ריףאיינשטיין

סייפןביאליק

דרורבן גוריון

דולפין, הדייגים, מפרשית, שניר, ליגל, מעיין, גליםיצחק רבין

טל, פלג, סנפיר, מעגן, איתן יצחק שמיר )אקולוגי( 

הנחשול, חופית, הנמל לאה גולדברג )אמנויות(

אשל, חרוב, צאלוןמעיין

צלצולי פעמונים, ידידותמרחבים

רחל המשוררת, דבורה עומר, כנרת, עצמאות, חרותניצנים

ש"י עגנון , נתן אלתרמןעתידים 

שקד, תורמוס, מיתרפרדס צפוני

גומא, דם המכבים, מורן רמות וייצמן

הגנים המזיניםיי דתחינוך ממלכת

ים, הסיפון, תלתןהרמב"ם

יונה, חוגלה, שחףיחידני

טללים, סביון, דוכיפתכנפי אבירים

ברוש, גפן, תאנה תורני נועם

* רשימת הגנים המזינים את בית הספר ה"עוגן" עשויה להשתנות מדי שנה ע"פ צרכים עירוניים.
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הליך הבחירה והשיבוץ

בתי הספר במרחבי הבחירה
אם הנכם מעוניינים לבחור בית ספר שאינו בי"ס ה"עוגן" שלכם, קיימת אפשרות לבקש רישום 

לבית ספר "הבחירה". במקרה זה יפתחו בפניכם מגוון בתי ספר במרחב הבחירה שלכם, מתוכם תוכלו 
לבחור עד שלושה בתי ספר על פי סדר עדיפויות. 

באפשרותכם לבחור בית ספר מתוך כל בתי הספר בעיר, ללא קשר למקום מגוריכם.
עליכם לבחור זרם חינוך: ממלכתי / חמ"ד )ממלכתי דתי( / חרדי 

הורים הבוחרים זרם ממלכתי ידרגו שלושה בתי ספר.
הורים הבוחרים זרם החמ"ד ידרגו שלושה בתי ספר.

הורים הבוחרים זרם חרדי יבחרו בית ספר אחד.

בתי"ס ממלכתיים
אלברט איינשטיין - מדעים וטכנולוגיה

ביאליק - בי"ס לטבע ולמדעים
בן גוריון - מוסיקה

ביה"ס הדמוקרטי 
יצחק רבין - קיימות כאורח חיים

יצחק שמיר - אקולוגי
לאה גולדברג - אמנויות

מעיין - מורשת ישראל בראי האמנויות
מרחבים - חממה לפיתוח הקול האישי

עתידים - בית ספר צומח
פרדס צפוני - לימודי ארץ ישראל

רמות ויצמן - יזמות רב תחומית
ניצנים - בי"ס "קשת" חדש בנאות שמיר

בתי"ס של החמ"ד
)חינוך ממלכתי-דתי(

כנפי אבירים - מרחב תורני ליזמות טכנולוגית
הרמב"ם - תורה ומדע

יחידני - תקשורת בינאישית וטכנולוגית
תורני נועם* - תורה ותקומה

בתי"ס של החינוך החרדי
)חינוך מוכש"ר(

סיני בנים* - ערכים ומצוינות - כל תלמיד כמו בן אישי
סיני בנות* - חינוך לקיום מצוות בשמחה ובאהבה

אור דוד* - תורה וגדולה בראי ההלכה ברוח 
ההשקפה הטהורה

* הורים הבוחרים חמ"ד תורני נועם / סיני בנים / סיני בנות / אור דוד חייבים באישור מטעם 
מנהל/ת בית הספר )חובה לתהליך הרישום(.

 המעוניינים לבחור בית ספר אחר מהמרחב, או בית ספר על אזורי, שיבוצם לא יהיה סופי בשלב הרישום. 
השיבוץ יעשה בתום תקופת הרישום )ולא בבחינת כל הקודם זוכה( תוך התייחסות להעדפותיכם 

ובהתחשב באילוצי המערכת. 

תשובה לאישור השיבוץ בבי"ס “הבחירה" תישלח להורים במהלך החודשים מאי-יוני, זאת לאחר קיום 
מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת.

במידה ולא ניתן יהיה להיענות לאף אחת מאפשרויות הבחירה, יעשה שיבוץ בבי"ס ה"עוגן".

הרשות לא תספק ולא תממן הסעה לתלמידים המבקשים ללמוד מחוץ לאזור מגוריהם. 
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הרישום לבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ג
 יחל ביום שני, א' בשבט ת שפ"ב, 3.1.22 

וימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ב, 23.1.22. 
הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת הרישום.

לת שומת לבכם!  במקרה של רישום לאחר תקופת הרישום, 
השיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר בעיר.

הליך הרישום לתושבי העיר
רישום התלמיד/ה לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ג יתבצע בין התאריכים 3-10.1.22 במערכת הרישום 

האינטרנטית - לכניסה למערכת הרישום לחץ כאן.
בין התאריכים 11-23.1.22 הרישום יתבצע במערכת הרישום האינטרנטית ובאגף החינוך ברח' 
הנשר 11, בימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:30 ובימי ב' בין 16:00-18:00. יש להצטייד בת"ז של שני 

 ההורים. במידה וההורים לא חיים יחד יש להביא אישור לרישום מההורה שאינו אחראי לרישום התלמיד. 
הכניסה לאגף תתאפשר בהצגת תו ירוק ובמסכה בלבד.

 תושבים המתגוררים ביבנה אך הכתובת בתעודות הזהות שלהם אינה ביבנה - 
ללא שינוי כתובת לא יוכלו לערוך רישום לשנה"ל תשפ"ג.

תושבים שכתובתם ביבנה אך אינה מעודכנת בתעודות הזהות - השיבוץ למוסד 
החינוכי יהיה על פי הכתובת המופיעה בתעודות הזהות.

עדכון כתובת ניתן לבצע באינטרנט או בשלוחה של משרד הפנים בעיריית יבנה ברח' התנאים 1, 
בימים ב',ד' בין השעות 8:30-12:00 ובימי ב' בין השעות 16:00-18:00 )טלפון 08-9433370/1(.

 צילום תעודות זהות של 
שני ההורים, בהן הכתובת מעודכנת, או אישור שינוי כתובת שהתקבל ממשרד הפנים. 

yavnehinuch@gmail.com לאחר עדכון הכתובת יש לשלוח למייל

משפחות ללא גישה לאינטרנט מתבקשות להגיע לאגף החינוך, רח' הנשר 11, בתקופת 
הרישום בימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:30 ובימי ב' בין 16:00-18:00. 

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1670
mailto:yavnehinuch@gmail.com
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ניתן לבצע רישום רק לאחר קבלת מספר משלם במחלקת הגבייה העירונית )ארנונה(.

יש לשלוח למייל yavnehinuch@gmail.com את המסמכים הבאים:
1. צילום חוזה רכישת דירה / חוזה שכירות עם תאריך כניסה

2. צילום תעודת זהות של שני ההורים עם הספח
3. טופס ביטול רישום מעיר מגוריכם הקודמת

4. צילום תעודת שנת הלימודים תשפ"ב של התלמיד
5. מספר משלם ארנונה ממחלקת הגבייה העירונית 

6. במקרה של הורים גרושים/ פרודים/ הורה אחד: כתב הצהרה והתחייבות חתום ע"י ההורה הרושם 
מעודכן ותקף למועד הרישום. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין או לחלופין הורה שהינו אחראי 
לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף, חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו 

בתצהיר עו"ד/ בית משפט.
7. תלמיד בעל רגישות מסכנת חיים - יש להציג אישור רפואי.

יש להקפיד על שליחת כל מסמכי הרישום, בקשה שיחסרו בה מסמכים לא תטופל.

תבחינים לשיבוץ בעת רישום יתר
1. מרחק גאוגרפי - ע"פ מרחק הליכה מבית התלמיד לבית הספר.

2. שיקולים עירוניים - שיקולים ייחודיים, כמו: צרכים מיוחדים, איזון מגדרי, איזון חינוכי, מספר כיתות וכו'.
3. הגרלה

ערעורים
הודעות השיבוץ יפורסמו במהלך מאי-יוני 2022 באתר בו נערך הרישום. משפחות המבקשות לערער על 

שיבוץ ילדיהם רשאיות להגיש ערעור דרך אתר האינטרנט בלבד.

רישום לצהרונים
הרשת למרכזים קהילתיים מפעילה את מערך הצהרונים בבתי הספר בעיר.

 פעילות הצהרונים מתחילה עם סיום הלימודים ועד השעה 17:00. 
 בצהרונים מוגשות ארוחות בריאות ומזינות וברישוי משרד הבריאות. הפעילות כוללת חוגי העשרה

מגוונים, כגון כלבנות, תאטרון, ספורט ותנועה וכן עזרה בשיעורי הבית.
הצהרונים בפיקוח הרשת "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים באמצעות רכזות המלוות את 

הצוותים באופן מקצועי שוטף ותחת פרויקט "ניצנים" של משרד החינוך.
בחופשות ובחגים יתקיימו ימי פעילות מלאים בהתאם ללוח חופשות של משרד החינוך.

הרישום והת שלום לצהרונים יתבצע באתר הרשת למרכזים קהילתיים
www.matnsyavne.co.il  או במשרדי הרשת במתנ"ס גרמנוב, רח' גיבורי החיל 1.

רישום לבית הספר אינו מהווה רישום לצהרון.

mailto:yavnehinuch@gmail.com
http://www.matnsyavne.co.il
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ימים פתוחים בבתי הספר

ימים פתוחים בבתי הספר
לקראת רישום לבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ג

יש להרשם מראש ליום הפתוח ולהגיע לבית הספר מצויידים בתו ירוק ובמסכה

להרשמה לימים הפתוחים לחצו כאן
שעהתאריךייחודיותשם בית ספר

זרם החינוך 
הממלכתי

17.12.218:15חממה לפיתוח הקול האישימרחבים

24.12.218:15קיימות כאורח חייםיצחק רבין

24.12.218:30אקולוגייצחק שמיר

24.12.218:30לימודי ארץ ישראלפרדס צפוני

24.12.218:45מדעים וטכנולוגיהאלברט איינשטיין 

24.12.219:00בי"ס דמוקרטי

31.12.218:30יזמות רב תחומיתרמות וייצמן

31.12.218:30מוסיקהבן גוריון

31.12.219:00בית ספר צומחעתידים

31.12.2110:00מורשת ישראל בראי האמנויותמעיין

31.12.2110:30אמנויותלאה גולדברג

7.1.2210:00טבע ומדעיםביאליק 

זרם החינוך 
הממלכתי-

דתי

24.12.2110:30תורה ומדערמב"ם

31.12.219:00תורה ותקומהתורני נועם

31.12.218:30תורה יזמות וטכנולוגיהכנפי אבירים

7.1.228:30תקשורת בינאישית וטכנולוגיתיחידני

)ההשתתפות היא 
תנאי לרישום( הדמוקרטי

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
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בית הספר "ניצנים" שיפעל במודל בית ספר "קשת" יכיל תלמידים דתיים וחילוניים בכיתות 
מעורבות. בית הספר ישמש מרכז לקהילת התלמידים והוריהם בזיקה עמוקה לתרבות 

היהודית, למסורת, לערכי תורת ישראל, הציונות והדמוקרטיה. ביה"ס יעודד חשיבה 
עצמאית ויצירתית ויקיים דיאלוג שוויוני ומכבד בין הקבוצות באווירה שיתופית ומגוונת. 
בנוסף, יושם דגש על קבלת האחר בחברה, עידוד אחריות אישית, מעורבות חברתית 

ותרומה לזולת.
בכניסת תלמיד לבית הספר הוא ישויך לקבוצת זהות על פי אמונתו הדתית. הקבוצות קרויות 

על שם החלוקה שתתקיים בכל בוקר - קבוצת תפילה וקבוצת מפגש. קבוצות אלה באות 
לידי ביטוי לא רק בפעילות הבוקר, אלא גם בחלק משיעורי היהדות בבית הספר. 

ניצנים - בי"ס "קשת" יסודי חדש בנאות שמיר
כתובת: הרצל 21, יבנה    |    כיתות א'-ו'
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יום פתוח בביה"ס

8:45  |  24 .12 .21

להרשמה למפגש לחצו כאן

אלברט איינשטיין   |   מדעים וטכנולוגיה

|   |   
מנהלת: דקלה שגיא

פקס: 08-6203133 טלפון: 08-6354068  כתובת: הצדף 9, יבנה
diklasagi75@gmail.comדוא"ל:

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" )ד"ר סוס(

חזון בית הספר
בית הספר הציב לעצמו מטרה להביא לתחושת שייכות ומסוגלות אישית ולעודד מצוינות בקרב מורים 

ותלמידים בתחום האישי, הלימודי והחברתי-ערכי. זאת בהנחה, כי אדם הממצה את עצמו ושואף 
למצוינות אישית, יתרום לחברה עתידית ומשתנה ויגדל להיות אזרח בעל יכולת השפעה.

בית הספר בחר את תחומי המדע והטכנולוגיה כיסוד מארגן מוביל, מתוך האמונה כי חשיפת ילדים 
צעירים לתופעות, תהליכים ועקרונות בתחומי המדע והטכנולוגיה באמצעות תהליכי חשיבה מורכבים 

)חקר, תיכון ומידענות( יביא להגברת הסקרנות הטבעית והעצמאות המחשבת ית שלהם. 
לצורך מימוש תפיסה זו יבנו בבית הספר סביבות לימודיות-חברתיות וקהילתיות, המזמנות חקרנות 

והתנסות בתחומי דעת שונים, יחד עם תרבות אקדמית המעודדת את המורים ואת התלמידים לחשיבה 
ביקורתית, בחירה ואחריות אישית.

בית הספר שואף לעורר השראה בדור הצעיר, לפתח ולהמציא המצאות טכנולוגיות, תוך חיבור לעולם 
היזמות, במטרה להקנות מיומנויות להצלחה באופן חוויתי.

פעילויות ותכניות הקיימות בבית הספר 
•  "הכוכבים של איינשטיין", תכנית פדגוגית-התנהגותית ייחודית לעידוד המוטיבציה וליצירת אקלים 

מיטבי.

•  תכניות לימודים חווייתיות וייחודיות בנושא מדע וטכנולוגיה, אשר פותחה על ידי צוות בית הספר 
בהנחיה אקדמית של אוניברסיטת תל אביב. בתכנית הילדים נחשפים לתחומים שונים במדע 

 וטכנולוגיה: 
 בשכבת ב' - מדע וטכנולוגיה במטבח

 בשכבת ג' - מדע וטכנולוגיה בחלל
בשכבת ד' - מדע וטכנולוגיה אינג'ניר

•  גינה לימודית - בגינה החקלאית התלמידים מגדלים גידולים שונים, מבצעים תצפיות ותהליכי חקר. 
ניתן דגש על לימוד מדע וטכנולוגיה באמצעות הגינה. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://youtu.be/Wqziqg6ZOBg
mailto:diklasagi75@gmail.com
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•  חברת הילדים - חינוך חברתי ערכי לעידוד מעורבות חברתית פעילה וטיפוח מנהיגות צעירה 
לקידום רווחת תלמידי ביה"ס ובתחומים שונים, כגון הנהגת תלמידים, הנהגה ירוקה, הנהגת 

בריאות ועוד.

•  עידוד קריאה - במטרה להעשיר את שפת התלמידים ולשפר מיומנויות של הבנת הנקרא, בית 
הספר שם דגש רחב על עידוד קריאה. בכל בוקר מתקיימת  קריאת בוקר. הקמנו ספריה עשירה, 

פעילה ומזמינה. השתתפות במצעד הספרים.

•  מערך מסייע בתחום הלימודי: שעות שילוב, שעות פרטניות ושעות רוחב.

•  בתחום הרגשי: תרפיה באמנות, קוארדינציה, פוטותראפיה וקבוצות העצמה רגשית.

•  בי"ס מקדם בריאות - עידוד לאורח חיים בריא, יוזמה בית ספרית לעידוד כושר גופני, הפסקות 
פעילות, התעמלות בוקר בית ספרית, הרצאות ועוד.

•  הערכה מעצבת - צוות בית הספר פיתח תעודת הערכה ייחודית אשר שמה דגש על הערכה 
מעצבת, תוך שיתוף התלמידים בתהליך ההערכה.

•  ועד הורים פעיל ושותף בקבלת החלטות.

פעילויות ופרוייקטים נוספים
•  התאמת הסביבה הלימודית לצורכי התלמידים ולמאה ה-21

•  קריאת בוקר והתעמלות בוקר כשגרה בית ספרית

•  הפסקות פעילות

•  טיולים שנתיים וסיורים לימודיים

•  טיול משפחות בית ספרי

•  חוגים בשיתוף עם המתנ"ס ומחלקת הספורט בסוף יום הלימודים, לדוגמה: כדורגל, כדורסל, 
אמני המדע, לגו, סטיילינג, כלבנות, רובוטיקה, אנגלית ועוד.
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10:00  | 7.1 .22

ביאליק   |   טבע ומדעים
מנהלת: דליה גבריאלי

כתובת: בוכריס 1, יבנה   |   טלפון: 08-9437116   |   פקס: 08-9422607
www.bialik.ys.yedu.org.il :אתר ביה"ס   |   daliaga@bialik.edum.org.il :דוא"ל

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים זורע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים".
)יאנוש קורצ'אק(

חזון בית הספר: לא משנה מהיכן הגעת, יחד נדאג שתגיע רחוק!
בית ספר לטבע ולמדעים ע"ש ביאליק הוא בית חם, אכפתי, אוהב ומטפח את תלמידיו.

בית הספר מלמד בגישת חקר והתנסות ושואף להצמיח בוגרים ערכיים, אוטונומיים, אחראים ואכפתיים 
לטבע ולסביבה. 

ייחודיות בית הספר
•  יום לימודים ארוך

בימי ראשון ושלישי מדי שבוע לומדים תלמידי בית הספר עד לשעה 16:00.
לאחר קבלת ארוחת הצהריים זוכים התלמידים להעשרה לימודית בדרך חווייתית במקצועות אנגלית 
ומדעים. בנוסף לכך, התלמידים משתתפים בחוגי העשרה בתחומים מגוונים, כגון היפ הופ, אומנות, 

צילום, בניית חדרי בריחה, וטרינריה, משחקי חשיבה, בישול, נגרות ועוד.

•  תכנית מדענים צעירים 
החל מכיתה א' תלמידי בית הספר משתתפים בשעורי רובוטיקה, מחשבים, בוטניקה וזואולוגיה, 

כחלק מתכנית הלימודים.

•  גן זואולוגי בחצר בית הספר
בחצר בית הספר קיימת פינת חי עשירה בה גדלים מיני עופות, ארנבות, שרקנים, צ'ינצ'ילות, עיזים, 

כבשים, זוחלים ועוד. התלמידים לומדים ונהנים מהעצמה רגשית באמצעות הטיפול בבעלי החיים.

•  תכנית לימודים ייחודית
תכנית הלימודים בביאליק הינה ייחודית ומשלבת בתוכה למידה של תחומי הבוטניקה והזואולוגיה 
בדרכי חקר. אנו מיישמים את העיקרון של "טבע לומדים בטבע". על כן, קיימת תכנית נרחבת של 

שעורים חוץ כיתתיים, סיורים בטבע העירוני ובאתרי טבע נבחרים. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=NAdOEAN-zkQ&t=6s
http://www.bialik.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:daliaga@bialik.edum.org.il
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פעילויות ופרוייקטים נוספים 
•  גינה לימודית בה עובדים וחוקרים תלמידי ביה"ס.

•  מעבדות מדעים חדשות המאובזרות בציוד חדשני.

•  שילוב מחשבים בהוראה החל מכיתה א'.

•  מגוון רחב של מענים להעצמת התלמידים.

•  פרויקט חונכות אח בוגר - תלמידי כיתה ו' חונכים את תלמידי כיתה א' לאורך השנה.

•  יום לימודים ארוך - הכולל תגבור לימודי, העשרה מדעית וחוגי העשרה מגוונים לבחירה.

•  הרצאות מדענים - אחת לחודש מגיע מדען לפגוש את התלמידים ולהעשיר את ידיעותיהם.

•  קייטנות טבע - בחופשת פסח ובחופש הגדול.

•  צהרון לכיתות א'-ג'.
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"המחשבה ותשומת הלב הן שעושות את ההבדל הקטן" )א.א.מילן, מחבר פו הדב(

חזון בית הספר
בית הספר למוסיקה על שם דוד בן גוריון שואף ליצירת סביבת אקלים חיובית וייחודית תוך שימת דגש 

על הנחלת תרבות-מוסיקלית, סביבה טכנולוגית ברוח המאה ה-21, סביבת למידה בטוחה ומוגנת, 
ומכוונת לשיתוף פעולה מלא בין כל הבאים בשעריו ברוח אהבת האדם, אהבת הארץ והמורשת 

היהודית.
והכי חשוב... "כאן זה בית כאן זה לב..." כל יום הלימודים מתרחש בסביבה אוהבת, 

משפחתית ומוגנת, המאופיינת בצוות בית ספר ייחודי, הידוע ביכולת ההכלה והראיה לנפש הילד: 
כשהמסירות, האכפתיות, אהבת הילדים והמקצועיות הם נר לרגליו.

יום לימודים מוארך, שיכלול יומיים ארוכים עד השעה 15.30 בהם נפעיל 
מרכז למידה שיופעל ע"י מורי בית הספר להכנת שיעורי בית - תגבור וביסוס הלמידה, והעשרה 

למצטיינים ומגוון חוגים שיערך בסוף יום הלימודים )בהתאם לרישום מוקדם(.

ייחודיות בית הספר - חינוך מוסיקלי
אנו מרחיבים ומשביחים את תהליכי הלמידה בכלל התחומים בתוספת ייחודית רק לבית הספר - 

המוסיקה - שהיא התבלין המיוחד שלנו, והיא השמחה שמאפיינת את האוירה בבית הספר שלנו.
מה זה אומר? מטרתנו להעניק לתלמידים חינוך מוסיקלי ייחודי בעיר. החינוך המוסיקלי כולל לימודי 

מוסיקה לאורך שנות הלימוד בבית הספר, כל ילד לומד לנגן בעזרת מורים מהקונסבטוריון פעמיים 
בשבוע בקבוצות קטנות של 4-5 תלמידים במגוון כלי נגינה: בקלידים, כלי מיתר, כלי נשיפה וכלי הקשה, 

לפי הפירוט הבא:   •  כיתות א': אורגניות   •  כיתות ב'-ג': כינור וצלו   •  כיתות ד'-ה': כלי נשיפה 
)טרומבון, חצוצרה, קלרינט, קרן יער, סקסופון, חליל צד(   •  כיתות ו':  בחירה אישית של כל כלי 

הנגינה הנלמדים / גיטרה.

8:30  |  31 .12 .21

דוד בן גוריון   |   מוסיקה
מנהלת: ניצה סולומון כהן

כתובת: הנשר 3, יבנה   |  טלפון: 08-9437533   |   פקס: 08-9435482
bg.ys.yedu.org.il  :אתר ביה"ס  |  bg_1@zahav.net.il :דוא"ל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=FbaKw3xvYOE
http://www.bg.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:bg_1@zahav.net.il
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בנוסף מתקיימת בבית הספר פעילות ענפה: 
•  צהרונים לכיתות א'-ב'

•  פרוייקט מיל"ת - מועדונית לכיתות ג'-ד' )ארוחת צהריים, חוגים 
ותגבור לימודי(

•  חוגים בסוף יום הלימודים 
•  אולם ספורט בסגנון נינג'ה

•  ניקה - חוג ספורט חברתי 
•  מועצת תלמידים פעילה - כיתות א'-ו'. 

•  פרוייקט "אח בוגר" -  תלמידי כיתות ו' מאמצים את תלמידי כיתות א'.
•  תכניות העצמה 

•  פרוייקט אומץ - פרוייקט לימודי ייחודי - מורשת ישראל 
 •  צועדים ב"דרך הירוקה" - תכנית הדגל שלנו לאקלים מיטבי - 

לקיחת אחריות אישית וחברתית.
•  חצר פעילה - מתקנים מוסיקליים ומשחקי רצפה.

•  ארועים קהילתיים בית ספריים 
•  מפגשי שירה משותפים באולם הספורט ובמתחם המוסיקלי 

 בית ספר דוד בן גוריון - 
להרגיש ללמוד ולצמוח דרך הצלילים

 כי מוסיקה היא התבלין של החיים והטעם של השמחה –
וזה מה שעושה את ההבדל הקטן
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9:00  | 24 .12 .21

בית החינוך הדמוקרטי
מנהלת: מירב קביזון

  |   טלפון: 08-6178372כתובת: שד' הציונות 12
democratic-yavne.org.il  אתר ביה"ס:  |  democrati.yavne@gmail.com דוא"ל:

 תהליך הרישום לבית החינוך כולל:
1. חובת השתתפות ביום פתוח שיתקיים ביום שישי 24.12.21 בשעה 09:00 בבית החינוך.

 2. חובת השתתפות בסיור בבית ספר דמוקרטי בעיר אחרת. 
המעוניינים מתבקשים לשלוח הודעת sms לתיאום הסיור למספר 055-2688618.

3. בתום הסיור תתבקשו לכתוב אודות תובנות ביחס לחינוך הדמוקרטי מהן התרשמתם.

"עיניים קטנות מסתכלות וחוקרות, מציירות לי את כל העולם..." )שלמה גרוניך(

החינוך הדמוקרטי
חינוך דמוקרטי מבוסס על ראייתו של הילד כאדם שלם בזכות עצמו, כזכאי לזכויות אדם בסיסיות 

המיתרגמות בעשייה החינוכית למתן חופש בחירה, חופש למידה, ושוויון בין הילדים למבוגרים. 
שוויון זה מתבטא בין השאר בדמוקרטיה פנימית בבית החינוך בתהליכי שותפות של כלל הקהילה בניהול 

שגרת היום באמצעות ועדות, רשות מחוקקת - הפרלמנט ורשות שופטת.

הערכים המובילים בבית החינוך ביבנה - כיתות א'-יב'
•  בחירה

•  חונכות אישית
•  שיתוף קהילה

•  תיקון עולם כערך מוביל בשיח ובעשייה החברתית של קהילת בית החינוך למען יצירת עולם טוב יותר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://drive.google.com/file/d/12pzRrgVy_ED-DaLvtPXACSveuDwH-Kwq/view
https://democratic-yavne.org.il/
mailto:democrati.yavne@gmail.com
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בחירה
ערך הבחירה שזור בחיי הילדים בבית החינוך בשלל 
מרחבים. הילדים בוחרים את החונכת האישית, אשר 

מלווה אותם בתהליכי ההתפתחות לאורך השנים, 
בוחרים לאיזו ועדה ירצו להצטרף, ושותפים מלאים 

לבחירות בנושאים שונים בשגרת חיי היומיום.

אשכולות הלימוד שהינם מקצועות חובה הוגדרו 
בחוקת בית החינוך והם: עברית, אנגלית ומתמטיקה.

יתר המקצועות באשכולות השונים לרבות חינוך גופני, 
אמנות, מדעים, לימודי הסביבה ועוד, הינם מקצועות 

נוספים אשר נלמדים במידה ובהלימה לבחירות 
הילדים.

חונכות אישית
לכל ילד/ה דמות בוגר משמעותית המלווה אותו/ה 

בדרכו בצמיחה לאורך השנים בבית החינוך. יחד 
רוכשים כלים לפיתוח עצמאות, גיבוש זהות, עיצוב 

אחריות אישית, רכישת מיומנויות חיים ולמידה, 
תהליכי בחירה והתנהלות חברתית בעולם דמוקרטי. 

החונך הינו שותף  של ההורים וככל שהמשולש ילד-
הורה-חונך משמעותי יותר, כך הצמיחה של הילד 

תהיה מיטבית יותר. 

יום הלימודים מתחיל במפגש חונכות קבוצתית, בה 
ניתן לילד מקום לביטוי אישי, כחבר בקבוצה קטנה 

ואינטימית. 

שיתוף הקהילה
בית החינוך הדמוקרטי ביבנה מבקש להעמיד את 

ההיבט הקהילתי המתייחס לערבות הדדית, מעורבות 
אזרחית/חברתית ואחריות ציבורית במרכז העשייה: 

ילדים, הורים וצוות.

אנו שמים דגש על מעורבות הילדים בתחום החברתי 
ברמת בית החינוך, הקהילה והחברה.

לכל ילד ניתנת הזדמנות להציע הצעות חוק לקידום 
והשפעה על אורחות החיים בבית החינוך, להשמיע 

קולו ולהצביע באופן דמוקרטי. ערך מוביל בעשייה הינו 
ערך "תיקון עולם".
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8:15  |  24 .12 .21

בית הספר הירוק ע"ש יצחק רבין   |   קיימות כאורח חיים
מנהלת: עינת פוטרמן 

כתובת: הדייגים 4, יבנה    |   טלפון: 08-6218171 
www.rabinyavne.org :אתר ביה"ס   |   mazkirut@rabinyavne.org :דוא"ל

"אוצר הטבע האמיתי שלנו הוא הילדים שלנו" )מדברי רבין ז"ל(

חזון בית הספר
בית ספר רבין הוא בית, המעניק סביבה חינוכית ולימודית עשירה, שבה המבוגרים תומכים בפיתוח 

האישי, הלימודי והחברתי של תלמידיו. התלמידים בבית הספר גדלים ומתפתחים באווירה של אקלים 
מיטבי, של ביטחון אישי ושל שיח בין מורה לתלמיד. בית הספר מלמד בגישה, המעודדת את התלמידים 

לחשיבה ולאחריות, והמשלבת חדשנות טכנולוגית. כל אלה מקנים לתלמידינו הרגלים, נורמות 
התנהגות, כישורי חיים וערכים, במטרה לעצב אזרחים עצמאיים ותורמים לחברה.

ייחודיות ביה"ס - "קיימות כאורח חיים"
בית הספר ממוקם בלב השכונה הירוקה, ומחנך לקיימות כאורח חיים תוך פיתוח מודעות סביבתית 

- ערכית ואחריות לשמירה על הסביבה. אנו מקדמים צמצום בצריכת משאבים תוך איסוף פסולת 
למיחזור ושימוש חוזר בחומרים. ביה“ס מפעיל ומפתח תוכנית לימודים רב תחומית לכל שכבות הגיל, 

בנושאים הקשורים לעולם האמיתי תוך שימת דגש על קידום ההנעה וההנאה של הלומד באמצעות 
למידה חווייתית ומשמעותית. בית הספר הוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה כבי"ס ירוק.

חינוך לאורח חיים בריא
ביה"ס הוכר ע"י משרד החינוך כבי"ס מקדם בריאות, וזוכה מדי שנה במקומות הראשונים בתחרות 

היישובית "בית הספר הבריא". בביה"ס נערכות פעילויות רבות לקידום אורח חיים בריא: תחרויות ארוחה 
בריאה, עידוד פעילות גופנית, הכנת סלוגנים בנושא שמירה על היגיינה, ימי שיא, תחרות מאסטר שף ועוד.

קידום הישגים לימודיים ופיתוח מצויינות
ביה"ס מפעיל מסגרות שונות, שמטרתן להעניק מענה דיפרנצאלי לתלמידים ברמות השונות: שעות 

שילוב, שעות רוחב, שעות פרטניות, מרכז למידה, תרפיה עם בע"ח, באמנות ובגינון, הפעלת קבוצות 
מצוינות בתחומים שונים: מתמטיקה, מחול, שירה, אומנות וספורט, תכנית אמירים לתלמידים מצטיינים 

ועוד.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
http://www.rabinyavne.org/BRPortal/br/P103.jsp?cat=897492
http://www.rabinyavne.org/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:mazkirut@rabinyavne.org
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טיפוח אקלים מיטבי
תלמידי ביה“ס שותפים, יוזמים ומובילים פעילויות במספר 

מעגלים: מועצה ירוקה, מועצת תלמידים, ועדת מוגנות, 
ועדת אורח חיים בריא,הוראת עמיתים, חונכים, מגשרים, 

שגרירים של ערך החודש, תפקיד לכל תלמיד ועוד.
הנהגת ההורים שותפה בחשיבה בוועדות ובביצוע 

פרוייקטים ייחודיים, כגון: "רבין street party", פעילות יום 
המשפחה,תל"ן )תכנית לימודים נוספת(, ימי שיא, הורה 

מעשיר, עזרה לנזקקים ועוד.

יוזמות חינוכיות
•  ידיעון רבין - ניוזלטר חזותי שבועי, המציג בתמונות 

טעימות מהעשייה הבית ספרית.

•  תקשורת מתקדמת עם ההורים באמצעות הסמארטסקול.

•  קיום סביבות למידה מפעילות, המקדמות אינטראקציה, 
שיח, עבודת צוות ומתן מענה אישי וקבוצתי.

•  הוראה בסביבות למידה חוץ כיתתיות, כגון גינה לימודית 
ומסדרונות פעילים.

•  תכנית רצף גנים - יצירת קשר מתמשך בין ילדי הגנים 
לבין בית הספר, היכרות עם תכנים לימודיים בנושאים 

סביבתיים וחשיפה לפעולות הנעשות בבית הספר.

•  טקסי ערך החודש וחלוקת תעודות הצטיינות ערכית.

•  מגשרים צעירים - תלמידים, שהוכשרו לסייע לתלמידים 
צעירים בפתרון קונפליקטים.

•  הפסקות פעילות בספורט ובריקוד.

•  ילידי החודש חוגגים יום הולדת עם המנהלת.

•  קורסי העצמה אישית, שבהם כל תלמיד בוחר במה הוא 
רוצה להעשיר את עולמו, מתוך מגוון של תחומים, כגון 

תיאטרון, אוריגמי, פיתוח קואורדינציה, מדיטציה, מסע 
בין כוכבים, בניית משחקים במחשב ועוד.

•  תכנית הקשר הרב דורי, המייצרת דיאלוג בין דורי בין 
התלמידים לבין האזרחים הוותיקים בקהילה.

•  הנואם הצעיר

•  תעשידע
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8:30  |  31 .12 .21

רמות ויצמן   |   יזמות רב תחומית
ramotv@gmail.com מנהלת: עמליה סוויסא

כתובת: שד' דואני ירושלים 1, יבנה   |   טלפון: 08-9420432   |  פקס: 08-9431996
www.ramot.ys.yedu.org.il :אתר ביה"ס   |   rvizman10@gmail.com דוא"ל:

"אם אתה יכול לחלום על זה.... אתה יכול לעשות את זה" )וולט דיסני(

חזון  ביה"ס - "הילדים של היום הם מובילי הדרך והיזמים של המחר"
ביה"ס "רמות-ויצמן" הוא בית חם ואוהב, המחנך לערכים של כבוד האדם, החברה והמדינה, תוך 

אחריות אישית וחברתית. ביה"ס הינו חממה ליזמות רב תחומית, המכשיר את תלמידיו ללמידה עצמית 
סקרנית ויצירתית ומאמין כי כל ילד הוא עולם ומלואו, וכי יש לתת לו הזדמנות להביא את כישוריו. 

ביה"ס דוגל בטיפוח הקשר בין המורים, התלמידים, ההורים והקהילה.

ייחודיות בית הספר - יזמות, יצירתיות וחדשנות 
ייחודיות הנובעת מייעודו של בית הספר להכשיר כל תלמיד למאה ה-21 תוך פיתוח הפוטנציאל היזמי 

כמקור למצוינות ולהצלחה.
•  שיטות הוראה חדשניות ויצירתיות בדגש על למידה איכותית, ופיתוח מיומנויות למידה.

•  טיפוח כישורים ומיומנויות כמענה לחיים בחברה אנושית, ערכים וחדשנית.
•  לימוד מיומנויות בחירה ויזמות כמענה להתמודדות עם שינויים אישיים חברתיים, טכנולוגיים וסביבתיים.

•  בית ספר מחנך לאורח חיים בריא ולקיימות.

תוכנית פדגוגית חדשנית
הבוקר נפתח בכל הכיתות ב"מעגלי שיח"- שיח סביב ערכים ונושאים חברתיים לפיתוח מיומנויות 

וקשרים חברתים.
בתחום הלימוד: תוכנית לימודים בית ספרית ייחודית סביב פרויקטים המעודדת יזמות ומיומנויות של 

לומד עצמאי מנקודת מבט חוקרת תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות.
סביבות למידה חווייתיות, מרחבי למידה מגוונים בתחום השפה, הכתיבה והמתמטיקה, שימוש 

בטכנולוגיה מתקדמת - שיעורים משולבים בכלים דיגיטליים.
בתחום החברתי: התלמידים מתנסים באורח חיים דמוקרטי תוך גילוי מעורבות חברתית פעילה בבית 

הספר ובקהילה.
התלמידים לוקחים חלק בועדות בית ספריות: יזמות, מועצה ירוקה, נאמני מחשב, נאמני ספריה, נאמני 

פינת חי, ועדת אורח חיים בריא, ועדת גישור, ועדת מחזור, ועדת תקשורת ומועצת תלמידים.
בתחום הקהילתי: ההורים שותפים ומעורבים בעשייה הבית ספרית בוועדות ובפיתוח יוזמות שכבתיות 

וקהילתיות.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1JQSev5FpSVuFfvffja7lnDfu2Dz9FpcK/view
http://www.ecology.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:ramotv@gmail.com
mailto:rvizman10@gmail.com
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•  הקניית הרגלים של אורח חיים מקיים המתבסס על חיסכון בנייר, במים, בחשמל ובמשאבים 
נוספים, בצרכנות נבונה ובטיפוח הסביבה הטבעית הקרובה. 

•  שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאיים וארגונים העוסקים בסביבה ובקיימות, כגון המשרד 
לאיכות הסביבה, הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע.

פעילויות ופרוייקטים נוספים 
•  שיעורי העשרה בנושא אקולוגיה בכל שכבות הגיל בכיתה ובמרחבי בית הספר, הכוללים חקר 

מדעי, וכן סיורים לימודיים בדגש על אקולוגיה ומדע )שלושה סיורים בשנה לכל שכבת גיל(. 

•  פיתוח מנהיגות צעירה - מועצת תלמידים, המועצה הירוקה, נבחרת גישור, נבחרת אקולוגיה, 
נבחרת תקשוב.

•  טיפוח אורח חיים בריא באמצעות פעילויות ספורטיביות יזומות, הפסקות פעילות מגוונות

•  טיפוח מורשת ישראל במסגרת תכנית מפתח הלב ו"מעגלי השנה"

•  חוגי העשרה במסגרת שותפות עם המתנ"ס והקונסרבטוריון במגוון נושאים: חוגי מדע, 
אורגנית, מחול, חוגי ספורט - כדורגל, כדורסל, כדוריד.

•  חוג מצוינות מתמטיקה לתלמידי כיתות א'-ב', לימודי אנגלית החל מכיתה א'. 

•  מקהלת בית ספר

•  ימי שיא בשיתוף הורים ותלמידים בנושאים אקולוגיים שונים, כגון יום כדור הארץ, ערב קהילתי 
ל"ג בעומר. 

•  הנהגת הורים מעורבת ומשמעותית אשר שותפה לפרויקטים כגון פרויקט "נשק וסע", הורה 
מעשיר. הנהגת ההורים שותפה בוועדות ביטחון, אקולוגיה ותרומה לקהילה. 

•  צהרונים לתלמידי כיתות א'-ב' עד השעה 17:00. 

•  שמרטפייה לתלמידי כיתות א' - ב' עד השעה 13:45. 

•  שיעורים מתוקשבים במקצועות הלימוד השונים - כל כיתות האם מתוקשבות.

•  שיעורי מדעי המחשב לתלמידי כיתות ד' ורובוטיקה לתלמידי כיתות ה'. 

•  תעשיידע - קורס ביומימיקרי לתלמידי כיתות ד'-ה'.
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10:30  |  31 .12 .21

לאה גולדברג   |   אמנויות
מנהלת: רונית הראל

כתובת: הסנפיר 6, יבנה   |   טלפון: 08-6997188   |   פקס: 08-6997192
www.goldberg.ys.yedu.org.il :אתר ביה"ס   |  goldberg.yavne@gmail.com :דוא"ל

"באמנות פוסעים יחד היד, הראש והלב" )ג'ון רסקין(

ביה"ס לאמנויות ע"ש לאה גולדברג הוקם בלב השכונה הירוקה. בית ספרנו הוא בית ספר ייחודי, נעים 
ומזמין. מבנה בית הספר מעוצב בצבעוניות שמחה וססגונית. כיתות הלימוד רחבות ידיים ומאפשרות 

מרחבי למידה מגוונים. הכיתות מצוידות באמצעים לקיום הוראה מתוקשבת.
מתחם בית הספר כולל מגרש ספורט רחב ידיים ומקצועי ורחבת טקסים גדולה. 

חזון ורוח בית הספר 
ביה"ס רואה באמנות ביטוי לנפשו ולמחשבתו של האדם. דרך האמנות ניתן להגיע לחשיבה יצירתית, 

מקורית ומתקדמת. ביה"ס פועל למימוש הפוטנציאל והייחודיות הטבועה בכל תלמיד ותלמידה, 
במסגרת לימודי האמנויות ובמסגרת עשיית ביה"ס בתחומים השונים.

ביה"ס מטפח ערכים של סובלנות, כבוד ואהבת אדם. הצוות החינוכי פועל להיכרות מעמיקה של 
 התלמיד עם הסביבה הקרובה והקהילה. ביה"ס מעודד לאהבת הארץ והמולדת. 

אנו פועלים להיכרות עם המסורת היהודית לצד פיתוח ערכים אוניברסליים.
בית הספר מעודד את התלמידים לפיתוח מצוינות ,חשיבה מקורית ותחושת מסוגלות.

מעורבות התלמידים בחיי בית הספר גבוהה ומגוונת.

ייחודיות בית הספר
•  בבית הספר תכנית לימודים להעשרת הידע של הלומדים מתחום האמנויות, והוראת מקצועות הליבה 

באוריינטציה אומנותית ובשילוב הוראה בינתחומית. הייחודיות האמנותית באה לביטוי בחיי היום יום 
בבית הספר: בטקסים, באירועים מיוחדים, במהלך יום הלימודים, בהעשרה אמנותית ובימי שיא.

יום הלימודים נפתח בשירה של כלל תלמידי בית הספר כחלק מתכנית "בוקר של שיר".
תכני היצירה של המשוררת לאה גולדברג משולבים בתכנית הלימודים השנתית. באשכול האמנויות 

נלמדים המקצועות: אמנות פלסטית, תנועה, מוזיקה, תיאטרון, צילום קולנוע ותקשורת, לימודי נגינה.
•  כלל כיתות הלימוד מצוידות במקרן חכם. בשיעורים מתקיימת הוראה מתוקשבת, והתלמידים לומדים 

עם מחשבים ניידים. אמצעים אלו מאפשרים לבית הספר להכין את הלומד ליעדי המאה ה-21.
•  בבית הספר קיימת מעבדת מדעים פעילה וחדשנית. 

•  כוח ההוראה מנוסה ומיומן, בעל אוריינטציה אמנותית והכשרה מקצועית. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1xqmVwdBasmOXwKRWhEYGh9VaurhEp6-F/view
http://www.goldberg.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:goldberg.yavne@gmail.com
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•  אנו רואים בהורי ביה"ס חלק בלתי נפרד מהמעשה החינוכי, והם שותפים בפעילויות בהלימה 
לתכנית הלימודים ולתכנית החברתית כגון: יום זכויות האדם, זהירות בדרכים, שבוע עליות ועוד.

•  בבית ספרנו התלמידים זוכים ליחס אישי וחם. לדיאלוג האישי עם התלמיד ועם הוריו מקום מרכזי 
בעשייה הבית ספרית.

פעילויות ופרוייקטים נוספים
•  תלמידי שכבה א' לומדים אמנות פלסטית, תנועה ומוזיקה. 

•  תכנית נגינה באורגנית ללומדים בא'-ב', הפועלת בשיתוף עם הקונסרבטוריון העירוני )שנבנה 
בסמיכות לביה"ס(. בהמשך יוכלו התלמידים לבחור לנגן בכינור, צ'לו, חלילית או גיטרה. 

•  תל"ן-תכנית לימודים נוספת בשיתוף ההורים, במסגרתה מתקיימים לימודי העשרה: ג'אגלינג, 
גינון חקלאי וקולנוע.

•  שבוע אמנויות ובשיאו מופע בית ספרי קהילתי "פסטי-לאה", כחלק מלימודי האמנויות
•  מקהלה בית ספרית וקבוצת מחול ייצוגית

•  קבוצת תיאטרון לאימון אישי והעצמה
•  במסגרת תכנית חונכות "אח צעיר", חונכים תלמידי כיתות ו' את תלמידי כיתות א', ומלווים אותם 

מימי הקליטה הראשונים, בפעילויות ויוזמות מיוחדות.
•  תכניות מצוינות לביסוס לימודי השפה, המתמטיקה והמדעים במסגרת "דיבייט" ורובוטיקה. 

•  תכנית "הקשר הרב דורי", פרוייקט משותף של תלמידים וסבים פועלת מזה כמה שנים.
•  פעילות גופנית בדגש על תנועה ומחול ופיתוח מודעות לאורח חיים בריא. ביה"ס זכה בכוכב 

בריאות שלישי מטעם משרד החינוך כבי"ס מקדם בריאות.
•  מערך מסייע במסגרת תכנית השילוב ותרפיה בתיאטרון

•  תכנית חברתית ענפה לביסוס ערכים חברתיים ופיתוח מנהיגות במסגרת מועצת תלמידים
•  חוגים בתום יום הלימודים, בשיתוף המתנ"ס ומח' הספורט

•  פעילות צהרון ושמרטפייה מטעם המתנ"ס בתום יום הלימודים
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10:00  | 31 .12 .21

מעיין   |   מורשת ישראל בראי האמנויות
מנהלת: רננה אשתר

כתובת: חרוב 16, יבנה    |   טלפון: 08-9421880    |   פקס: 08-9438730
דוא"ל: maayanyavne83@gmail.com   |    : בית הספר "מעיין" יבנה

"כל מה שילד צריך, זה מבוגר אחד שיאמין בו" )הרב שלמה קרליבך(

חזון וייחודיות בית הספר 
במשפחת "מעיין" אנו מחנכים דורות של תלמידים לערכי כבוד, שייכות ואהבת ארץ ישראל דרך הזיקה 

לתרבות ולמורשת היהודית. 
תלמידי בית הספר והקהילה פועלים לשימור וטיפוח הסביבה ולהובלת שינוי התנהגותי בתוך ומחוץ 

למסגרת ביה"ס.
אנו מאמינים כי טיפוח ערכים אלו מפתחים אזרח השואף למצוינות אקדמית ולמצוינות אזרחית תוך 

סבלנות, רגישות, פתיחות לזולת, לסביבה, לקהילה ולתרבויות השונות. 
הלמידה הייחודית בחברותא פותחת בפני כל תלמיד ותלמידה הזדמנות שווה לביטוי היכולות, הרגג

שות והמחשבות, ובכך מעודדת דיאלוג פורה, מצמיח ומקדם בקרב חברת הילדים. 
בוגר "מעיין" מפתח עצמו להיות לומד עצמאי בעל כישורים וכלים להתמודדות בעולם משתנה השופע 

ידע וטכנולוגיות והכי חשוב לאדם בעל חוסן ריגשי המוכן לצאת אל העולם ולהצליח בו.

בית ספר "מעיין" מאז ולתמי"ד - תרבות מורשת ויצירה יהודית

ּ"מעין גנים באר מים חיים" )שיר השירים, ד' טו'( ִ ַ ִ ַ ֵ ּ ְ ּ ִ ּ ַ ַ ְ ַ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=GImDEyxl-Mo
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94-463901767402382/
mailto:maayanyavne83@gmail.com
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הלכה למעשה
פדגוגיה מגוונת וייחודית 

•  תגבור שעות הליבה -  אנגלית, מתמטיקה, 
שפה ומדעים

•  למידה חוץ כיתתית
•  תוכנית אישית דיפרנציאלית 

•  סביבה מתוקשבת
•  א' גנית - יום גמיש למידה ומשחק

•  חקר ותחקיר סביבי נושא שנתי
•  הערכת חלופית

פיתוח וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי
•  SEL - למידה רגשית חברתית - כישורים 

חברתיים ומיומנויות לילדים
•  מנהיגות צעירה - מועצות תלמידים )גן מקראי, 

אורח חיים בריא, ירוקה ועוד(
•  שיח דיאלוגי

•  טקסי מפתח הל"ב - חלוקת תעודות הצטיינות 
אישית וכיתתיות

•  מועדון החברות - יוזמה של תלמידים - 
ב"מעיין" אף אחד לא נשאר לבד

•  תפקיד לכל תלמיד
•  תוכנית טיולים מגוונת וערכית

•  גישור
•  חונכות - אח בוגר

•  פר"ח קבוצתי/ אישי 
•  מתנדבי "ידיד לחינוך"

הכלה והשתלבות 
•  חדר קסם 

•  חדר שלווה
•  אימון באמצעות ג'אגלינג

C.B.T טיפול  •
•  טיפול בעזרת בעלי חיים 

•  הדרכת הורים 

מצוינות ב"מעיין"
•  כתת אומן ג'-ו' 

•  מדען צעיר
SPELLING BEE  •

•  שירת המעיין
•  FLL - רובוטיקה

קהילתיות - "מעיין" כמשפחה
•  הנהגת הורים פעילה ותורמת 

•  הקשר הרב דורי
•  אירועים קהילתיים בית ספריים

•  תרומות והתנדבות בקהילה 
לאורך השנה

•  פרסום חודשון עשיר ומגוון 
ואתר פייסבוק
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8:15  |  17.12 .21

מרחבים   |   חממה לפיתוח הקול האישי
מנהלת: טליה מי-רז בולליס

כתובת: שדרות הציונות 14, יבנה    |   טלפון: 08-6907861
www.merhavim-yavne.co.il :אתר ביה"ס   |   Merhavim.yavne@gmail.com :דוא"ל

"דע לך, שכל רועה ורועה יש לו נגון מיוחד משלו. דע לך, שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת 
 )רבי נחמן מאומן(משלו - ומשירת העשבים נעשה נגון של הלב"

ֶ ֶ ּ ְ ָ ִ ׁ ֹ ׁ ֵ ֶׂ ֵ ְ ֶׂ ֵ ָּ ֶ ׁ ָ ְ ַּ ֹ ּ ֶ ׁ ִ ָ ּ ְ ּ ּ ִ ֹ ׁ ֵ ֶ ֹ ְ ֶ ֹ ָּ ֶ ׁ ָ ְ ַּ
ֵּ ַ ֶ ׁ ּ ּ ִ ֶׂ ֲ ַ ִ ָׂ ֲ ָ ַ ִ ׁ ִ ּ ֹ ּ ֶ ׁ ִ

בית חינוך 'מרחבים' הינו שש שנתי וממוקם בשכונת נאות שמיר בעיר. בית החינוך בעל מבנה ייחודי ובו 
מגוון מרחבים המייצרים שפע של הזדמנויות למידה. כל חללי הלמידה מאפשרים למידה מתוקשבת 

וישיבה גמישה. במתחם בית החינוך מגרש ספורט רחב ידיים, מרחבי תנועה ומשחק וגינה לימודית.

יחודיות וחזון בית הספר
בית החינוך מקדם מנהיגות אישית, תוך למידה בדרך החקר והעשייה.

אנו רואים בבית החינוך כמרחב אינטימי המאפשר מפגש אנושי משמעותי, בו שותפים תלמידים, צוות 
חינוכי והקהילה כולה.

בית החינוך יספק סביבה בטוחה ותומכת בה כל אדם ירגיש שייך. 
יחד, נוביל דרך חינוכית להכרה וקבלה של ערכי אהבת הארץ והחברה על כל גווניה, תוך לימוד ויישום 

ערכים חברתיים של הידברות, שתוף פעולה וגישור על פערים. 
יחד, נטפח ונעודד מצוינות של התלמידים ואנשי הצוות, המאפשרת צמיחה אישית, פיתוח יחודיות, 

עצמאות ורכישת כישורים חברתיים.
לשם כך קיימת תכנית צמיחה אישית לתלמידים, נוצרה סביבה לימודית מגוונת - המעודדת למידה 

חקרנית ומשמעותית, סקרנות, יצירתיות וחדוות למידה.

 מימוש תפישתו הייחודית של בית החינוך:
לימודית: יצירת קהילות לומדות המעודדות סקרנות, למידה חווייתית וחקר, תוך שיפור כישורי הלמידה 

והרחבת הדעת, הטמעת תכנית לימודים "מנהיגות משנה מציאות", עידוד יוזמות תלמידים במהלך 
שבוע הלימודים, סביבות למידה מעודדות למידה חקרנית: גינה לימודית, מרחב לוגי-מתמטי, מרחב 

תנועתי, מרחב שפתי-יצירת י לכל שכבת גיל.
רגשית-חברתית: יצירת מרחבי שיח אישי וליווי להגדרת יעדים אישיים ומימושם. טיפוח יחסי שותפות 

עם הקהילה תוך מעורבות, מחויבות ועשיה הדדית משמעותית. אפשור מגוון הזדמנויות למעורבות 
חברת ית פעילה בבית החינוך ובקהילה - באמצעות פעילות בקבוצות מנהיגות מגוונות.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1cJJLLl8QEiTRduTlPGXEFHyixaB4t_Aj/view
mailto:Merhavim.yavne@gmail.com
http://www.merhavim-yavne.co.il
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פעילויות ייחודיות ופרויקטים נוספים
•  תכנית צמיחה אישית מותאמת - לכל תלמידה 

ותלמיד מותאמת תכנית צמיחה בתחום החברתי-
רגשי ואקדמי. התכנית צומחת עם התלמידים 

לאורך לימודיהם בבית החינוך.
•  עידוד דיאלוג והקניית ערכים - פעילות בקבוצות 

קטנות בהנחיית הצוות החינוכי, בה מביאים 
התלמידים, דרך חוזקותיהם, כישוריהם וקולם 

האישי את עולמם הפנימי לקבוצה ולומדים כישורים 
חברתיים.

•  תכנית הכלה והשתלבות - בית החינוך מקדם 
כל תלמיד מקו הזינוק היחודי, שבו הוא מצא אל 

המיקום הגבוה ביותר עבורו - רגשית, חברתית 
ולימודית באמצעות תכניות חוויתיות.

•  מנהיגות חינוכית - בית החינוך מזמן מגוון 
הזדמנויות להניע ולהוביל תהליכי שינוי ומנהיגות, 

כגון: תפקיד לכל תלמיד, וועדות על פי תחומים, 
מגשרים צעירים ומובילי חברת הילדים )מכיתה א'(.

•  א' תחילה - פיתוח סביבות למידה יחודיות המקלות 
על המעבר מגן הילדים לכיתה א', ניהול סדר יום ובו 
למידה מותאמת התפתחות אישית, ניהול שיח רגשי 

עם הילדים בדגש על מיומנויות חברתיות.
•  פדגוגית ישיבה גמישה - פיתוח סביבות למידה 

מותאמות לתלמיד, הכוללות מרחבי למידה 
אישיים, טכנולוגיות ומרחבים וירטואליים תומכי 

למידה מותאמת.
•  גינה לימודית - התלמידים פעילים וחוקרים בגינות 

בית החינוך ומטפחים את החיבור לאדמה ולפריה.
•  שיתופי פעולה עם המתנ"ס - בבית החינוך 
מתקיימים חוגים בשיתוף המתנ"ס ומחלקת 

הספורט. כמו כן מתקיימת פעילות צהרון מטעם 
המתנ"ס - בתום יום הלימודים.

•  בימת הורים - הורי בית החינוך משתפים ומלמדים 
את הילדים בתחומים המעניינים אותם - גם בעת 

הלמידה מרחוק.

"מנהיגות מעצימה אנשים ומרוממת אותם לרמות 
 )בניס וננוס(גבוהות יותר של הכרה ומוסריות"
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9:00  | 31 .12 .21

עתידים   |   בית ספר צומח   
מנהלת: סמדר דורות

כתובת: הדוגית 10, יבנה |  טלפון: 08-6835270 
https://shabtainoa.wixsite.com/atidim :אתר ביה"ס   |   atidimyavne@gmail.com דוא"ל:

"השמיים הם הגבול, והדרך - דרך ארץ"

יחודיות וחזון בית החינוך
בית הספר "עתידים" הינו בית ספר צומח אשר פתח את שעריו בתשפ"ב. אנחנו נמצאים בתהליכי 

צמיחה והבניית חזון בית ספרי וייחודיות אשר ייעשו בשיתוף הצוות החינוכי והקהילה. 

בעתידים יוצרים חינוך מהלב. אנו פועלים מתוך תפיסת עולם ערכית-חינוכית, אשר שמה דגש על טיפוח 
מנהיגות במישור ה האישי, החברתי והתרבותי בקרב המורים והתלמידים.  נעודד מעורבות חברתית 

ותרומה לקהילה. נחזק בלב תלמידינו את החיבור לעם ולמדינה. 

פעילויות ותכניות הקיימות בבית הספר
•  מעורבות חברתית ושיתוף התלמידים והקהילה - חונכות של תלמידים בוגרים, תהליך בחירת סמל 

בית הספר בשיתוף הקהילה, מידעון חודשי ועוד. 

•  חגיגת קבלת חודש - יום שישי חגיגי בתחילת חודש עברי הכולל טקס ערך החודש חגיו ומנהגיו, 
פעילות יצירה ולמידה חווייתית ועוד.

•  מעבר רך מגן לא' - סביבה לימודית חדישה המשלבת משחקים כחלק מלימוד, סדר יום גמיש. 

•  יחס אישי ומקצועי של צוות חינוכי, סייעות ומנהלה. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://shabtainoa.wixsite.com/atidim
mailto:atidimyavne@gmail.com
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•  טיולים וסיורים לימודיים לחיזוק הזיקה לישראל ולמורשת התרבותית ישראלית. 

•  צהרון הפועל מיד בתום יום הלימודים.

•  סיוע לימודי של שעות רוחב, שעות פרטניות ושעות שילוב. 

•  יומן מסע - יומן רפלקטיבי בו התלמידים מתעדים את תהליך הצמיחה הרגשי החברתי 
והלימודי. 

•  סביבה לימודית חדישה ומרווחת -  מרחבים לימודיים תואמי גיל,  חצר מרווחת אשר תטופח 
בשיתוף הקהילה, מרחבי למידה מרווחים ונעימים. 

•  חינוך לאורח חיים בריא - העשרה לימודית בנושא חינוך לבריאות, הפסקות פעילות, הפסקה 
רוקדת, התעמלות בוקר כחלק משגרות יומיומיות. 

•  טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות - שגרת יום הכוללת שיחות אישיות, שיח רגשי חברתי, שיר 
של יום ועוד.

•  תכנות לתלמידי כיתה ג'.
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8:30  |  24 .12 .21

פרדס צפוני   |   לימודי ארץ ישראל
מנהלת: מירה צדוק

בית ספר פרדס צפוני כתובת: הפטל 1, יבנה |   טלפון: 08-9421742   |   פקס: 08-9426146   |     :
pardeszfoni.ys.yedu.org.il :אתר ביה"ס   |   pardeszfoni@gmail.com דוא"ל:

ייחודיות בית הספר 
בית החינוך "פרדס צפוני" מתמחה בפיתוח מנהיגות, הנחלת יסודות של אהבת האדם, ואהבת הארץ. 

עבודת צוות, ניהול זמן, שיח דיאלוגי ודיבור מול קהל. בית החינוך מקדם חינוך מייקינג - החינוך המייקרי 
מעצים את הלומד ומסייע לו להתמודד עם כישלונות, מפתח חשיבה יצירתית וביקורתית, מעודד עבודת 

צוות, חקר ולמידה ומשקף אתגרים רב תחומיים מהעולם האמיתי.  חשיבה יצירתית מצוינות ואחריות 
אישית. בית החינוך רואה לנגד עיניו  חשיבות בשילוב ובמתן מענה למגוון רחב של אוכלוסיות ייעודיות, 

על ידי קידום תפיסת עולם שיוויונית של מתן הזדמנות שווה לכל ילד על פי צרכיו.

למה זה כל כך חשוב? כדי להביא למימוש פוטנציאל ההצלחה וההגשמה העצמית של תלמידינו  
בהתאמה למיומנויות המאה ה-21.

מיומנויות תוך אישיות: חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות הקשבה לעצמי והבנה של מה שקורה 
אית י. יכולת לזהות מה חשוב לי ולפעול מתוך מוטיבציה פנימית. 

לטפח לומד עצמאי, לומד האחראי ללימודו, המודע ליכולתו ולכיוון התפתחותו.
מיומנויות בין אישיות: יכולת הקשבה, שיתוף פעולה, עבודה בצוות ויכולת לפתור קונפליקטים 

בינאישיים. )לדוגמה: גישור(.
מיומנויות קוגניטיביות: מטה-קוגניציה – היכולת לחשוב על החשיבה שלך. פיתוח יצירתיות: שטף, 

גמישות, מקוריות הרחבה ושכלול. יכולת הסבר והמשגה וחשיבה ביקורתית. 

פיתוח חינוך מייקרי  - לימודי קמפוסים בתשפ"ג
הקמפוסים הם קורסי העשרה שילמדו בבית הספר, בנוסף ללימודי הליבה: 

•  עיצוב ומידול במדפסות תלת-ממד
•  מייקרים צעירים - תכנית חדשנית המיועדת לילדים סקרנים, שאוהבים לחקור, לגלות ולהמציא.

•  הייטק לגו ורובוטיקה - מתחילים בקטן - בונים עתיד גדול.
•  ביומימקרי - התבוננות במודלים ובמערכות טבעיות ושואב מהם השראה לפתרון בעיות אנושיות.

•  קוד ורובוטיקה - היבטים שונים של מדעי המחשב ורובוטיקה דרך למידה משחקית, שיתופית ויצירתית.

ביה"ס מקיים את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה

קידום למידה   שוויון הזדמנויות   תמיכה ושייכות קש"ת בפרדס:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=F3vlQV0xhXU
https://m.facebook.com/pardeszfoni/
http://www.pardeszfoni.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:pardeszfoni@gmail.com
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פעילויות ייחודיות ופרויקטים נוספים
•  כיתה א' גנית  - לומדים בהנאה כיתה א' גנית בבית 

ספר פרדס צפוני.
המעבר מן הגן לכיתה א' הוא אחד המעברים המרגשים 

והמשמעותיים שחווה הילד במהלך שנות ילדותו. 
הכניסה לכיתה א' כרוכה במעבר מסביבה קטנה 

ומוכרת לסביבה ומסגרת גדולה יותר. מעבר מחופש 
לעשייה לחובת עשייה. על מנת להקל על מעבר זה 

שונה המרחב הפיזי של כיתות א' למרחב ברוח כיתה א' 
גנית, שהיא מסגרת פסיכו פדגוגית המשלבת היבטים 

של למידה במרחב תנועה ומשחק יצירתי.

 - עורכים תצפיות, חוקרים, 
לומדים בפרדס שלנו מרחבי בית הספר שלנו הם 

בכל מקום. סביבת הלמידה החוץ-כיתתית היא משאב 
ללמידה משמעותית: מזמנת למידה ממשית, אמיתית 

ואותנטית המעודדת את מעורבות הלומד בתהליך 
הבניית ידע. 

•  כל העיר בית ספר

מקדמת תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה 
וחווייתית, ובכך מעוררת עניין וסקרנות של הלומדים 
ומאפשרת הבנה מעמיקה יותר של מושגים, רעיונות 

ועקרונות מתחומי דעת שונים. מחזקת מיומנויות 
חשיבה ועשייה.

•  ההשתתפות במיזם "קחו אתכם את הזבל" -  
המיזם פועל לשינוי חינוכי ותודעתי למניעת השלכת 

פסולת במרחב הציבורי, בדגש על אחריות אישית של 
התושבים לקחת איתם את הזבל הביתה, או למקום 

פינוי אשפה מסודר. מטרת המיזם היא לפתח אחריות 
סביבתית-אישית, בה כל אזרחי מדינת ישראל, קטנים 

כגדולים, יכירו בשטחים הציבוריים כמשאב לאומי שיש 
לטפחו מתוך תפיסה מוסרית וערכית. ערכי המיזם: 

אחריות אישית, ערבות הדדית, קיימות, שייכות, ואהבת 
הארץ והטבע. 

•  תוכנית אמירים - תוכנית לימודים המיועדת 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

•  נואם צעיר - פיתוח כושר ביטוי ודיבור, רכישת 
מיומנויות של כתיבת נאום.
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8:30  |  31 .12 .21

רמות ויצמן   |   יזמות רב תחומית
ramotv@gmail.com מנהלת: עמליה סוויסא

כתובת: שד' דואני ירושלים 1, יבנה   |   טלפון: 08-9420432   |  פקס: 08-9431996
www.ramot.ys.yedu.org.il :אתר ביה"ס   |   rvizman10@gmail.com דוא"ל:

"אם אתה יכול לחלום על זה.... אתה יכול לעשות את זה" )וולט דיסני(

חזון  ביה"ס - "הילדים של היום הם מובילי הדרך והיזמים של המחר"
ביה"ס "רמות-ויצמן" הוא בית חם ואוהב, המחנך לערכים של כבוד האדם, החברה והמדינה, תוך 

אחריות אישית וחברתית. ביה"ס הינו חממה ליזמות רב תחומית, המכשיר את תלמידיו ללמידה עצמית 
סקרנית ויצירתית ומאמין כי כל ילד הוא עולם ומלואו, וכי יש לתת לו הזדמנות להביא את כישוריו. 

ביה"ס דוגל בטיפוח הקשר בין המורים, התלמידים, ההורים והקהילה.

ייחודיות בית הספר - יזמות, יצירתיות וחדשנות 
ייחודיות הנובעת מייעודו של בית הספר להכשיר כל תלמיד למאה ה-21 תוך פיתוח הפוטנציאל היזמי 

כמקור למצוינות ולהצלחה.
•  שיטות הוראה חדשניות ויצירתיות בדגש על למידה איכותית, ופיתוח מיומנויות למידה.

•  טיפוח כישורים ומיומנויות כמענה לחיים בחברה אנושית, ערכים וחדשנית.
•  לימוד מיומנויות בחירה ויזמות כמענה להתמודדות עם שינויים אישיים חברתיים, טכנולוגיים וסביבתיים.

•  בית ספר מחנך לאורח חיים בריא ולקיימות.

תוכנית פדגוגית חדשנית
הבוקר נפתח בכל הכיתות ב"מעגלי שיח"- שיח סביב ערכים ונושאים חברתיים לפיתוח מיומנויות 

וקשרים חברתים.
בתחום הלימוד: תוכנית לימודים בית ספרית ייחודית סביב פרויקטים המעודדת יזמות ומיומנויות של 

לומד עצמאי מנקודת מבט חוקרת תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות.
סביבות למידה חווייתיות, מרחבי למידה מגוונים בתחום השפה, הכתיבה והמתמטיקה, שימוש 

בטכנולוגיה מתקדמת - שיעורים משולבים בכלים דיגיטליים.
בתחום החברתי: התלמידים מתנסים באורח חיים דמוקרטי תוך גילוי מעורבות חברתית פעילה בבית 

הספר ובקהילה.
התלמידים לוקחים חלק בועדות בית ספריות: יזמות, מועצה ירוקה, נאמני מחשב, נאמני ספריה, נאמני 

פינת חי, ועדת אורח חיים בריא, ועדת גישור, ועדת מחזור, ועדת תקשורת ומועצת תלמידים.
בתחום הקהילתי: ההורים שותפים ומעורבים בעשייה הבית ספרית בוועדות ובפיתוח יוזמות שכבתיות 

וקהילתיות.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=dy1B7P3t54w
http://www.ramot.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:ramotv@gmail.com
mailto:rvizman10@gmail.com


תי
לכ

ממ
 ה

וך
חינ

ה

35

פעילויות ופרויקטים נוספים
•  "תוכנית ליזמות ופעילות הבמה שלי"- תוכנית ייחודיות המתקיימת בכל השכבות 

המאפשרת בחירה, למידה עצמית וחקר.
•  לימודי אנגלית ומחשבים מכיתה א'

•  פרויקט החלל - התלמידים מתנסים בהמצאות טכנולוגיות שמאפשרות קיום והישרדות.
•  "שיר של יום"-בכל יום לאחר ההפסקה הילדים מאזינים לשיר נבחר שבעקבותיו מתקיימת 

פעילות המעוררת שיח ערכי. 
•  מיזם "כיתה מאמצת כיתה" בהנחיית המורות סביב פעילויות ערכיות ולימודיות. פרויקט 

המאפשר העצמה של התלמידים המשמשים כמורים צעירים ומפתח את תחושת האחריות. 
•  עידוד קריאה והשפה העברית - סביבות למידה המזמנות ומעודדות שפה ומשלב לשוני גבוה.

•  קיימות - תוכנית ייחודית סביב השאלה "כיצד יראה העולם בעוד 50 שנה"?
•  אורח חיים בריא - ביה"ס מקדם תוכניות לאורח חיים בריא תוכנית מיוחדת בכיתות א-ג 

•  "מחברת  האור"- עידוד תלמידים - הערכה עצמית פיתוח אחריות ללומד באמצעות 
חיזוקים חיובים.

•  "שישי בצוותא" - מפגש תלמידים - מנהלת.
•  "הכיתה המחייכת"- תחרות חיובית בין הכיתות סביב פעילויות ואתגרים חברתיים

•  מוסיקה - שיעורי מוסיקה בכיתות, מקהלה בית ספרית, חוגי נגינה בשיתוף הקונסיבטריון.
•  חוגים בנושאים מגוונים בשיתוף המתנ"ס ומחלקת הספורט בסוף יום הלימודים. 

•  מפגשי בוקר בית ספרים בנושאים אקטואליים, אירועים היסטוריים ונושאים ערכיים.
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8:30  |  31 .12 .21

חמ"ד כנפי אבירים   |   מרחב תורני ליזמות טכנולוגית
מנהל: שי עובדיה

כתובת: שבזי 24, יבנה   |   טלפון: 08-9439178   |   פקס: 08-9511488
Abirim.tik-tak.net דוא"ל: canfeabirim@gmail.com   |   אתר ביה"ס:

I חזון בית-הספר: "כנפי אבירים" מוביל לחדשנות על פי גישת הייטק
"לא ניתן ללמד אדם מאומה, ניתן לעזור לו לגלות דברים" )גליליאו(

בית ספר "כנפי אבירים" מתחדש בימים אלה עם מודל הוליסטי ייחודי ומתקדם של למידה משמעותית, 
פעילה וחוויתית בעלת חשיבה יצירתית תוך דיאלוג ויחס אישי המבוסס על פרויקטים המכוונים לקהילה. 

הדגשים חינוכיים
בבית ספרנו התלמידים יעברו מסע אישי, לימודי פעיל, רב תחומי ורב גילאי ששם דגש על אחריות 

אישית המובילה למצוינות ולפיתוח כישרונות אישיים וקבוצתיים.
הדגש בבית הספר הינו על התהליך שמוביל לתוצאה. שבו ניתן משקל רב למיומנויות שנדרשות 

בפרויקט, לעבודת צוות ברבדי חשיבה שונים, טיפוח יצירתיות, עמידה מול קהל ויכולת ביטוי עצמי 
בשלבי התהליך.

יחס אישי מכבד ודיאלוג
בבית הספר אנו מקיימים שיח אישי אנושי ומכבד ויוצרים אקלים מיטבי עם תחושת מוגנות ומרחב אמון 
דיאלוגי.  בית הספר נותן מענה רחב ומדויק לפי גישת הייטק  iבה כל תלמיד מקבל מענים שונים באופן 

ספירלי דרך הפן הרגשי, חברתי, לימודי ויזמי.

במרחבי למידת חקר פעילים שובי-עין בתחומי דעת שונים , מרחבי דשא גדולים, התחדשנו! 
שולחנות טניס שולחן, שולחנות משחק מגוונים, פינת רואים עולם ייחודית ועוד.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1552kHNQjmnU52gDUmTL8xnftlqCytLAb/view
https://abirim.tik-tak.net/
mailto:canfeabirim@gmail.com
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פעילויות ופרויקטים
•  הייטק - בית הספר נהנה מלמידה טכנולוגית מתקדמת ובאביזרים ייחודיים לנו כגון: שתי 

מדפסות תלת מימד, מסכי מגע על הלוח בכל הכיתות, מקרן אינטראקטיבי המפעיל את 
התלמידים בלמידה באופן פעיל עם הגוף בתחומי דעת שונים, טאבלטים בכיתות ועגלות 

מחשבים ניידות חדשות, מעבדת חקר ניידת במדעים ועוד.
•  מטבח לימודי מקצועי - בו התלמידים על בסיס תחומי הדעת השונים כגון חשבון, אנגלית 

מדעים וכו מתנסים בבישול ואפיה ומועצמים דרך תוכניות שונות במטבח.
•  חדש! גינת חקר לימודית -  התלמידים נחשפים לחממה מקצועית מאובזרת בשלל אמצעי 

בוטניקה מתקדמים ונהנים מתחושות הצלחה, ידע בוטני ושמירת הסביבה והמחזור.
•  חדר שלוה - חדר מיוחד בו ניתן מקום לכל ילד להביע עצמו להירגע וליהנות בדרכים שונות, 

כגון פופים, שולחנות משחק, פלייסטשיין ועוד. חדר זה מלווה ע"י אנשי מקצוע בתחום.
•  חדר מל"א - חדר בו מעצימים את התלמידים דרך למידה ומקדמים אותם לימודית ורגשית.

•  מענים נוספים ייחודיים - העצמה דרך כלבים, העצמה דרך אומנות, העצמה דרך ספורט
•  חשיבה מחשובית -  קוד ורובוטיקה, בניית אתרים, סקרצים ועוד..

•  אולפן רדיו - דרכו אנו מעצימים את התלמידים בשיח הדבור וטיפוח ההבעה בעל פה
•  תעשיידע - פרוייקט יזמות החממה לבניית סטארטפים

•  אנגלית חווייתית ושיחות עם מתנדבים מחו"ל - החל מכיתה א' ועד ו'
•  ספרייה - ספרייה עשירה ומתחדשת פעילה באופן שבועי ע"י צוות מתנדבים מקצועי ושלל 

פעילויות לעידוד קריאה בכיתות.
•  לילדי הגנים מתקיימת בביה"ס מדי שנה תוכנית מיוחדת "מוכנות לכיתה א" במחיר סמלי.     

•  בקרוב! כיפה גאודזית - חדר כיפתי מיוחד שיבנה לקראת שנה הבאה.

חברתי
•  קבלת שבת בית ספרית מיוחדת וחוויתית ע"י מצגת שנבנית במיוחד עם העשייה השבועית 

בהנחיית המנהל.
•  קניונית האבירים - מופעל ע"י מועצת התלמידים עם שלל פרסים מגוונים.

•  מקהלה בית ספרית, ליגת ערכים, מצטייני חודש, הגביע הנודד, פעילות קהילתית ועוד

חדש! אקדמיית הייטק - בהמשך ליום הלימודים לכל תלמידי בית הספר ניתנת 
האפשרות להמשיך בביה"ס את יום הלימודים במחיר סמלי. התלמידים מקבלים סדנאות 

לחשיבה יצירתית, חוגי אנגלית, מחול, בישול ועוד.
תמיד בשבילכם, לכל שאלה והבהרה,
שי עובדיה - מנהל בית הספר "כנפי אבירים"
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10:30  |  24 .12 .21

חמ"ד רמב"ם   |   תורה ומדע
מנהלת: סיון שער

כתובת: הסירה 14, יבנה   |  טל/פקס: 08-9378737
rambamy.tik-tak.net :אתר ביה"ס  | rambam.t.m@gmail.com :דוא"ל

יש קשר עמוק וערכי בין התורה לבין המדע. כפי שהרב קוק מסביר, ההתפתחות המדעית עניינה 
לקרב את השכל המדעי, את ההכרה השכלית האנושית, אל דעת אלוהים שלמה יותר. נאמר 

שהמדע מביא לידיעת ה' מצד העולם, בעוד שחכמת הקודש מכירה את העולם מצד מקור 
העולם. כך שאלו שתי זרימות המשלימות זו את זו ובונות עולם הכרה חדש.

אודות ביה"ס
חמ"ד תורה ומדע ע"ש הרמב"ם הינו בית ספר צומח הנותן מענה חינוכי-דתי איכותי לתושבי יבנה בכלל 

והשכונה הירוקה בפרט. אי"ה בשנת הלימודים תשפ"ג ייפתחו בביה"ס לראשונה שכבות א'-ו'. 
חמ"ד תורה ומדע ע"ש הרמב"ם חרט על דגלו את התורה והמדע, החדשנות וההלכה. מחנך את 

תלמידיו לקיום מצוות, אהבת ה', אהבת הארץ ואהבת האדם, ומעודד את תלמידיו לסקרנות, למידה 
עצמאית, מצויינות וצעידה עם הקידמה. ביה"ס שואף להמשיך ולפתח בתלמידיו מיומנויות של לומד 
עצמאי המוכן למאה ה-21. לצד זאת, מאפשר ביה"ס לתלמידיו למידה דיפרנציאלית, הנותנת מענה 

לכל תלמיד בהתאם לכישוריו ומובילה את התלמיד לאמונה בכוחותיו ויכולותיו ומפתחת בו סקרנות.
ביה"ס שוכן במבנה חדש ורחב ידיים מוקף בחצרות מזמינות. בזכות כך הלמידה ברמב"ם אינה 

מתקיימת רק בין ארבעת כתלי הכיתה, אלא פורצת גבולות ויוצאת החוצה, מוכיחה שניתן ללמוד בכל 
מקום ובכל זמן.   

חזון בית-הספר 
•  תלמידי ביה"ס ובוגריו בעלי עולם תורני ערכי עשיר, הפועלים מתוך שמחה של מצווה ואהבת האדם 

והארץ.
•  תלמידי ביה"ס ובוגריו סקרנים, רחבי אופקים, ובעלי כישורים ומיומנויות של לומד עצמאי.

•  תלמידי ביה"ס בקיאים במיומנויות טכנולוגיות עכשוויות ומנוסים בהנעת תהליכים של חדשנות.
•  תלמידי ביה"ס הם אנשים ערכיים, אמפתיים לסובבים אותם, יוצרים ויוזמים תקשורת בינאישית 

בריאה.
אנו שואפים ופועלים כדי ליצור בית ספר יחודי, אשר מאפייניו:

•  סביבת ביה"ס כמצע לצמיחה וגדילה, להתפתחות ומימוש יכולות וכישורים לתלמידי ביה"ס וצוותו 
כאחד. סביבה נעימה, מחבקת ומזמינה. העשייה נותנת ביטוי לסגולותיו הייחודיות של כל תלמיד.

•  צוות ביה"ס מקצועי וחדשני, משתלם ומתמקצע בתחומים שונים למימוש מטרות ויעדי ביה"ס.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=V_bMAN0DLsk
https://rambamy.tik-tak.net/
mailto:rambam.t.m@gmail.com
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•  העשייה הבית ספרית מכוונת לחיבור בין תורה ומדע ומזמנת פעילויות העשרה רבות להטמעת 
ערכים אלו. הלמידה בביה"ס חוויתית ומזמנת צפייה, התנסות וחקר יום יום.

•  קיום דיאלוג מיטבי המבוסס על אמון כבוד והערכה בין ההורים לביה"ס להעמקת השותפות, 
המחויבות והשייכות.

פעילויות ותכניות בביה"ס
•  לוח חברתי עשיר- המזמן יצירת תחושת שותפות וקהילתיות, לצד שיח רגשי ומפתח.

•  מחשבים- בביה"ס שלוש עגלות מחשבים ניידים המאפשרת לכל תלמיד ללמוד בעזרת תכנים 
מקוונים מגוונים. הטמעת תרבות פדגוגית תקשובית בבית הספר לצד הארגוני והפדגוגי - 
כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים והמורים, ויצירת קהילת חינוך מתוקשבת.

•  גינה בית ספרית - אשר מוקמת בשיתוף חברת community ומאפשרת לצד למידה של תחומי 
הקיימות ואיכות הסביבה, גם חיבור של הילד אל האדמה והטבע. הגינה מאפשרת שיתופי 

פעולה בין שכבות הגיל השונות ומהווה גם מקום למענה רגשי.
•  לצד זה, סדנאות בנושא קיימות ומבצעי התגייסות בית ספריים לטובת מיחזור.

•  חונכות וחברותות בין התלמידים הכיתות הגבוהות והכיתות הנמוכות באופן קבוע, ללימוד 
חודשי משותף וגם לליווי יומיומי וחברתי.

•  קבוצות מצויינות - בתחומים המדעים ובתחומים התורניים. הקמת נבחרות של תלמידים 
הרוכשים ידע ומעבירים אותו כ"מורים צעירים" הלאה לכל אוכלוסיית ביה"ס, תוך עידוד 

והעצמת השיח הדבור, הביטחון העצמי והיצירתיות.
•  קוד ורובוטיקה - לימודי תכנות והכנת התלמידים לעולם הדיגיטלי והטכנולוגי המתפתח, לצד 

לימוד שימושי מחשב יומיומיים.
•  ספריה בית ספרית - אשר גדלה ומתרחבת כל הזמן, עתידה להיות מקום מרכזי לפיתוח השפה 

הדבורה והכתובה בקרב תלמידי ביה"ס.
•  מבצעים תורניים- ליצירת קשר עמוק בין הילד לבין מורשת האבות, התורה והמצוות בצורה 

חווייתית המעוררת אהבה והתלהבות.
•  עלון שבת - היוצא מדי שבוע, משקף את העשייה הבית ספרית ומכיל חידות, פינות מידע ודברי 

תורה מרתקים שהילדים מספרים בשולחן השבת.
•  מענים רגשיים רחבים וצוות הכלה מקצועי - צוות ביה"ס מונה צוות טיפולי נרחב, יועצת 

ופסיכולוג, מורות שילוב ותרפיסטיות, מורות שמע ומדריכות בתחומים שונים. הצוותים פועלים 
ליצירת אקלים מיטבי, לפיתוח מיומנויות חברתיות וחוסן בקרב הילדים.

בביה"ס פועלת גם תוכנית הכלה נרחבת.
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8:30  |  7.1 .22

חמ"ד יחידני   |   תקשורת בינאישית וטכנולוגית
מנהלת: שני ברזילי

כתובת: הדרור 21, יבנה   |   טלפון: 08-9437329   |  פקס: 08-9422634
www.yehidani.ys.yedu.org.il :אתר ביה"ס   | yehidani@gmail.com דוא"ל:

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור". )הרב קוק(

חמ"ד היחידני  מחויב לחינוך ילדי ישראל ליראת שמים ולחיי תורה ומצוות באהבה. אנו פועלים מתוך 
אמונה עמוקה, מתוך מחויבות לחינוך כשליחות לכלל ישראל, מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברת 

מופת לאחדות ולערבות הדדית.
חמ"ד היחידני  הינו בית  כמשפחה עבור כל הבאים בשעריו.

חמ"ד היחידני  הינו בית של תורה, של יראת שמים ואהבת ה' ושל מידות טובות ודרך ארץ.
בחמ"ד יחידני  מעודדים טיפוח זהות אישית ציונית-דתית וחברתית-אזרחית.

בחמ"ד היחידני  מלמדים באהבה ומחזקים את רוח האדם.
בחמ"ד יחידני  מקדמים למידה מצמיחה ומשמעותית, חדוות הדעת ומצוינות.

חזון בית-הספר: בית חינוך כמשפחה
•  בית הספר חמ"ד היחידני חרט על דגלו מתוך אחריות לחינוך הדתי בעיר יבנה, לפעול למען קהילת 

החמ"ד ולפתוח צוהר והזדמנות ללמידה על פי ערכי החמ"ד.
•  לחנך לתורה, לאמונה ולאהבת העם והארץ.

•  לקידום הישגים באמצעות תקשורת מיטבית, בינאישית וטכנולוגית למיצוי אישי לימודי וחברתי 
באקלים חינוכי מיטבי.

•  להתוות דרך בלמידה משמעותית תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת להקניית מיומנויות המאה ה-21.

אבני הדרך ותכניות הקיימות בביה"ס
•  טיפוח זהות ציונית דתית - תכניות ופעילויות לחיזוק העולם האמוני דתי בקרב התלמידים.

•  טיפוח אקלים חינוכי מיטבי - חיזוק ההיבטים הרגשיים ומעניים וחברתיים.
•  אמירים - בשיתוף האגף למחוננים ומצטיינים - תכנית לימודים לטיפוח מצויינות והצטיינות בקרב 

התלמידים.
•  ניצני אמירים - תכנית לימודים המאפשרת בחירה להעשרת עולמות הידע בקרב התלמידים בכיתות 

א'-ג'.
•  קוד ורובוטיקה - תכנית לפיתוח מיומנויות חשיבה ומיומנות דיגיטאלית לתלמידי כיתות ד'-ו'.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1OWTm4-snFzkDHKLafXLe5HKWRLuaoEMt/view
http://www.yehidani.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:yehidani@gmail.com


תי
-ד

תי 
לכ

ממ
 ה

וך
חינ

ה

41

•  יחידלנד - המרכז לעידוד מצוינות אישית
•  גישור ויישוב סכסוכים - הכשרת תלמידי כיתות ד'-ו' למגשרים צעירים בביה"ס

•  לימודי חקר בשיטת הלמידה מבוססת פרויקטים בכל שכבות הגיל
•  חמ"ד וקהילה - שגרות עבודה עם הורים וקהילת בי"ס

•  לימודי תנועה בשכבה הצעירה - בשיתוף האגף לאמנות - משרד החינוך
•  חדר שלווה - להעצמת תלמידים

•  מועצת הקהל - מועצת תלמידים בית ספרית המעורבת ושותפה למועצות הקהל חמ"ד 
מחוז מרכז

•  מגוון חוגי העשרה לכל שכבות הגיל
•  תכנית מילת - לתגבור לימודי בכיתות ג'

•  תכנית חסד בית ספרית
•  אמץ ותיק - תכנית למעורבות חברתית בית ספרית ועירונית

•  תכנית עתי"ד - לקידום ושימור אקלים חינוכי מיטבי 
•  תכנית לימודים מתקדמת בשילוב התקשוב

•  תחנת שידור רדיו בית ספרית
•  אולפן הקלטות - להעצמת תלמידים  
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9:00  | 31 .12 .21

חמ"ד תורני נועם   |   תורה ותקומה
מנהל: הרב עובדיה מאנע

פקס: 08-9426631 כתובת: הערבה 20, יבנה ת.ד 5394   |   טלפון: 08-9437231   |  
www.noam.ys.yedu.org.il noamyavne1@gmail.com  |  אתר ביה"ס: דוא"ל:

חזון בית הספר: "באים בשמחה לומדים באהבה"
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו 

 )איגרות הראי"ה קוק, איגרת ק"ע(טוב וישר"

בית ספר כמקום חינוך ולמידה על כל הצוות החינוכי שבו ישאף לחנך את תלמידיו לאור תורתו של הרב 
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בדגש על:

•  לימוד תורה כולה מתוך ראייה לאומית, בהבנה מעמיקה, באופן היוצר הזדהות, אהבה ושאיפה 
להתעלות מתמדת בהתאם לטבעו ולעולמו של התלמיד ומתוך חינוכו לנהל את חייו הפרטיים, 

החברתיים והלאומיים על פי התורה ומצוותיה.

•  חינוך לבניין אישיותו השלמה של התלמיד על ידי פיתוח וגילוי של מידות טובות, מוסר, נימוסים, 
ערכים והנהגות חברתיות וחינוך למידות אלה.

•  לימוד החוכמות והמדעים השונים בהתאמה לחיי התלמיד ולסביבתו, למגמות התפתחותו ולצרכיה 
של האומה.

•  פיתוח וגילוי הכישרונות האישיים והקניית כלים ומיומנויות המותאמים לכל תלמיד בתחומי הדעת 
השונים.

•  הבסיס כל אלה הוא ע"י פיתוח אישיותם של המורים-המחנכים בבית הספר על ידי למידה משותפת 
של נושאי חינוך ואמונה ויצירת מודעות של שליחות חינוכית.

כל זה מתוך יחס של חום ואהבה, אמון, הקשבה, שמחה, ביטחון וסבלנות וקשר אישי עם כלל התלמידים.

ייחודיות בית הספר
חמ"ד תורני נעם לתורה ולתקומה.

רעיון תקומת העם היהודי בארץ ישראל זוכה לדגש מיוחד בבית הספר. הרעיון מתבטא ברוח החינוכית 
הכללית והתורנית, מתקיים בתוכנית לימודים ייחודית לכל שכבות הגיל, זוכה לחיזוק בסיורים הרבים 

של התלמידים בארץ, מוטמע בנפש בדרכי נועם ובלימוד חווייתי ויצירתי, באקלים חברתי בטוח ותומך 
לתלמידים, ובימי שיא בשיתוף הורים.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uTEplxtgbuWWErOadFcKnK2OxbZ9NTvTl9fYi0fmlMj0AA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=b7REZO_88H4
http://www.noam.ys.yedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
mailto:noamyavne1@gmail.com
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פעילויות ופרוייקטים נוספים 
•  תגבור תורני: תגבור שעות מקצועות הקודש מעבר לשעות הליבה. 

•  טיפוח זהות ציונית דתית: לימוד פרוייקט ייחודי של "ארץ נחלה" על תקומת עם ישראל 
בארצו במאה שנים האחרונות.

•  חיבור לקהילה: פעילויות חוויתיות בשיתוף תנועת הנוער "בני עקיבא", עמותת "לשם שמים" 
ותרבות תורנית בעיר. 

•  לימוד "מבראשית": לימוד שבועי משותף בפרשת השבוע של הורים מורים ותלמידים. 

•  "קום והתהלך בארץ": חיבור לחווית הלימוד דרך הרחבת סל טיולים וסיורים בארץ. 

•  גדולי ישראל: יצירת הזדהות התלמידים עם גדולי האומה היהודית ע"י לימוד חוויתי הכולל 
סיורים וביקורים באתרים השונים. 

•  "נעם שבת": מפגש שבועי בשיר ואומר. 

•  חוגי העשרה: העצמת התלמידים בתחומים השונים כגון: תלמוד תורה, מדרשה, אמנות, 
מחול, דרמה וספורט במהלך וכהמשך יום הלימודים.

•  פרוייקט בת מצווה: חיבור בנות המצווה למשמעות הגיל דרך לימוד ייחודי של נשים בתנ"ך 
ובהסטוריה היהודית המשולב עם ערבי אמהות ובנות. 

•  "פזמונעם": ביטויי כישרונות התלמידים בשירה, ריקוד ומשחק עפ"י נושא שנתי. 

•  מענה לימודי: מיפוי צרכי הכיתות והתלמידים ונתינת מענה הולם לקידומם הלימודי של כל 
תלמיד ותלמיד. הן לתלמידים מצטיינים והן לתלמידים הזקוקים לחיזוק ותגבור.
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חזון בית הספר: "בבי"ס סיני מטפסים על הר של הצלחה!"
בית ספר סיני הוא בית ספר תורני הישגי אשר למרגלותיו מתחנכים התלמידים על ערכים של מצוינות 

המהווים סימני דרך ומובילים אותם אל היעד בבטחה.
בבית ספר סיני הילד שלכם יטפס ויכבוש יעדים של הצלחה!

קורונה, לא בבית ספרנו!
במשך השנתיים האחרונות בהן מדינתנו מתמודדת עם הנגיף, בבית הספר סיני נקטו עמדה ברורה 

לאורך כל הדרך על מנת לאפשר לתלמידים להמשיך במסע לימודים בטוח ובריא. תלמידי בית הספר 
הונחו בצורה מקצועית ובחיוך כיצד עליהם לשמר ולהישמר לטובת הכיתה כולה. יחד עם שיתוף פעולה 

מלא של התלמידים, המשפחות וההנהלה כבשנו את היעד ואנו מוכנים להמשיך במסע של הצלחה!

אתכם, כל הדרך אל ההצלחה!
על צוות ביה"ס וההנהלה נמנים מורים ומורות מקצועיים ובעלי ניסיון, המלאים בתחושת שליחות נאמנה 

להבין את נפשו של הילד ומכוונים לכל תלמיד דרך משלו בשביל שיגיע אל הפסגה ויכבוש הצלחה.

דברים טובים באמצע הדרך
אנחנו מאמינים בחוויית למידה ומקדישים לאורך היום והשנה שעות למידה חווייתית. חוגים, אירועים,  

מסיבות משפחתיות, תוכניות הווי וחברה שנותנות לתלמידים כוח ורצון להמשיך במסע ולהתמיד 
בהצלחה!

•  מסיבות מיוחדות, פעילויות בתאריכים וימים מיוחדים.

תורני סיני - בנים   |   ערכים ומצוינות - כל תלמיד כמו בן אישי
מנהל: הרב עוזיאל בשארי

כתובת: הגלבוע 4, יבנה   |   טלפון: 08-9320100   |   פקס: 08-9421625
 413120@chatz.org.il :דוא"ל

mailto:413120@chatz.org.il
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•  עלון קשר שבועי גדוש בחומרים 
לשיתוף וחיזוק הקשר המשולש בין 

בית הספר, התלמידים וההורים

•  ערבי הורים, מתנות, פידבקים 
ושיחות אישיות עם ההורים 

לשותפות מלאה וליווי מקצועי 
במסע המשותף שלנו.

נקודות חשובות לציון:
•  כיתות א'-ו' 

•  אפשרות להמשך בחטיבה ז',ח'
•  יום לימודים ארוך

•  צהרונים ע"פ בקשת ההורים
•  עצמאות ומרחב למידה

•  הכנה והכוונה אישית
•  בית ספר נפרד לבנים ולבנות

בתמונות )למטה מימין ועם כיוון השעון(: 
- מופעים בשטח בית הספר

- פעילות בכתיבת סת"ם
- שר החינוך מצטרף לניסוי מדעים

- יום אבות ובנים בחוג כדורגל
- חמש דקות מנהל - יחס אישי לכל תלמיד

- פעילות כל ראש חודש
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"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם" )משלי ג', ד'(
ביה"ס התורני סיני בנות בבעלות מרכז החינוך העצמאי ומוכר ע"י משרד החינוך.

ביה"ס מונה כ-450 תלמידות, רובן מיבנה והשאר מיישובי הסביבה.
בביה"ס כתות א'-ח', שתי כתות מקבילות בכל שכבה.

תקנון ביה"ס מחייב את התלמידות והוריהן בשמירת אורח חיים התואם את רוח ביה"ס וערכיו.
תוכנית הלימודים בביה"ס עפ"י דרישות משרד החינוך.

חזון בית הספר: "בסיני בנות נותנים את הלב בשביל הנשמה"
•  החינוך לתורה ולקיום מצוות בשמחה, הוא יסוד איתן ומהותי בחיי ביה"ס.

•  ביה"ס שם דגש מיוחד על החינוך לדרך ארץ, למידות ולערכים.
•  ערך עליון בביה"ס הוא כבוד הזולת - נתינה ועזרה לשני, החשיבה על השני וקבלת האחר.

•  ביה"ס מחויב לרמת לימודים גבוהה, להוביל את התלמידות להצלחה ולהצטיינות בהתאם ליכולותיה 
של כל תלמידה, מתוך דגש על מעקב אישי ועקבי.

•  ביה"ס רואה חשיבות רבה בפיתוח אסטרטגיות למידה, פיתוח תהליכי חשיבה והקניית כלים ומיומנויות 
בתחומי דעת שונים.

•  ביה"ס מחנך לאחריות אישית ולנטילת יוזמה, כמפתח להעצמה ולחיזוק הביטחון העצמי. 
•  הצוות החינוכי שם אל מול עיניו את צמיחתה האישית של כל אחת מהתלמידות, מעצים את נקודות 

החוזק שבה על מנת להקנות לה כלים להצלחה ולהצמחת אישיותה.

ייחודיות בית הספר - סיני בנות - משפחה חמה בשבילך
•  טיפוח אקלים חברתי - אוירה שמחה וחמה היא סודו של ביה"ס.
•  הפעילות החווייתית החברתית היא נדבך חשוב בחיי בית הספר.

•  הבנות שותפות לחוויות מרתקות ומלהיבות המקנות בדרך של הנאה תכנים וערכים חשובים. 
•  תחושת המשפחתיות, הקרבה והשייכות שחשות הבנות, מחברת אותן אל ביה"ס בחיבה ובאהבה.
•  צוות מורות ביה"ס ידוע במסירות האין סופית שלו, בנכונות להשקיע בכל תלמידה ברמה אישית, 

מתוך אמונה בשליחות ובחינוך הדור הבא.
•  ההורים נוטלים חלק פעיל בחיי ביה"ס, יד ביד עם הצוות החינוכי/לימודי, על מנת לקדם ולסייע  

להצלחת בתם ונושמים אתנו ביחד את אווירת משפחת סיני בנות.

תורני סיני - בנות   |   חינוך לקיום מצוות בשמחה ובאהבה
מנהלת: שרה ישראלי

כתובת: הגלבוע 4 ת.ד.710 , יבנה   |   טלפון: 08-9301525  |   פקס: 08-9301528
sinaybanot@walla.com  :דוא"ל

mailto:sinaybanot@walla.com
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פעילויות ופרויקטים נוספים 
•  נושא שנתי - בכל שנה נבחר נושא ערכי הנלמד בצורה יסודית-חווייתית בכל שכבות הגיל.

•  אירועים משמעותיים במהלך השנה בביה"ס:
•  מסיבת קבלת הסידור לתלמידות כתות א'.

•  ערב מסכם את נושא ברכות לתלמידות כתות ב'.
•  ערב חגיגי לרגל תחילת תפילת שמונה עשרה לתלמידות כתות ג'.

•  ערב בנושא ערכי הדיבור ושמירת הלשון לתלמידות כתות ד'
•  ערב בנושא כיבוד הורים לתלמידות כתות ה'.

•  מסיבת בת מצווה לתלמידות כתות ו'
•  שבת מחנה לכתות ז'-ח'.

•  פעילויות ראש חודש  - ראש חודש הוא יום חגיגי בביה"ס. תפילת ראש חודש חגיגית, 
תוכנית חווייתית בכל ראש חודש העוסקת בענייני החודש.

•  פעילויות בת מצווה - "הדריכני בנתיב מצוותיך" - בכל י"ב בחודש מתקיימת פעילות 
חווייתית לבנות כתות ו'.

•  ערבי גיבוש כיתתיים בנושאים חינוכיים לתלמידות ולאמהות, בהשתתפות צוות המורות.
•  שיעור כישורי חיים - שיעור חוויתי שבועי עם מחנכת הכתה. 

•  כמה טוב שאת כאן - תוכנית להעצמה אישית. כל תלמידה מקבלת תפקיד אישי במסגרת 
הכתה. התפקיד מעצים בתלמידה את האחריות האישית ותחושת שייכות.

•  ספריה בעברית ובאנגלית 

•  טיפוח אקלים סביבתי - הסביבה הלימודית במרחבי הלמידה מספקת לתלמידות הזדמנות 
חינוכית, לימודית וחווייתית. אנו רואים חשיבות עליונה בטיפוח הסדר והניקיון בביה"ס.
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חזון בית הספר
תלמוד תורה "אור דוד" יבנה בנשיאות הרב דניאל זר שליט"א, הינו בית ספר השייך לרשת החינוך 

המפוארת "בני יוסף". 

ביה"ס הממוקם במרכז העיר מקבץ לתוכו תלמידים מכל רחבי העיר ואף מחוצה לה.

ביה"ס "אור דוד" חרט על דגלו שילוב מנצח של לימודים תורניים ברמה גבוהה לצד שימת דגש על 
לימוד הליב"ה.

בביה"ס שנפתח רק לפני שנים ספורות יש כיום שש כיתות מא' עד ו', והוא מונה היום למעלה ממאה 
תלמידים כולל שני גנים.

אנו רואים את התלמיד במרכז העשייה החינוכית תורנית, את שיתופו הפעיל בדרכי ההוראה 
והלמידה, תוך טיפוח אקלים חינוכי תורני המתאפיין בכבוד הדדי, קשר רצוף עם הורי התלמידים, וכל 

זאת עפ"י רוח השקפת עולם התוה"ק.

עבודתנו החינוכית מתמקדת כל העת באיזון בין הקניית החומר הלימודי וטיפוח הישגים, לבין חינוך 
לערכיים תורניים. בחזוננו אנו רואים את בוגרי ביה"ס משתלבים בחברה כ"בני תורה", לצורך מימוש 
חזון זה אנו רוקמים איזון בין למידה מעמיקה המקנה הרגלים, כלי למידה ומשמעות למכלול הנלמד, 

ובמקביל מפתחים עניין וחווית למידה משמעותית, המעוררות אצל התלמידים חוויה ו"התחברות" 
לנלמד. באופן כזה הופך בית הספר למשמעותי עבור התלמיד, ומקנה לכל אחד, המתקשה והחזק, 

הזדמנות לחוות הצלחות ולפתח אותן.

כל זאת נעשה בידיו האמונות של צוות מורים וגננות מקצועי ותיק מיוחד ומסור, תחת עיניה הבוחנות 
והאוהבות של הנהלת ביה"ס, המטפחת את בית הספר כאילו היה ביתה ואת התלמידים כאילו היו 

בניה ממש.

תורני אור דוד   |   תורה וגדולה בראי ההלכה וברוח ההשקפה הטהורה
מנהל: הרב בן ציון מזוז

כתובת: הלילך 6, יבנה   |   טלפון: 08-6592165
 ody5701212@gmail.com :דוא"ל

mailto:ody5701212@gmail.com
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פעילויות בבית הספר
•  צהרונים בגנים, הכוללים העשרה לימודית, משחקי חברה וחוגים מסובסדים, אנגלית 

וטעמי המקרא.

•  צוות חונכים ללמידה אישית מסובסדת במקצועות הקודש. 

•  יום לימודים ארוך מכיתות א' בין השעות 13:15-16:00

•  חופשות מקוצרות כוללות חגי תשרי, חנוכה, וחופשת הקיץ.

•  אירועים חברתיים - מסיבות ר"ח, מסיבות סידור ווחומש מושקעות, מקהלה בית ספרית, 
סעודות הדגמה לקראת חגי ישראל.

•  אירועים קהילתיים בית ספריים - אסיפות והנחיות הורים, הדרכה ע"י אנשי מקצוע בתחום 
החינוך.

•  ישיבת בין בזמנים בימי החופש בלווי והדרכת אנשי צוות ביה"ס ותגמול בפרסים יקרי ערך.

•  מבצעי למידה מבוססי למידה וההנהגות לאורך השנה ברוח דרך רבותינו ובראשם מרן 
הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

•  מערכת למידה קולית לתמיכה רצופה בכל התכנים המועברים בביה"ס, נגישה לכל ציבור 
ההורים והתלמידים.



"כל ילד זכאי לעפיפון משלו.
כל ילד יכול לבטא את נפשו

  )יאנוש קורצ'אק(ולעוף בדרכו שלו"



עמוד ללא תוכן



רישום לכיתות א'
לשנת הלימודים תשפ"ג

יתקיים בין התאריכים 3.1.22-23.1.22  

לכניסה למערכת הרישום לחצו כאן

  משפחות ללא גישה לאינטרנט  מתבקשות להגיע לאגף החינוך, 
רח' הנשר 11 יבנה, בתקופת הרישום בימים א'-ה' 8:30-12:30   |   ב' 16:00-18:00. 

יש  להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים. במידה וההורים לא חיים יחד  
יש להביא אישור לרישום מההורה שאינו אחראי לרישום התלמיד.  

הכניסה לאגף תתאפשר בהצגת תו ירוק ובמסכה בלבד.

לתשומת לבכם!
הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת הרישום.

 הורים שירשמו את ילדיהם לאחר תקופת הרישום, ילדיהם ישובצו  
על בסיס מקום פנוי באחד מבתיה"ס ולא ת ישמר להם  

הזכות להירשם לבית ספר עפ"י בחירתם.

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1670
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