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ברכת ראש העירייה

ילדים, ילדות והורים יקרים,

אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למערכת החינוך היסודי בגבעתיים, 
רגע מרגש עבורכם ועבור כולנו. חוברת זו מכילה את המידע הדרוש לכם 
בתהליך  לכם  תסייע  היא  כי  מקווים  ואנו  היסודיים  הספר  לבתי  לרישום 

הרישום. 

החברתיים  הרגשיים,  בהיבטים  ומאתגר  משמעותי  שינוי  מהווה  א'  לכיתה  הילדים  מגן  המעבר 
והלימודיים, ואנו ערוכים לסייע בקליטתם המהירה של הילדים בבית הספר.

מערכת החינוך בגבעתיים, מציעה תכניות למידה חדשניות ותשתיות מודרניות המלוות את הילדים 
בכל מסגרות הלימוד, תוך הקפדה על סביבת לימודים נעימה ותומכת לכל ילד וילדה. 

עברנו שנתיים מאתגרות נוכח התפרצות נגיף הקורונה ובשלב זה עוד מוקדם לדעת כיצד תראה 
שנת הלימודים הבאה. נערכנו לבצע את ההתאמות והשינויים הנדרשים כדי לאפשר שגרת לימודים 

רציפה ובטוחה.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים מהנה ומוצלחת. 

שלכם,
רן קוניק

ראש עיריית גבעתיים
ומחזיק תיק החינוך
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ברכת ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים

משפחות יקרות,

אנו מתרגשים לפתוח את תקופת הרישום לבתי הספר בעיר.
המעבר מגן הילדים לבית הספר הוא צעד מרגש, משמעותי, ומלווה לא פעם 
גם בהתלבטויות ובשאלות. אנו במינהל חינוך נעמוד לרשותכם בכל שאלה   

       ועניין בתקופת  הרישום, נספק מידע ונסייע ככל שנידרש.

גבעתיים התברכה בבתי ספר יסודים מעולים בזכות הצוותים החינוכיים המקצועיים שלנו וההשקעה 
בעיר  היסודי  החינוך  את   מובילות  הספר  בתי  מנהלות  ייחודיות.  ובתכניות  במשאבים  העירונית 
להישגים נפלאים בכל התחומים, עם שפע של תכניות חינוכיות וחברתיות, התחדשות מרחבי למידה, 

חדשנות חינוכית ושותפות אמיצה לטובת התלמידים והתלמידות עם ועדי ההורים בעיר.

זכינו כולנו, וזכיתם אתם לבחור מתוך היצע עשיר ומגוון, בהתאמה לילדכם / ילדתכם ולרצונה של 
המשפחה.

אילוצים  תוך  הנבחר,  הספר  בבית  רצונכם  פי  על  בתכם  בנכם/  את  לשבץ  כדי  הכול  נעשה  אנו 
מערכתיים של ביקוש, צפיפות, מרחק ועוד.

אני מאחלת לכם הצלחה, בשמי ובשם צוות החינוך היסודי ומזמינה אתכם להגיע לימים הפתוחים 
בבתי הספר בעיר, לראות ולהכיר.

בברכה,
שרון פילוסוף,

ראש מנהל חינוך, הנוער והצעירים
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נהלי רישום במודל בחירת הורים מבוקרת 

גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה, יש לרשום  לכיתות א' לשנה"ל תשפ"ג ילדים שנולדו בתקופה שבין כ' 

בטבת תשע"ו 1.1.2016 לבין ב׳ בטבת תשע"ז 31.12.2016.
מעוכבי רישום- במהלך הלימודים בגן חובה עולה לעיתים סוגיית בשלות הילד לעלות לכיתה א'. 

תלמידים שיש התלבטות לגבי התאמתם לכיתה א', יופנו ע"י הגננת לשירות הפסיכולוגי.
ההורים ירשמו את הילד לכיתה א' במערכת האינטרנטית ויעדכנו את מנהל החינוך לאחר קבלת 

תשובה מהשירות הפסיכולוגי עד תאריך 31.03.22. 
ילדי החינוך המיוחד יירשמו לבית הספר בתהליך הרישום שלהלן. אם יימצאו זכאים לחינוך מיוחד 

בכיתה א' יופנו למסגרות המתאימות.

תקופת הרישום 
הרישום יחל ביום א' 9.1.2022 ז' בשבט תשפ"ב, ויסתיים ביום ה' 27.1.2022 כ"ה בשבט תשפ"ב.

דרך הרישום  
יתבצע  לא  הרישום  העירייה. בתקופת  האינטרנט של  וייערך באמצעות אתר  מקוון  יהיה  הרישום 

רישום במזכירות בית ספר. הרישום המקוון יתאפשר רק בתקופת הרישום. 
לצורך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת: www.givatayim.muni.il, ללחוץ על 
הקישור "רישום לכיתה א", להקליד את מספר תעודת הזהות של הילד ושל ההורה במקום המתאים 

ולהתחיל בתהליך הרישום )ראה תרשים זרימה בעמ' 10(.

בחירת הורים מבוקרת

את  לממש  הילדים  אפשרות  את  מעצימה  הספר  בבית  הבחירה  אפשרות  כי  מאמינים  אנו 
עצמם בתחומי עניין המועדפים עליהם ועל הוריהם, ומגבירה את שביעות הרצון של ההורים 

ממערכת החינוך.

כדי ליישם את אפשרות הבחירה המבוקרת, גיבשנו מודל ייחודי כמדיניות רשותית שמטרתה לתת 
מענה לרצון ההורים לבחור את ביה"ס בו ילמד ילדם מתוך כלל בתי הספר בעיר. המודל פותח על 
ידי מנהל החינוך בעיריית גבעתיים בשיתוף אגף מחקר ופיתוח במשרד החינוך והפיקוח על מערכת 

החינוך העירונית.
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המודל מבוסס על שני עקרונות:
ההורים יוכלו לבחור את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ועונים על צרכי הילד. 	 

ניוד תלמידים בין בתי הספר ברחבי העיר תוך התחשבות בצרכי 	  עיריית גבעתיים תאפשר 
שוויון  ועל  כמותית  יכולת הכלה  בין בתי ספר, על  איזון  ובכישוריו, לצד שמירה על  התלמיד 

הזדמנויות.
לתשומת לבכם: 

תהליך הרישום הינו בקשה ואינו הבטחה לשיבוץ סופי.. 	
השיבוץ בבתי הספר יבוצע ע"י מנהל החינוך. . 2
ההורים ירשמו את ילדיהם עד יום ה' 27.1.22, כ"ה בשבט תשפ"ב.. 	

מכתבי השיבוץ יישלחו להורים ע"י מנהל החינוך במהלך חודש מאי.

ייחודיות פדגוגית וזהות בית ספרית
במהלך השנים האחרונות עוברים בתי הספר תהליך מרתק: כל בית ספר מזהה את הייחודיות 

הפדגוגית שלו ומגדיר אותה, ובהתאם מגבש את  זהותו המובהקת.

אנחנו בטוחים שהייחודיות הפדגוגית והזהות הבית ספרית יתרמו לפיתוח הסקרנות והעניין של 
התלמידים, לתחושת השייכות שלהם, לרצון להגיע בשמחה לבית הספר ולאקלים חברתי-לימודי 

מיטבי בבית הספר.

הצוותים החינוכיים משתתפים בתהליכי פיתוח מקצועי של ייחודיות פדגוגית בליווי מנחים ממשרד 
החינוך. גיבוש הייחודיות הפדגוגית והזהות של כל בית ספר משולב בפיתוח שיטות ומיומנויות הוראה 

מותאמות והקמת סביבות למידה חדשניות המאפשרות את מימושן.

תהליך פיצוח הייחודיות הפדגוגית והזהות המובהקת בא לידי ביטוי בכל נדבכי העשייה של ביה"ס, 
בתפיסה הפדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן.  זהו תהליך מקיף שמטרתו השבחה וטיוב החינוך 
הציבורי בגבעתיים, והוא כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף. זו גם הזדמנות לחיזוק הקשר עם 

ההורים ועם הקהילה, סביב עולמות הידע והעשייה הקשורים לייחודיות ולזהות של כל בית ספר.
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מודל הבחירה העירוני
לבין מאפייני  הורים  בין בחירת  איזון אופטימלי  ליצור  נועד  מודל הבחירה העירוני 

מערכת החינוך בעיר.

העיר גבעתיים הנה מרחב בחירה אחד – שבעה בתי ספר ממלכתיים בעיר עומדים לבחירה ולדרוג 
של כלל ההורים לילדים העולים לכיתה א': ברנר, בורוכוב, בן גוריון, גורדון, כצנלסון, יגאל אלון ושמעוני. 

הסבר לגביי רישום לבתי הספר אמונים ולאה גולדברג ראה בהמשך העמוד.

בית ספר עוגן – לכל בית ספר מוגדרים מספר רחובות הסמוכים אליו ומזינים אותו )ראה עמ' 30(. 
זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר תינתן לתלמידים מהרחובות המזינים את בית הספר. 

בחירה מבוקרת – לצד התחשבות מרבית בבחירת ההורים, על עיריית גבעתיים מוטלת האחריות 
לדאוג לשיבוצם של כלל התלמידים בבתי הספר. התכנית נבנתה מתוך אחריות ומתוך רצון לחזק 
את מערכת החינוך הציבורי בגבעתיים לטובת כלל התושבים. לכן, בסמכות מערכת החינוך העירונית 

לא לאשר את כל הבקשות, ולווסת כיתות בהתאם לצרכים ולתנאים הפיזיים. 

בית ספר אמונים – הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר אמונים, יבחר בתחילת תהליך הרישום 
את הזרם הממלכתי דתי, ואז תיפתח לו האפשרות לרשום את ילדו לבית ספר אמונים.

בית ספר לאה גולדברג – הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר לאה גולדברג, יסיים את תהליך 
הרישום בבחירה המבוקרת , יקבל אישור רישום ורק אז יוכל להיכנס למערכת ולבקש בקשת העברה 

לבית ספר לאה גולדברג. יש לוודא במייל למנהל החינוך שהבקשה אכן נקלטה:
betsefer@givatayim.muni.il

לימודי חוץ - הורה המבקש לרשום את ילדו מחוץ לגבעתיים, יסיים את הליך הרישום בבחירה המבוקרת 
יקבל אישור רישום ורק אז יוכל להיכנס למערכת ולבקש בקשה לאישור העברה ללימודים מחוץ לעיר.

מנגנון הרישום - באחריות ההורים
תהליך הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני.

מערכת הרישום תהיה פתוחה החל מתאריך 9 בינואר 2022 ועד לתאריך 27 בינואר 2022. 

במהלך תקופת הרישום יוכלו ההורים להיכנס יותר מפעם אחת למערכת ולשנות את העדפותיהם. 
מנהל החינוך בעיר יעשה את כל המאמצים להיענות לבקשת ההורים. 

 
הרשות אינה אחראית על הסעות לבתי הספר במקרה של בחירת ההורה בבית ספר הרחוק 

ממקום מגוריו.
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בבית ספר אליו מספר המבקשים להירשם יעלה על היצע המקומות, יפעל מנהל החינוך על פי 
קריטריונים קבועים ברורים שמפורטים בהמשך, ובמקרה הצורך תתקיים הגרלה לתלמידים שאין 

זה בית ספר העוגן שלהם.

הליך השיבוץ - באחריות העירייה
לאחר השלמת הרישום תשבץ העיריה את התלמידים לבתי הספר. ההורים יקבלו הודעה על השיבוץ 

במהלך חודש מאי 2022. 

תהליך השיבוץ והוויסות ייערך על פי קריטריונים ברורים, שקופים, שוויוניים וסדורים, שנקבעו מראש 
ע"י מנהלת הרשות בה שותפים נציגי הרשות, הנהלת מנהל החינוך, מפקחות משרד החינוך ונציגי 

אגף מו"פ המלווים את התהליך.

שיבוץ הילדים לבתי הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי מערכת 
החינוך העירונית כגון: גודל ויכולת אכלוס בית הספר, מספר כיתות ועוד. 

העדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. תלמידים שיירשמו לאחר תום 
תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר. כמו כן, לא תובטח להם הזכות 

להירשם לביה"ס הקרוב למקום מגוריהם כלומר לבי"ס העוגן.

קריטריונים לשיבוץ 

פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד החינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. לכן, 
במקרה בו ייווצר מצב של רישום יתר, יופעלו הקריטריונים לשיבוץ גם אם הרישום נעשה במועד.

הקריטריונים לשיבוץ במקרה של רישום יתר

עיריית גבעתיים שואפת לאפשר לכל ילד ללמוד בביה"ס בו בחרו הוריו, אך יש לקחת בחשבון כי אם 
ביה"ס המועדף על ההורים אינו בי"ס העוגן שלהם, הרי שקיימת האפשרות שהילד לא ישובץ אליו.

במקרה שמספר הבקשות יעלה על קיבולת בית הספר, יקבלו עדיפות תלמידים העונים לקריטריונים הבאים
תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית, עפ"י חוזר מנכ״ל של משרד החינוך מס' 3.1.	 
תלמיד שלו בעיות רפואיות וסוציאליות חריגות. 	 

הגרלה: במקרה של עודף ביקוש תתקיים הגרלה בין התלמידים שבחרו בבית ספר מסויים, 

על פי נהלים שנקבעו מראש.

הקבלה לבית ספר עוגן מובטחת, אם בחר בו ההורה, בכפוף לתקן כיתות ולמספר הכיתות 
המאושר ע"י משרד החינוך.
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אנו מבקשים להדגיש כי ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד 
מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו, כמו כן לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס 

הקרוב למקום מגוריהם.

הגשת ערר על שיבוץ
הורה המבקש לערער על שיבוץ ילדו, ימלא טופס שיופיע באתר הרישום, הטופס יוגש עד שבוע לאחר 
פרסום השיבוץ. החלטת ועדת הערר תפורסם באתר הרישום עד תאריך 15.6.22. ניתן להגיש ערר אחד 

בלבד על שיבוץ לביה"ס.

מידע נדרש לצורך הרישום
תושבים חדשים מתבקשים לפנות בדואר אלקטרוני למנהל החינוך למייל

 betsefer@givatayim.muni.il כדי לרשום את ילדיהם ולצרף את המסמכים הבאים:
שתי תעודות זהות של ההורים כולל 2 ספחים בהם רשומים פרטי הילדים	 
חוזה רכישה / שכירות בו מצויינים כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס	 
טופס ביטול רישום ממנהל החינוך ברשות בה התגוררו קודם	 

תלמידים שלא יירשמו בתקופת הרישום, עד 27 בינואר 2022 מתבקשים לפנות בדואר אלקטרוני למנהל 
betsefer@givatayim.muni.il :החינוך למייל

למנהל  לפנות  מתבקשים  באינטרנט  הרישום  בעת  מעודכנת  אינה  בגבעתיים  שכתובתם  תלמידים 
החינוך בדואר אלקטרוני לכתובת  betsefer@givatayim.muni.il ולצרף למייל:

תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים	 
אישור משלם ארנונה אותו ניתן לקבל מעיריית גבעתיים	 

משפחה המתגוררת בגבעתיים ללא חוזה שכירות על שמה ושאין ברשותה חשבון משלם ארנונה על 
שמה תצטייד במסמכים הבאים:

תצהיר חתום ע"י עו"ד או לחילופין מבית המשפט על כך שבני המשפחה מתגוררים בכתובת  . 	
המוצהרת          

חשבון הארנונה של בעל הדירה. 2
תעודת זהות מעודכנת. 	

יצרפו בעת הרישום כתב הצהרה  יחידנים או הורים החיים בכתובות שונות(:  )הורים  הורים עצמאים  
והתחייבות להורה עצמאי )הטופס נמצא בדף הרישום באינטרנט(.

מסירת פרטים כוזבים על מקום המגורים עלול להביא לביטול הרישום לביה"ס ולמיצוי כל 
הדרכים החוקיות שבידי הרשות.
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תהליך הרישום באתר המקוון

לאכן

ממלכתי
דתי 

ממלכתי

סמנ/י ״חינוך ממלכתי דתי״ בתחילת 	 
הרישום האינטרנטי. 

תיפתח אפשרות רישום לבי״ס אמונים	 
סמנ/י אותה	 
המשכ/י בתהליך הרישום	 

סמנ/י את בית ספר העוגן. במקרה זה, 	 
הקבלה לבית ספר העוגן מובטחת ואין צורך 
לסמן בתי ספר נוספים )בכפוף לתקן כיתות 
ולמספר הכיתות המאושר ע"י משרד החינוך(

המשכ/י בתהליך הרישום.	 

לאחר סיום הרישום באתר בתהליך שתואר לעיל, 
מלא/י בקשת העברה לבית ספר לאה גולדברג.
*בית ספר לאה גולדברג אינו בי״ס עוגן ולכן לא 

נכלל ברשימת בתי הספר שניתן לדרג.
במקרה של עודף ביקוש, תתקים הגרלה בין 

המבקשים ללמוד בבית הספר.

לאחר סיום הרישום באתר בתהליך שתואר 
לעיל, מלא/י בקשה לאישור לימודי חוץ.

בחר/י שלושה בתי ספר מבין שבעת בתי 	 
הספר היסודיים שהם בתי ספר עוגן.

דרג/י אותם לפי סדר עדיפות.	 
נמק/י את ההעדפה )רק לגבי בית הספר 	 

בעדיפות הראשונה(.
המשכ/י בתהליך הרישום.	 
אפשר לכלול גם את בית ספר העוגן 	 

ברשימה )בעדיפות שניה או שלישית(. 
במקרה של רישום יתר לבתי הספר 
שהעדפת, הקבלה לאחד מהם אינה 

מובטחת ותבוצע בהתאם לקריטריונים 
שיוויוניים והגרלה כמפורט במסמך.

מעוניין/ת בחינוך ממלכתי 
או ממלכתי דתי?

מעוניין/ת בבית ספר העוגן המוצג באתר הרישום?

מעדיפ/ה את בית ספר האנתרופוסופי 
לאה גולדברג? 

מעדיפ/ה שילדך ילמד 
בעיר אחרת?
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מפגשי היכרות של הורי התלמידים העולים לכיתה א׳ עם בתי הספר
בתי ספר היסודיים יקיימו מפגשים עם הורי התלמידים העולים לכיתה א' כדי להציג את 

ייחודיות בית הספר, את צוות ההנהלה ואת תחומי העניין המיוחדים לכל בית ספר. 
להלן מועדי המפגשים:

בית ספרשעהיום בשבועתאריך

17.12.21
י״ג טבת

כצנלסון 08:30יום שישי

בורוכוב10:30

24.12.21
כ’ טבת

גורדון08:30יום שישי

ברנר10:30

31.12.21
כ”ז טבת

יגאל אלון08:30יום שישי

שמעוני10:00

7.1.22
ה׳ שבט

בן גוריון08:30יום שישי

לאה גולדברג10:00

אמונים11:00

* הכניסה מותרת להורה אחד מהמשפחה, בהצגת תו ירוק חדש ורישום בכניסה לבית הספר.
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בית ספר "יגאל אלון"

שם המנהלת: רגינה אבירם
מספר הכיתות: 30, מספר התלמידים: 889

כתובת: סמטת צביה 5, טלפון: 03-5718980
igalalon@alon.tad.org.il :כתובת דוא"ל

לאתר בית הספר 

בית ספר רב תחומי יוצר עתיד  
בסביבות עתירות טכנולוגיה ואמנויות ופרקטיקות הוראה חדשניות

הבטחה חינוכית 
בית הספר שואף לטפח בוגרים יצירתיים, בעלי יכולת להתמודד בעולם משתנה. אנו עוסקים כבר 
היום בהבטחת רלוונטיות קהילת ביה"ס, על-מנת שבוגרינו יוכלו לאתגרי העתיד ויהיו אזרחים ערכיים 

ומוסריים, התורמים לקהילה בה הם חיים.
בבית הספר מרחבי לימוד מגוונים ועשירים בטכנולוגיה ובאמנויות, ושיטות הוראה והערכה חדשניות, 
ביקורתית  חשיבה  אצלם  ולפתח  בלמידה  עמוקה  למעורבות  התלמידים  את  להניע  שמטרתן 

ויצירתיות.

המיוחדים שלנו:
טכנולוגיים, מטפחות  כלים  למגוון  החושפות את התלמידים  בטכנולוגיה  למידה עתירות  סביבות 
יצירתיות וגמישות מחשבתית ומסייעות לפיתוח יכולותיהם להגיע למידע, להעריך ולנהל אותו וכן 

ליצור מידע חדש ואיכותי בעצמם. 
שיעורי בחירה - תכנית לימודים ייחודית, המבוססת על בחירה אישית של התלמידים וכוללת מגוון 
עשיר של תחומי העשרה עיוניים, טכנולוגיים ואמנותיים, כגון: משחקי לשון, קסמן של אגדות, פיסיקה, 
בלשים מתמטיים, חשיבה חיובית, תנועה, אמנויות לחימה, תכנּות בסקרץ', אמנות הפסיפס, דילמות 

מוסריות, ועוד.
למידת עמיתים המאפשרת לקהילת הלומדים חוויה מעצימה ואנושית ומשלבת בין מיומנויות חשיבה 
ופיתוח כישורים חברתיים. מרחבי הלימוד שלנו תומכים באינטראקציות חברתיות בין-גילאיות בהן 

ילדים מלמדים ילדים.
• תלמידי כיתות ח' חונכים, מלווים ומלמדים את תלמידי כיתות א'.

• תלמידי כיתות ז' משמשים מנטורים לתלמידים מכיתות ה'-ו' במייקטק.
למידה מבוססת פרוייקטים המאפשרת רכישת מיומנויות שונות הקשורות לתחומי הדעת, שימוש 
באסטרטגיות חשיבה, תקשורת בינאישית ועבודת צוות, איסוף ועיבוד מידע, חקר והצגת מסקנות 

ותובנות. 
• שיטות הוראה-למידה מעודכנות, המשלבות יחידות לימוד והערכה חלופית בסביבות טכנולוגיות 

ואמנותיות.

https://igalalongivataim.mashov.info/
https://igalalongivataim.mashov.info/
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החידושים שלנו:
באמצעות  שונים  מוצרים  והדפסת  סרטונים  משחקים,  של  דיגיטלית  ליצירה  מרכז   - מייקטק   	
טכנולוגיות חדשניות כגון מדפסות תלת ממד, מחשבים, סקרץ', אלקטרו נייר ועוד. המייקטק מעודד 

הבנה מעמיקה של מדיה דיגיטלית וחשיבה יצירתית ועצמאית.
	 "א' תחילה" – תכנית שמטרתה ליצור רצף חינוכי מהגן לבית הספר ולספק חווית למידה 

משמעותית, שתייצר תפישה ועמדות חיוביות אצל הילדים ביחס ללמידה.
	 מרחבי למידה חדשניים – המזמנים למידה אותנטית, מערבים את הילדים בתהליך הלמידה

ומעודדים אינטראקציות חברתיות ואינטראקציות עם הסביבה.
	 פדגוגיה חדשנית – המאפשרת למידה דיפרנציאלית באמצעות סדנאות ולמידת חקר, המותאמות 

לגילם הצעיר של הילדים.
	 יחידות לימוד משלבות טכנולוגיה ואמנויות - תכניות לימוד המשלבות סביבות עתירות טכנולוגיה 
ודרכי הוראה המנצלות את האפשרויות הפדגוגיות הטמונות במגוון רחב של כלים ויישומים דיגיטליים. 
	 גינה לימודית - דרך העבודה בגינה חוזרים ומתחברים הילדים לאדמה ולטבע, זורעים, שותלים 
הינו חלק ממערכת  כיצד האדם  וחקלאות טבעית מבינים  גינון  וירקות. בעבודות  ומגדלים צמחים 

אקולוגית גדולה וכיצד האדם תורם לה והיא תורמת לו בחזרה.
	 מעבדות מחשבים ניידות
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בית חינוך ממ"ד אמונים  

שם המנהלת:  אור יזדי   
מספר כיתות: 17, מספר תלמידים: 310
כתובת: צה"ל 7, טלפון: 03-7315017   

 emmunim@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני
לאתר בית הספר

בית חינוך מעצים : מצוינות ערך דתי ציוני מיטבי

הבטחה חינוכית
להעמיד בוגר מקיים תורה ומצוות ומשתלב בכל תחומי החיים בחברה, תוך דגש על 5 המעגלים: בין אדם 

לאלוקיו, בין האדם לזולתו, בין אדם לעצמו, לעמו ולארצו.

המיוחדים שלנו:
בית החינוך פועל לחנך את תלמידיו מתוך אמונה עמוקה והשקפת עולם מגובשת ושקולה ובשאיפה 

לשותפות ביצירת חברת מופת המחוייבת לתורה והלכה, תוך השתלבות בעולם טכנולוגי מתקדם.
 5 על  דגש  תוך  בחברה,  החיים  תחומי  בכל  ומשתלב  ומצוות  תורה  מקיים  בוגר  להעמיד  שואפים  אנו 

המעגלים של בין אדם לאלוקיו, זולתו, לעצמו, לעמו ולארצו.
בבית ספרינו מרחבי למידה מגוונים ועשירים בטכנולוגיה חדשנית, המונגשים לכל תלמיד ותלמידה.

אנו דוגלים בערך "האחר הוא אני" ומשלבים ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות ביה"ס. 

החידושים שלנו: 
מרחבי למידה חדשים- שילוב תכניות ללמידה עתידניות באמצעים טכנולוגיים ובמרחבי למידה חדשניים. 
בבית ספרנו ישנו חדר M21, המשמש כמעבדת מדעים וללמידה בקבוצות קטנות. בנוסף ישנו מתחם 
טכנולוגי "חדר עתיד", המכיל מחשבים ניידים, נייחים, אייפדים, רובוטים, משקפיים למציאות מדומה ובו 

נערכים שיעורי קוד רובוטיקה. 

קבלת האחר- אנו משלבים ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות השונות ובנוסף ישנן כיתות לילדים על 
הרצף האוטיסטי, המשולבים על פי יכולתם במקצועות הלימוד בכיתות הרגילות. 

ילדי ביה"ס מתחנכים לרגלי השילוב ולומדים ומיישמים את "ואהבת לרעך כמוך", וכל הפעולות במהלך 
השנה מתבצעות מתוך שיתוף פעולה מלא הכולל שילוב בכיתות ושילוב הפוך.

https://emunim.tik-tak.net/
https://emunim.tik-tak.net/
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בחברה  לילדים  המסייעים  מיטביים  ואווירה  באקלים  רבה  חשיבות  ישנה  דרכו"-  פי  על  לנער  "חנוך 
ובלימודים. לצורך כך פיתחנו מרחב המפעיל את המודל לפיתוח חוסן אישי " גש"ר מאח"ד " : 

ג - גוף, ש - שכל, ר - רגש, מא - מערכת אמונות, ח - חברה, ד - דמיון
באמצעותו הילדים לומדים דרכים שונות להתמודדות עם מצבי לחץ, פחד וכד'.

כל ילד בוחר בדרך המתאימה לו ומיישמה בעת הצורך .
ככל שנתמקד בכוחות ובטוב של כל אחד, כך תהיינה יותר הצלחות בתחומי החיים.
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בית ספר בורוכוב

שם המנהלת: מירי לוקסנבורג 
מספר כיתות: 31, מספר תלמידים: 875

כתובת: רחוב יפה-נוף 2. טלפון: 03-6722329 
כתובת דואר אלקטרוני:

borochovsch@bbg.tad.org.il
לאתר בית ספר

בית ספר למנהיגות ויזמות חברתית 
בית הספר שואף לפתח תלמידים אקטיביים משפיעים בחברה, בעלי מיומנויות וערכים שיאפשרו 
להם להנהיג את עצמם ואת הסובבים להם באופן מושכל וכן להיות יזמים חברתיים התורמים למען 

הזולת ולמען הסביבה.

הבטחה חינוכית:

בבית הספר יתקיימו שיעורים המאפשרים פיתוח סקרנות ויצירתיות. במהלך השיעורים התלמידים 
יידרשו להשתמש במיומנויות כגון: קבלת החלטות, הבעת עמדה, הפעלת שיקול דעת ומתן ביקורת בונה.
התלמידים יחקרו ויכירו את עצמם ואת החוזקות הקיימות בהם ובעזרתן יוכלו להתמודד עם קשיים 

ודילמות.
התלמידים יתנסו בעמידה ובדיבור מול קהל, בהנהגת חברים בזמן ההפסקות וכן בפיתוח יוזמות 

חברתיות למען הקהילה המצומצמת והרחבה.
המיוחדים שלנו:

מנהיגות בתחומים שונים - מנהיגי תקשוב, ספרנים צעירים, מנהיגי הפסקה, מנהיגי תקשורת, מנהיגי 
. GAME CHANGER ,עתיד בטוח, מנהיגי או"ם

יום ללא ילקוט - ימי שיא שבהם התלמידים מגיעים ללא ילקוט וחווים פעילויות מגוונות.
שבוע שיא - שבוע החלל, שבוע השפה העברית, שבוע הבריאות, שבוע החינוך וכו'.

שימוש בפדגוגיה חדשנית ובמשחקים אינטראקטיביים.
מעגלי השפעה - קבוצות פעולה של תלמידים בתחומים שונים למען קהילת בית הספר. 

שיתופי פעולה ומעורבות הורים בתחומי העשייה השונים בבית הספר - קידום סוגיות במועדונית, 
אקלים בית ספרי, אירועים וימי שיא שנתיים, פיתוח עיצוב סביבת בית הספר ועוד.

http://www.borochov.givatayim.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
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החידושים שלנו:

חדר מחשבים  •
חדר חדשנות  •

צרכנייה מתמטית  •
חדר מוזיקה  •

מרחב "א תחילה" הכולל מרחבי למידה המשלבים משחק, תיאטרון ולמידה   •
ספרייה משופצת   •

חדר מעבדה מחודש   •
חדר משחוק והכלה   •

למידה בינתחומית - התנסות בלמידה בינתחומית המשלבת את מקצועות רבי המלל והכנת פרויקט-   •
מתהליך חקר עד לתוצר סופי.  

תכניות העשרה מגוונות בהמשך יום הלימודים: מקהלה, חליליות, דיבייט באנגלית, אומנות, חשיבה   •
מתמטית, דוברי אנגלית ועוד.   

בעתיד הקרוב - אולפן הקלטות וקולנוע.  •
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בית ספר בן גוריון

שם המנהלת: כרמית גלעדי
מספר כיתות: 19, מספר תלמידים: 518

כתובת: פועלי הרכבת 30. טלפון: 03-6734252 
bbg512996@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני

לאתר בית הספר

בית ספר ברוח הומניסטית
ההומניזם דוגל ב"אנושיות במיטבה". אנושיות במיטבה משמעותה השכלה רחבה, היכולת לאוטונומיה 
דמוקרטית פעילה,  אזרחית  ומעורבות  הגינות חברתית  יוצר,  דמיון  ביקורתית,  וחשיבה  מחשבתית 
אותנטיות אישית ומימוש עצמי, רגישות אמפטית ואכפתיות אוהדת. כל אלה מאפשרים חיים מלאים 

ועשירים במשמעות רלוונטית, באיכות הרמונית ובהגשמה עצמית.

הבטחה חינוכית: 
יחסי אנוש של אמון, אכפתיות, הגינות, התחשבות, שייכות, נועם הליכות וכבוד הדדי. 

עידוד המחשבה העצמאית  והרוח החופשית.
מגוון רחב של תחומי עניין, דרכי למידה רלוונטיות והתנסויות חווייתיות.

דוגמה אישית של הצוות החינוכי.
טיפוח הצוות החינוכי על מנת שיהווה משאב עשיר ורב השראה עבור התלמידים.

חיזוק השותפות עם הורי התלמידים ועם הקהילה.

המיוחדים שלנו:
• בית-הספר כולו הינו מרחב חינוך ולימוד. התלמידים לומדים בכל חללי בית הספר, בחצר ובסביבה.

• בית הספר מאפשר ארגון לימודים דיפרנציאלי התומך בהתפתחות האדם.
• בבית הספר מתקיימת תקשורת פתוחה ושותפות בין הורים לצוות חינוכי.

החידושים שלנו:
• מרחבי כיתות מותאמים לדור התלמידים.

• מערכת שעות דיפרנציאלית - קבוצות לימוד וזמן מגוונים.
• שיעורים בתחומי ידע וענין רחבים.

http://www.bgg.co.il/
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בית ספר ברנר

שם המנהלת: מזל שלו
מספר כיתות: 28, מספר תלמידים: 739 

כתובת: רח' התע"ש 22, טלפון 03-7313332
brener1230@gmail.com :דוא"ל

לאתר בית ספר

ברנר יזמות חדשנות דיאלוג
הלמידה החדשנית ב"ברנר", מאפשרת למידה חווייתית, התנסותית, תרגול ויישום ארבע 

מיומנויות יסוד:
	. למידה עצמית

2. עבודת צוות
	. הפקת תוצר 
4. דיבור בציבור

חשוב לנו לטפח לומד עצמאי בעל כישורים חברתיים מפותחים, חשיבה יצירתית, גמישות מחשבתית, 
סקרנות ואהבה ללמידה.

ההבטחה החינוכית: 
המשלבות  והתנסותיות  חווייתיות  הוראה  בדרכי  וחדשנית  איכותית  פדגוגיה  מקדם  "ברנר"  ביה"ס 

טכנולוגיה מתקדמת.
אנו פועלים למימוש פוטנציאל וטיפוח יצירתיות ומצוינות תוך מכוונות לפרט.

ביה"ס מטפח אקלים של כבוד ומכוון לבוגר ערכי, סקרן, שהינו לומד עצמאי בעל כישורים אישיים 
וחברתיים היודע להתנהל בסביבה משתנה בעידן המאה ה-21.

המיוחדים שלנו:
למידה יזמית וחדשנית במרחבי למידה מגוונים:

• מרחב חדשנות ויזמות רב תחומי 
• מרחב למידה חושי - תנועתי

• "חדר חלומות" – לדיאלוג ולהעצמת תלמידים
• חצר פעילה, גינה לימודית

• מעבדות חדשניות: מדעים, מחשבים
•  אולפני "ברנר"

•  מרחבי למידה חדשניים בכיתות הלימוד ובמרחבי המסדרונות
• צוות מיומן, מקצועי מכיל ואוהב

• תכניות לטיפוח האקלים ולהעצמת תלמידים
• פרויקט שפת הלב לכיתות א' ב' 

• חינוך לבריאות
• פיננצ'יק

• מועדונית ביה״ס הפועלת בתום יום הלימודים  

http://www.brener.givatayim.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
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החידושים שלנו:
• חינוך סביבתי – בי"ס "ירוק מתמיד"

• בי"ס "מקדם בריאות"
• שיעורי הפל"א – פעילות לימודית אחרת לכיתות ג'-ו': אמנות, ספורט, מדיה חדשה, הפקת  

   עיתון ביה"ס, ערבית מדוברת, ספרדית, גינה לימודית, פיתוח סביבות תלת מימד, ריקוד ועוד. 
• מיינדפולנס – קשיבות הגוף.

• תל"ן – תכנית נגינה לכיתות ב' בשיתוף הקונסרבטוריון העירוני
• מקהלת ביה"ס
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בית א.ד. ספר גורדון

שם המנהלת: יעל אהרונוביץ
מספר כיתות: 27, מספר תלמידים: 744
כתובת: הכנסת 6, טלפון: 03-7319061 

כתובת דוא"ל:
office@adgordon.tad.org.il

לאתר בית ספר 

ללמוד זה בטבע שלנו 
	 למידה טבעית מתוך תחומי עניין בכל מקום וזמן. "למידה טבעית" היא למידה שבה מקור הידע

  הראשוני לנושאים הנלמדים מגיע מתוך סביבת חייו של התלמיד. הלמידה הטבעית מאפשרת
  במקביל לרכישת הידע גם פיתוח מיומנויות של חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית. הטבע הוא

  מקור הידע!
	 תכנית חברתית ספיראלית מבוססת פלורליזם. בית ספר ע"ש א.ד. גורדון בגבעתיים הוא בית

  חינוך שמקדם תהליכים חברתיים, לימודיים, רגשיים וערכיים, בכל עת ומקום, במרחבי חיים טבעיים
  ורלוונטיים לכל באיו.

	 פיתוח תכניות למידה בהתאמה לעידן הדינאמי. בית הספר מקדם למידה טבעית, מיטבית,
   חווייתית ורלוונטית, המפתחת את חוזקות הפרט והקהילה בהתאמה לעידן הדינאמי בו אנו חיים. 
	 ביסוס קשר בינאישי משמעותי. כל זאת תוך פיתוח אהבת הלמידה והאינטראקציה עם הסביבה

  הטבעית.

הבטחה חינוכית: 
• חיבור מעשי של קהילת בית הספר למשאבי הטבע והסביבה נעשה באמצעות עידוד למידה חוץ  

  כיתתית וחוץ בית ספרית וחיבור לאקטואליה מקומית ועולמית.
• גיוון הסביבה הלימודית ומרחבי הלמידה כגון: גינה לימודית, פרוזדורים מעוצבים, סביבה טבעית

  ועוד.
• יישום פדגוגיה מוטת עתיד המבטיחה סקרנות, מחשבה עצמאית, הנאה ודמיון. מטפחת מצוינות

  והישגיות ומכינה את תלמידינו לחיים האקדמיים והבוגרים.
• טיפוח חוזקות הפרט, ילדים ומבוגרים כאחד, באמצעות מגוון מענים רגשיים מותאמים, יחס אישי,

  הכלה, חונכויות ותכנית התנדבות ספירלית שנתית, רב גילאית ורב תחומית.
• חיזוק תחושת השייכות והמוגנות הפיזית והרגשית של כל באי בית הספר.

https://gordon-givatayim.tik-tak.net/
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המיוחדים שלנו:
• גינה לימודית פעילה בכל ימי ושעות הלימודים.

• ספרייה אסתטית, עשירה ומגוונת לשירות התלמידים.
• מועדונית בית ספרית מצליחה ומהווה קשר ישיר להמשך יום הלימודים.

• חינוך להתנדבות ספיראלית שנתית לפיתוח וטיפוח ערכי אחריות חברתית.

החידושים שלנו:
• מרחבי שכבת א' מותאמי גיל במסגרת "א' תחילה" למעבר מיטבי מהגן ל- א'.

• מרחבי פעילות מגוונים ופרוזדורים מעוצבים מפתחי חשיבה.
• פרויקטים פדגוגיים ייחודיים לעיבוי שיעורי חינוך גופני במערכת, ללימודי שפה ועוד...
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בית ספר כצנלסון

שם המנהלת: רוית סירי
מספר כיתות: 26, מספר תלמידים: 726

כתובת: המעיין 19, טלפון: 03-5719678   
 ka.giv1939@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני

לאתר בית ספר

מדברים בשפות המחר
בית ספר כצנלסון ייחודי בלימודי שפות ותרבויות.

בית הספר מקדם מגוון רחב של תכניות ייחודיות בהוראת שפות ותרבויות ובפיתוח מיומנויות של
רטוריקה ודיפלומטיה.

הלמידה בכצנלסון נשענת על מציאת פתרונות יצירתיים לאתגרים מקומיים וגלובליים באמצעות
למידת חקר שיתופית. הלמידה משלבת טכנולוגיה ומחזקת את החשיבה היצירתית, את יכולת

ההבעה העצמית, את כישורי התקשורת ואת השיתופיות. 

הבטחה חינוכית:
בית ספר כצנלסון שואף לעצב בוגרים בעלי ידע עולם רחב והבנת מגמות ותהליכים חברתיים

ותרבותיים אזוריים ובינלאומיים המעורבים חברתית.
בית הספר יטפח כישורי רטוריקה, דיפלומטיה ומשא ומתן מגיל צעיר על מנת לאפשר לבוגריו להיות

כשגרירים צעירים השולטים בהעברת מסרים ובמיומנויות הדיאלוג.
התכניות הייחודיות בהוראת שפות ותרבויות בכצנלסון יקדמו תלמידים המגלים סובלנות וסבלנות

כלפי חברות שונות, ובד בבד מכירים לעומק את תרבות מדינת ישראל. 

המיוחדים שלנו:
בכצנלסון תכניות ייחודיות בהוראת שפות וקשרים בינלאומיים בהן לומדים למידה משותפת  •

באנגלית עם תלמידים מרחבי העולם.  
בכצנלסון תכניות להוראת שפות וללימוד תרבויות בהן מחנכים לייצוג דיפלומטי תוך שימוש  •

במיומנויות דיבור בעל פה בעברית, אנגלית וערבית.  
בכצנלסון למידה פרויקטנטית משמעותית וחווייתית אודות נושאים ומגמות בחברה הבין-לאומית  •

והגלובאלית, מגמות חברתיות, טכנולוגיות וגיאוגרפיות.  
בכצנלסון לומדים את שפות האמנויות והתקשורת בדגש על חשיפה לתרבויות, למוזיקה ולאמנות  •

מרחבי העולם.  
כצנלסון HIGH  - תלמידי כיתות ז'-ח' נהנים מתכנית לימודים חדשה הכוללת מגמות הנלמדות על   •
פי בחירתם במגוון תחומים: סייבר ותכנות, אמנות, דרמה ותיאטרון, דיבייט והסברה, ניווט ומנהיגות   
בספורט. בנוסף זוכים תלמידי המגמה ללמוד שפה נוספת לבחירתכם: ספרדית, צרפתית וערבית.   

https://cazenelson.schooly.co.il/
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החידושים שלנו:
פרויקטים ללמידה משותפת באנגלית עם תלמידים ברחבי העולם:

"אחים לעט" מתכתבים עם תלמידים מדרום קוריאה
למידת חקר משותפת עם תלמידים מויטנאם

שגרירים צעירים - מסבירים את ישראל לתלמידים מארצות הברית 
למידה משותפת עם תלמידים ישראליים ממגזרים שונים:

מ"לב אל לב" - למידה בערבית מדוברת עם בית ספר "אל מוסרה" בגליל
פרויקט Tec4school ללמידה ברשת עם תלמידים ממגזרים שונים בחברה הישראלית

פרויקטים חקרניים ללמידה משמעותית בנושאים בינלאומיים 
• יום הילדה הבין-לאומי • פרויקט האו"ם • פרויקט תרבות ישראלית 

שיעורי העשרה בדיפלומטיה בינלאומית:
• משפטנים צעירים  • תוכנית דבייט באנגלית  • הנואם הצעיר 

טכנולוגיה ומיומנויות המאה ה-21 
• מחשבים • תכנות • ניו מדיה 

אמנות פלסטית ואמנויות הבמה 
מוזיקה • קולנוע • דרמה • אמנות פלסטית 

טיפוח מצוינות ומנהיגות 
תכניות חקר בנושא החלל ומדעים • צוות מו"פ - מחשבה יזמית ופיתוח בדיפלומטיה

• תכנית מצטיינים באנגלית 
למידה בסביבות למידה חקרניות 

ספרייה ומרכז משאבים • סביבת א' תחילה • פינת חי • פרויקט הסברה ישראלית 
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בית חינוך לאה גולדברג  

שם המנהל: יפעת שטיינר  
מספר כיתות: 7, מספר התלמידים: 235

כתובת: סמטת צביה 6, טלפון: 03-6053485  
info@leagoldberg.org :דוא"ל

לאתר בית ספר

"קבל את הילד ביראה, חנך אותו באהבה ושלחהו לדרכו בחירות"  ר.שטיינר 

בית ספר ציבורי ברוח ולדורף 

חינוך וולדורף מבוסס על תפיסה הוליסטית, השואפת לפתח בילד\ה את מלוא היכולות והכישורים 
שלהם: רגשיים, חברתיים, לימודיים ופיזיים. תכנית הלימודים מבוססת על המסורת של ר. שטיינר, 
המותאמת להתפתחותם של הילדים. אנו שואפים לעורר את הילדים לחוויית סקרנות וידע, לחזק 

את תחושת האחריות המוסרית ולהעניק להם כוח לפעול בעולם באומץ ובנחישות.

מטרת החינוך היא לפתח את הייחודי בכל אדם, ולהעניק לו את מיטב הכלים והכישורים האנושיים 
אשר יאפשרו לו לבוא לידי ביטוי בעולם, ולממש את ייחודיותו בצורה הטובה ביותר.

אנו שואפים לשלוח לעולם אנשים צעירים בעלי מחשבה רחבה, מלאי ביטחון ויראת כבוד, שיחיו 
חיים בעלי משמעות. 

תכנית הלימודים  

אנו מאמינים כי ילד הוא פוטנציאל גדול למגוון של תחומים ואפשרויות, ומטרתנו היא לאפשר 
ולהתנסות בתחומים מגוונים ככל האפשר.

לצד שיעורים ייחודים הנלמדים בבית הספר: מלאכות יד, שירה ונגינה, תנועה, חקלאות ועוד, 
מתקיימים גם  שיעורי הליבה המסורתיים עברית חשבון ושפות.

תשומת לב רבה מוקדשת ללמידה מתוך עולמו של הילד, בדרך חווייתית, וחלק ניכר מהלימודים 
מתקיים בלמידה מרוכזת בתקופות לימוד הפרוסות על פני השנה. 

https://sites.google.com/a/leagoldberg.org/leagoldberg/home
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בית ספר שהוא קהילה, קהילה שהיא בית ספר

בית החינוך הוא בית להורים המבקשים להיות מעורבים ופעילים בחינוך הילדים. 
ההורים הם השותפים הישירים להוויית החיים הבית ספרית ומצופה מהם להיות עם ומסביב חייו 

של הילד. 
בביה״ס מתקיימות פעילויות רבות עם ההורים, אספות הורים והעשרה חינוכית. ההורים לוקחים 

חלק פעיל בפרויקטים שנתיים, ערבי קהילה, טיולים שבועיים, טקסים ואירועים. 
אנו שואפים לפעול יחד עם ההורים ליצור גם בבית את האווירה הדרושה להתפתחות הרמונית 

ויפה של הילד, ולכן מתקיים שיח משתף הדן בקשר העמוק והמחייב  בין הבית לבית הספר.

החידושים שלנו:

חינוך מנקודת מבט אחרת, המציע אסתטיקה, חיבור לטבע, משחק והתבוננות.	 
פעילות גופנית כחלק בלתי נפרד מהתפיסה הפדגוגית: מסלול בוקר, קפיצה בחבל, שיעורי 	 

משחקים.
חינוך שהוא אמנות: נגינה ושירה, דיבור, תנועה, ציור, צבעי מים ורישום כבסיס קבוע 	 

להתפתחות וצמיחה.
פרויקטים ייחודים לכל שכבה בהם הילדים יוצרים ועובדים ומבטאים עצמם באופן אישי. שבוע 	 

טבע, בנייה, מולדת, אולימפיאדה, הצגות ועוד.
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בית ספר שמעוני

שם המנהלת: שרון לוינהר בכור
מספר כיתות: 31, מספר תלמידים: 860

רביבים 1, טלפון: 03-7317877      כתובת:  
minheletshimoni@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני

לאתר בית הספר

ביה"ס ע"ש דוד שמעוני גבעתיים  - בית-ספר לחינוך גלוקאלי
ביה"ס שמעוני , כבית ספר לחינוך גלוקאלי מקדם מצוינות לימודית חברתית, ערכית וקהילתית, תוך 
וקידום תהליכי למידה הוראה  ומנהיגות  יזמות  וזהות, שימור המורשת המקומית, לצד  פיתוח שייכות 
משמעותיים וחדשניים. ביה"ס מכיר בשונות ובמגוון הדעות וככזה מגשר בין עולמות, תרבויות ואמונות, 
בין הישן לחדש בין הלוקאלי לגלובאלי ומפתח קשרים בין אדם לאדם, בין אדם לסביבתו המבוססים 
על דיאלוג מקיים ועל ערכיות גבוהה. הדבר בא לידי ביטוי בשגרות ובתכניות וכן בקשר שבין הצורה 
לתוכן, בין החזון הארגוני, תפישת הייחודיות וההבטחה החינוכית שלנו לבין המבנה הארגוני, תכניות 

הלימודים וכמובן עיצוב סביבות הלמידה.

הבטחה חינוכית:
אדם,  באהבת  בדמוקרטיה,  הקשורים  ולערכים  וקהילתית,  חברתית  לימודית  למצוינות  מחנך  ביה"ס 

בחיבור לטבע ולאדמה ובשייכות ב-	 מעגלי זהות )אדם, עם ועולם(. 
בשמעוני שמנו לנו למטרה לקיים אקלים בית ספרי מיטבי, הפועל לקיום שיח מכבד ומדיניות של "אפס 

סובלנות לאלימות מקרוב ומרחוק", ולתחושת מוגנות בהפעלת תכנית מוגנות והעצמה.
בביה"ס תכנית לימודים ייחודית ערכית והוליסטית, המשלבת דרכי הוראה - למידה חדשניות, מיומנויות 
ואסטרטגיות למידה וטיפוח מוטיבציה, סקרנות ולמידה בסדר חשיבה גבוה, תוך התייחסות לשונות בין 

הלומדים ולמתן מענה דיפרנציאלי למיצוי היכולות של כל תלמיד ותלמידה.  

http://www.shimoni.givatayim.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?device=desktop
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החידושים שלנו:
ביה"ס , כמו הכין עצמו בשנים האחרונות למה שיבוא, כבר מן "הגל הראשון "של הקורונה ראה בתקופה 
זו הזדמנות לקפיצת גדילה רצינית הן "במה" המהות )חינוך עולמקומי( והן ב"איך" )מיומנויות וטכנולוגיה(  
ובכל תחום והיבט )פדגוגי, קהילתי רגשי וארגוני(, ודאי בהקשר של למידה היברידית משמעותית.  בביה"ס 
מרחבי לימוד המשמשים כסביבות עבודה חווייתיות  ועתירות טכנולוגיה הן מקרוב והן מרחוק,  המאפשרות 
לקהילת הלומדים מלמדים  - הנאה בהנעה של תהליכי הלמידה-ההוראה וההתפתחות –סביבות תוכן 

דיגיטלי מתקדמות, חדר בריחה, למידה בגן הבוטני, חדר משחוק, חדר דרמה ומחול, סדנא.

המיוחדים שלנו:
התעמלות בוקר מפקד פותח בוקר וגיוס קהילת שמעוני לאימוץ אורח חיים בריא )נפש בריאה בגוף   	

בריא(.  
הטמעת יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא ל2030 וחיבור התלמידות והתלמידים לעקרונות בינלאומיים   	

מוסכמים חשובים אלה ולהשגתם.  
מיזמים משותפים עם קהילת הוריזון של סוכנות החלל הישראלית, והובלת פרויקטים כגון שבוע   	

החלל בדגש על נשים בחלל- "עד גיל 21 תגיעי לירח".  
מיזמים המקדמים פיתוחים ברי קיימא כגון: התחרות הארצית לבנייה ירוקה של המועצה לבנייה   	

ירוקה,  פרויקט "חד פעמי לא בשמעוני "– פרויקט צמצום צריכה. המועצה הירוקה של שמעוני  
השתתפות בפרויקטים המקדמים חדשנות ותעשייה –תעשיידע. שיתוף פעולה בנושאי יזמות ומנהיגות   	

סביב צמצום צריכה וייצור בתבונה, תחרות הסייבר, שעת הקוד, נאמני מחשב טכנולוגיים.  
משותפים עם הקהילה לשוויון בין המינים וחינוך למיניות בריאה, קרן רמון,  תכניות לימודים ומיזמים    	

היחידה לשוויון מגדרי משרד החינוך, בקשר אלייך, קווין בי  
סדנאות לפיתוח חוסן נפשי ומודעות ולהעצמה: תכנית מודל לתלמידים, פסיכולוגיה חיובית למורים   	

ולתלמידים של מרכז מיטב, תכנית מפתחות עם ירון עצמון.   
FLL רובוטיקה – קבוצה רב גילאית עם ילדי חינוך מיוחד. חקר וערכים סביב בעיות גלובאליות.  	

פרויקטים לקידום סובלנות, הכלה, השתלבות ומניעת נשירה בהתייחס לאוכלוסיות מגוונות ולשונות   	
בשיתוף קרן אברהם, עמותת אתגרים.    

פרויקטים המקדמים דו קיום ורב תרבותיות - תחרות שירה בערבית )ערביזיון(, פואטרי סלאם,  	
  Tec4School ללמידה עם מגזרים שונים בחברה הישראלית. 
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שיוך לבתי ספר "עוגן" 

הורים יקרים,
לפניכם פירוט הרחובות המשויכים לבית ספר העוגן:

בי"ס יגאל אלון כולל את רחובות ומספרי הבתים:
אידמית, אלישע רודין, בן גוריון 258-250, בן צבי שמעון 61-47, 50-38, ההסתדרות, הרצוג, המאבק 67-31, 

טבנקין 41-31, 32-20, יבניאלי, כורזין, כ"ג 41-39, 80-78, משמר הירדן, סמטת צביה, קפלנסקי, קיבוץ 
גלויות, קרן היסוד, שילוב. 

בי"ס בורוכוב כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אהרון גולדשטיין, אחדות העבודה 13-1, 18-2, בורוכוב 65-17, 54-18, בלוך, בן ציון ישראלי, גורדון, השניים 
21-1 , 30-2, השומר, המורד, המעורר, ויצמן 10-2, 9-1, יפה נוף, כצנלסון 113-67, 102-60, מורדי הגיטאות, 

סימטת אליהו, סימטת גזית, סימטת נחל, קלעי, קק"ל 21-1, 18-2.

בי"ס בן-גוריון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
בן גוריון 186-140, 143-141, גבולות, הגורן, המעלות 13-1, 14-2, המעגל, המרי 10-2, 13-1, כצנלסון

153-115, 158-104, לביא, נתיב השלבים, סירקין, עין גדי, פועלי הרכבת, רוטברג, שינקין 91-51,100-60.

בי"ס ברנר כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אחדות העבודה 27-15, 28-20, אל"מ יצחק, אלומות, אריאל שרון, בורוכוב 15-1 16-2, גוש עציון, דליה, 

הורדים, המלבן, הפועל הצעיר, התע"ש, הפלמ"ח, כצנלסון 58-2, 65-1, הל"ה, חניתה, לכיש, מנרה, משגב 
עם, סמטת צור, עלית הנוער 49-1, ערבי נחל 17-1, ערד, פטאי, קק"ל 47-23, 44-20, קרית יוסף.

בי"ס גורדון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אפנר, אצ"ל, בן גוריון 216-188, ברדיצ'בסקי, גבע, גלבוע, דן, הכנסת 17-1, 18-2, המרי 12 ואילך 15 ואילך, 
הראל, המבוא, המפנה, המעלות 38-16, 35-15, ויצמן 39-11, 28-12, ז'בוטינסקי, כלנית, כנרת, ניצנה 13-1, 

6-2, נרקיס, פיינברג, צה"ל, רקפת, רותם, רמה, שינקין 49-1, 58-2, שד' אפיקים.

בי"ס כצנלסון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
ארלוזורוב, בראשית, בן גוריון 238-218, בן צבי 36-22, 45-13, גולומב, גנסין, המגדל 17-1 16-2, הכנסת 
44-20 49-19, הצנחנים 13-1, 14-2 )עד כיכר רמב"ם(, המעיין, הנגבה 17-1 16-2 ויצמן מ-41 עד הסוף, 

52-30, טייבר, יצחק שדה, מסדה, מעוז, ניצנה 37-15 22-8 , עמל, ריינס, רמב"ם 38-28 57-41, רמז 10-2 
7-1, שדה בוקר, שביל ברוך, שר אהרון.

בי"ס שמעוני כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אריאל, אפק, אילת, ארנון, אנצו סירני, בן צבי 11-1, 20-2, גונן 31-1, דרך יצחק רבין, דרך השלום 53-27, 
ההגנה, המאור, הדגנים, הנדיב, הידיד, המאבק 112-2, 29-1, הנגבה 26-18, 19, הצנחנים 33-15, 32-16, 
המגדל 35-19, 36-18, ויצמן 76-54, ח"ן, חנה סנש, חביבה רייך, ילדי טהרן, יד מרדכי, ילין דוד, כ"ג 37-1, 

76-2, מהרשק, מנורה, מצולות ים, עברונה, עמישב 3-1 79-39 , צפרירים, רביבים, רחל, רמז 35-9 38-12, 
רמב"ם 37-1 , 26-2, שפירא.

בי"ס אמונים ממ"ד - בית ספר ממ"ד על-אזורי.

בית חינוך לאה גולדברג - בי"ס אנתרופוסופי ברוח ולדורף על-אזורי.
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