
חטיבות צעירות 
לפי שכונות לרישום באינטרנט

מס' 
מס' מוסדשם השכונהשכונה

במשה"ח
מס' גן
שם המנהלתשנתוןמגמהכתובת הגןשם החט"צברשות

מישור הנוף2
16095222

גיבשטיין יהושע מישור הנוף
ורד שיליאן5ממלכתי31

16096026

כרמים21
9005552

איריס בנימיני5ממלכתיהיין 2כרמים - זיו
9005633

נאות שקמה26
גדולי ישראל 7מרחבים110460261

5ממלכתי
דליה לוין

רינת שטיינמץ-ולטרריב"ל 1שקמה124610264
דורית קראדימרים 4נווה עו"ז -משלב142778299

נווה דקלים29
128413260

ברי דרפל5ממלכתינווה דקלים 53נווה דקלים
143362293

נאות אשלים30

התזמורת 13אתרים124651281

5ממלכתי

הדר דורות ארנון
מעיין בן אטייההתזמורת 19אמנויות142786311

אסנת פרנקלהתזמורת 43אשלים אנתרופולוגי133249300

פרס נובל33
160986320

רויטל יחזקאל5ממלכתימעגל השלום 2פרס נובל
175356322

נווה עו”ז - בית חינוך משותף לציונות ומצוינות אישית וחברתית אצלנו - רואים את הייחוד 
ויוצרים את האיחוד.

החטיבה הצעירה
החטיבה הצעירה הינה מסגרת חינוכית לילדים בגילאי  5-7 המכוונת למתן מענה מותאם לשלב הגיל הזה בראייה 

הוליסטית- חינוכית, חברתית, רגשית וקוגניטיבית.
הסביבה הלימודית בנווה עו”ז מעוררת סקרנות ומקדמת למידה פעילה ומשמעותית בהתאם לתפקודי הלומד 
ולמיומנויות המאה ה -21 הצוות החינוכי מנוסה ומיומן ומביא עמו ידע מקצועי עשיר המכוון את הלומדים לפיתוח 

כישורי למידה וכישורים חברתיים בסביבה חמה ומכילה.
בית ספר משלב הנו מסגרת חינוכית  ממלכתית פורמלית המשותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים חילוני, 
מסורתי ודתי. אנו פותחים את שערינו בפני משפחות הרואות בחינוך לערכי התרבות יהודית ישראלית מרחב 

צמיחה לשיח ולמידה משותפים והמבקשים לתת ביטוי לקולות השונים.  
למדינה,  ומחויבותנו  אחריותנו  את  להדגיש  כדי  ובמעשה  בשיח  בלימוד  ציוניים  לערכים  לחנך  היא  מטרתנו 
לסמליה וכן לערכים יהודיים המחזקים את הזיקה והאהבה למולדת, לתרבותה ולמורשתה. אנו מבקשים ליצור 
דיאלוג וגשר בין-תרבותי לקבוצות הזהות השונות תוך שמירת זהותה של כל קבוצה, כיבוד אורחותיה ודעותיה 

והיכרות עם המשותף לשתיהן.
בית הספר שייך לחינוך הממלכתי.  תכנית הלימודים המתגברת את לימודי היהדות והציונות באה

כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך, עליה היא מתבססת ואינה באה להחליפן.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ביצירת “רקמה חברתית-ציונית- ערכית” שרואה בכל אחד מכם את הייחוד שבו 

וגם שואפת ליצירת האיחוד.

אם אתם מבקשים לילדכם מסגרת חינוכית ממלכתית, המשלבת בתוכנית הלימודים תכנים יהודיים ישראליים 
בצד יצירת קשרים עם ילדים ומשפחות בעלי השקפת עולם שונה משלכם - נשמח לראותכם אתנו!

יש לנו מקום  בשליבכם!
ימים פתוחים למסלול המשלב יתקיימו:

ב- 05.01.2018, בשעה 08:30 | ב- 12.01.2018, בשעה 08:30 | ב- 19.01.2018, בשעה 10:00 

 מידע על ימים פתוחים בבתי הספר, ראה בחוברת »שלום כיתה א’«.
החוברת תחולק בגני הילדים לתלמידי שנתון 4 וכמו כן באתר האינטרנט העירוני.

רשימת גני הילדים
בחינוך המיוחד

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגןבמשה"ח

שמרית כחלוןמירי עזרא3-4ממלכתיגאולים 5דובונים7304592

פינשטיין יונה קטנטנים16306175
אינסה גולצמןקרנית כהן3-5ממלכתיצבי 3

הודיה טרבלסימרינה צרננקו4-5ממלכתיתרמ"ב 19עץ של חרוזים33336081

מיטל חסידיתמר בן יוסף3-5ממלכתייגאל אלון 50אני אוהב 123199984

דנה  סומךהילה גלזר4-5ממלכתיהבריגדה 10רעים148319061

מיכל יזדישושנה אלון4-5ממלכתיהציפורן 4חברים טובים215304774

הדס מיכאלינחמה סיתלכיל3-4ממלכתיהמרגנית 5ליבי )מיח"א(218305953

ענת קולרן אטיאסאסתר קסו4-5ממלכתיהנחשול 26הקרוסלה228305045

מירטה אלגרבליסוזי נצר3-5ממלכתידן 7עוגת הפלאים230319079

אודם ויקטורימאיה מאיר3-4ממלכתיהמצלתיים 2גן חביב245169714

ענבל בן גלנטלי עוזרי4-5ממלכתיהגת 13ליצן הדובדבן251266486

אורה גויכרברגאילנה ליברמן3-4ממלכתיהגת 11בין כרמים ושדות253900548

מירי בנימיןילנה טוטייב4-5ממלכתיהתירוש 6דב'ילה בונה בית255304584

לאה עובדיהאביבה ממוקה4-5ממלכתיבית הלוי 4נעים ברוח258266783

אילנה מלכהחרות רצאבי3-5חמ"דקלישר 11העולם הוא גדול266302299

טליה אביבאוסנת   מרו3-4ממלכתיאבן גבירול 9ניסים ונפלאות276266478

סיגלית כהןאסתר אליאס4-5חמ"דאלתרמן 1תורני277336206

גיתית כוכבילילך גיספאן3-5חמ"דאלחריזי 1שיר השירים279371385

חלי יחיאללבנה יואחנין4-5ממלכתיהקלרנית 1שירים וסיפורים288336107

גיל ראובןמורן יעיש4-5ממלכתיהחצוצרה 2ספיר ולשם307304550
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מספר גן 
ברשות

מספר גן 
מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגןבמשה"ח

חניתה מועלםנעמי בסון3-5ממלכתיהחצוצרה 2כספיון308302018

שרית צלר )פרי(מלכה רדעי4-5ממלכתיהתזמורת 13גשם של נשיקות313336099

דינה הלויג'ולי לוי3-4ממלכתיפרס שמעון/ורבורגנשיקת הפתעה325182840

עינת שרמןאילנית לוי3-4ממלכתיתנועות הנוער 4רק שלי332266494

רותם קניוקלימור   ג'נח4-5ממלכתיהאורנים 19הבלון הסגול333336040

ויקטוריה טמפיובמרינה3-4ממלכתיהאורנים 19הבלון הכחול334302315

יעקב עדיעדימירנדה  עומסי3-5ממלכתיהאורנים 19הבלון האדום335301861

סבטלנה  מישצנקואליס    מימוני3-5ממלכתיהאורנים 19הבלון הצהוב 336302257

גל ששוןאילנה אסקיס3-5ממלכתיארנון משה 7זרת זרת לשלום356463877

קטי גלמןרויטל ג'מיל4-5ממלכתימבצע ברוש 2אגוז של זהב363304170

בת-אל נחמיהסבטה רוזנברג4-5ממלכתיארנון משה 7מפתח הלב364146373

סיגל גוהריעדי הרבי4-5ממלכתיבר-לב חיים 3ההר הירוק370523092

ענת דרוריאיריס שהרי4-5ממלכתימבצע ברוש 2ילדי האביב374305177

דוריס גרוסמןעידן יפת4-5ממלכתישד מנחם בגין 13נחמד מכל הימים381536250

הילה חסוןעינב    אוזן3-5ממלכתיהתזמורת 43פילים בכל הצבעים384577588

לי פרץעליזה מליחי3-5ממלכתיבית לחם 11צורות של לב75534735

פרס שמעון/כולם אומרים שלום324536292
עדי גחזןטוני אקוה3-5ממלכתיורבורג

רוני כהן בחוראונית גטניו4-5ממלכתישניאור זלמן 26השפן הלבן102536284

צליל לויגבאי    סיון3-4ממלכתיגלוסקין 32חבר חדש בא לגן27571943

רשימת גני הילדים
בחינוך המיוחד

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגןבמשה"ח

שלומית נחום סבגרויטל כהן4-5ממלכתיהתבור 35ג'ירף בג'ינס כחול382571950

אושרת פינקרנינה קפלן4-5ממלכתיהתיזמורת 9גן גני396306134

תום צדוקחגית נקיס4-5ממלכתיפופל מרדכי 5חברים יקרים200536276

אברמוביץ אריאלהסיוון סופר3-4ממלכתירפאל אריה 2ילד ילדה וקשת14536300

נחמה בן לולו3-4חמ«דסמילנסקי 32מזמור לדוד175576629

נועה וינרויקי גל3-4ממלכתיפרס שמעון 13עוגת גזר319577601

אירנה זמנסקיאביב שליט4-5ממלכתימעגל השלום 2החתול שיצא לטייל321577593

מרים ישראליחגית חג'בי4-5ממלכתיריבל 1ענת שתיים שלוש395577619

מיכל מורדוךענת כהן4-5ממלכתיההתיישבות 88אין אריות כאלה345577577

רשימת גני הילדים
בחינוך המיוחד

-45- -44-


