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הוא מה שנשאר"החינוך
אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו"

- מקור לא ידוע
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עיצוב: הינשוף עיצוב גרפי
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דבר ראש העיר

הורים יקרים,
כשילדיכם עולים לכיתה א', גם אתם יוצאים יחד איתם לדרך חדשה, שתתווה ותעצב 

את המשך חייהם.
המעבר מגן הילדים לבית הספר הוא משמעותי, משמח ומרגש, ואנו, במערכת החינוך 
לכל  להעניק  אנו שואפים  ותלמידה.  כל תלמיד  לקראת  ומוכנים  ערוכים  העירונית, 
אחד ואחת  מענה אישי, מיטבי ומעצים, מתוך אמונה ביכולות האישיות הטמונות 
בהם. צוותי ההוראה יעשו הכל במקצועיות ובמסירות כדי להפוך את התהליך לחוויה 

נעימה, מחבקת ועוטפת, שתפתח פתח לשנים רבות של אתגרים והצלחות.

בחוברת זו תוכלו להתרשם מה"אני מאמין" של בתי הספר בעיר וממסלולי הלימוד 
הייחודיים בכל אחד מהם. המידע יסייע לכם לבחור באופן מבוקר את המתאים לכם 

באשכול המוגדר. מדובר בבשורה חשובה עבור ילדיכם: הגמישות מאפשרת להם בחירה אישית ומקדמת את ההזדמנות למצות את 
כישוריהם הייחודיים ולחוות הצלחות רבות ככל האפשר.

עתיד העיר ועתיד המדינה טמונים בחינוך, והענקת כלים משמעותיים היום – תניב את הפירות של המחר. הגדלת ההשקעה העירונית 
בכל תלמיד תבטיח שכל אחת ואחד מתלמידי עירנו יזכה בהזדמנות לחוות הצלחה ובעיקר סיפוק. רק כך נוכל לעצב את דמותם 

כאזרחים תורמים, שאפתניים וערכיים המאמינים בעצמם, מודעים ליכולתם ומביאים לידי ביטוי את החוזקות האישיות שלהם.

אני רוצה לאחל לכם ולילדיכם באופן אישי שנת לימודים מסקרנת, פורייה ומלאת הצלחות.

שלכם, 
רז קינסטליך
ראש העירייה
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דבר ראש מינהל החינוך 

הורים יקרים,
ברכות לקראת רישום ילדכם לכיתה א'.

המעבר מגן הילדים לכיתה א' הוא מרגש ומורכב ומהווה שינוי משמעותי עבורכם ועבור 
ילדכם.

אנו במינהל החינוך נעשה הכל על מנת להקל עליכם את תהליך המעבר.
הלומד  תפקודי  פיתוח  על  דגש  שמים  אנחנו  תדיר  משתנה  המציאות  בו  בעולם 
חדשנות  וקידום  המתקדמים  הטכנולוגיים  הכלים  ניצול  תוך  ה-21,  למאה  המותאמים 

פדגוגית מתוקשבת.
אחת המשימות של מינהל החינוך היא לפתח פדגוגיה מוטת עתיד וליצור סביבות לימוד 

חדשניות המאפשרות למידה אחרת. אנו מאמינים כי המאה ה-21 מחייבת מתן דגש על למידה והקטנת הדגש על הוראה המקנה 
ידע, כל זאת תוך חיזוק המעטפת הרגשית, הגברת המוגנות וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי שיאפשר לילדכם להשתלב בבית הספר 

בצורה מיטבית.
הרישום לבתי הספר היסודיים בעיר נעשה בתהליך של "בחירה מבוקרת". אנו מאפשרים לכל תלמיד לבחור את בית הספר שלו מתוך 

אשכול מוגדר, דבר שחייב את בתי הספר לייצר לעצמם זהות, חזון ומסלולי לימוד ייחודיים כדי "להתחרות" על ליבו של התלמיד.
ברצוני להודות לאגף החינוך היסודי וליחידת הרישום לכיתה א' על העבודה המסורה לאורך כל השנה ולאחל לכם ולילדכם הצלחה 

רבה בכיתה א'.

בברכה,
אטי אדר

ראשת מינהל החינוך
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דבר מנהלת אגף חינוך יסודי

הורים וילדים יקרים,

שלום להורים ולילדים העולים לכיתה א'.
ברוכים הבאים ללמוד בבית הספר בעירנו. אנו שמחים עם כל ילד וילדה המגיעים ללמוד 
בבתי הספר ומאחלים לכם שהשנים הבאות יהיו עבורכם מעניינות מאתגרות ומפתחות. 
אנו מנהל החינוך בעיר יחד עם משרד החינוך וצוותי החינוך בבתי הספר, פועלים לפתח 
חדשניות  הלמידה  וסביבות  הפיזי  המבנה  את  והלמידה,  ההוראה  תהליכי  את  ולשפר 
בבית הספר, את האקלים החברתי, וכמובן את ההישגים. בתי ספר רבים מפתחים מודלים 
ולמצוא את  יוכל להתקדם  ילד  כך שכל  דיפרנציאלית,  של עבודה שמאפשרת הוראה 

האפיק המתאים לו.
בעידן הנוכחי נשאלת השאלה מה היא הדרך הנכונה לפיתוח הילדים בבית הספר? אנו 
עומדים בפני מהפכה שבה ההוראה מפנה מקום ללמידה. המשמעות היא שיותר ויותר 
עצמאותם.  ואת  הילדים  של  הלמידה  יכולת  את  לפתח  כיצד  הדרך  את  למצוא  עלינו 

המורה הופך יותר ויותר למנחה  ופחות למקור הידע. הכלים שילד צריך לקבל בעידן המודרני הינם יותר ויותר כלים המפתחים אותו 
כלומד עצמאי.

ייחודיות. במסגרת פיתוח הייחודיות מושם  ובתי הספר בתהליך של פיתוח  יחד עם משרד החינוך  כבר מספר שנים אנו עוסקים 
דגש על תחום אותו בית הספר מעוניין לפתח ולהתמחות. משאבים רבים, חינוכיים וכספיים  מושקעים בבתי הספר לקידום הנושא. 
פיתוח הייחודיות בבתי הספר נועד להשביח את איכות העשייה החינוכית בעיר תוך מתן אפשרות למגוון גדול של יצירה חינוכית. אנו 

נמצאים בעיצומו של המהלך וכבר ניתן לראות בבתי הספר דגשים ייחודיים משמעותיים.
או  בית ספר ממלכתי  לכל תלמיד  הוקצה  בעבר  והממלכתיים-דתיים.  בתי הספר הממלכתיים  בכל  פועל  מודל הבחירה המבוקרת 
ממלכתי-דתי אחד לפי אזור מגוריו. כיום הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים, בהתאם לצרכי ויכולות הרשות, בחירה מתוך אשכול 

של בתי ספר. 
ראשון לציון היא אחת הערים היחידות בארץ המצליחה לשמר מערכת חינוך יסודית ממלכתית ציבורית ללא בתי ספר פרטיים, זאת 

מתוך אמונה כי יש חשיבות בחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ציבורית בארץ לחוסנה של החברה הישראלית ולאחדותה.
יחד עם זאת אנו מאמינים בישום עיקרון "ריבוי מתוך אחדות" כלומר, בחשיבות של מתן בחירה מסוימת להורים לרשום את ילדיהם 

למוסדות חינוך אשר "האני מאמין" שלהם קרוב יותר לתפיסת עולמם.  
מתוך מדיניות זו צמחו ואושרו בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי.  

כניסתו של ילד לכיתה א' מהווה רגע חשוב בחיי הילד ומשפחתו. אנו מאחלים לכל ההורים והילדים שהשנים במערכת החינוך יהיו 
שנים מאושרות, מלאות בחוויות מצמיחות ובונות שיזכרו בחיי הילדים כבסיס איתן להמשך חייהם.

אנו במנהל החינוך ובאגף לחינוך יסודי עושים את המיטב לשרת את ציבור ההורים והתלמידים בעיר.

בברכת הצלחה
רונית רענן

מנהלת האגף 
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מרחב מרכז -

בחירה מבוקרת ממלכתי
מבוקרת  בבחירה  א'  לכיתות  תלמידים  רישום  בדבר  להורים  מידע 

לקראת שנת הלימודים תש"ף. 

תאריכי הרישום: 7.01.2019 – 27.01.2019, א' – כא' בשבט תשע"ט.

את מי רושמים לבית הספר?
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’ 32 התשע”ג - 2013 חייבי הרישום לכיתה א’ לשנת הלימודים תש”ף הם הילדים שנולדו 

בין התאריכים:                
י”ט בטבת התשע”ג  - 1 בינואר 2013 עד כ”ח בטבת התשע”ד  - 31 בדצמבר 
לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או של רשת החינוך העצמאי הנמצא באזור מגוריהם.

רישום לכיתות א’ הוא על פי עקרון הבחירה המבוקרת.

הרישום בבחירה המבוקרת ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il האתר פתוח לשירותכם כל תקופת הרישום, 24 שעות ביממה בין התאריכים: 7/1/19-27/1/19.

מידע על אופן הרישום באינטרנט נמצא באיגרת אישית אשר נשלחה להורים.
כל פנייה בנושא הרישום תיעשה במוקד הרישום בטלפון: 03-9547979 , או בפקס: 03-9547758.

מענה טלפוני בתקופת הרישום בימים א'-ה', בין השעות 08:30-17:00.

בחירה מבוקרת - מהי?
בעבר הוקצה לכל תלמיד בית ספר ממלכתי אחד לפי אזור מגוריו. כיום הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים, בהתאם לצרכי ויכולת העירייה, 

בחירה מתוך אשכול של בתי ספר. לכל בית ספר ייחודיות בית ספרית שנבנתה עם צוותי הוראה והקהילה.
אשכול בחירה - העיר ח ולקה לאשכולות של בתי ספר. אשכול בתי ספר מכיל בין 2-3 בתי ספר באזור גיאוגרפי קרוב.

בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו רחובות.  לתושבים ברחובות אלו זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר, המוגדר כבית ספר עוגן עבורם. 
דירוג עדיפויות - כל הורה מתבקש לבחור שלוש אפשרויות לשיבוץ ולדרגם בסדר בעדיפות המתאים לו.

בחירה מבוקרת - לצד בחירת ההורים על הרשויות מוטלת אחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בכיתות בבתי הספר. התוכנית נבנתה מתוך 
אחריות לחיזוק החינוך הציבורי בעיר לטובת כלל התושבים. ולכן בסמכות הרשות לא לאשר את כל הבקשות לווסת כיתות בהתאם לצרכים 

ולתנאים הפיזיים. 
בתי ספר על אזוריים עירוניים -  בעיר מספר בתי ספר שהרישום אליהם הוא מכל רחבי העיר והם הוגדרו כעל-אזוריים עירוניים. לתושבי רחובות 

העוגן עדיפות בשיבוץ והתושבים מכלל העיר ישובצו ע"פ הקריטריונים המפורטים בהמשך.

הליך הרישום והבחירה
הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה. הרישום הינו באמצעות אתר האינטרנט המיועד לכך בלבד- כל הורה חייב לבחור 

שלוש אפשרויות ולדרג אותם ע"פ העדפותיו.
הבחירה היא מתוך אשכול הבחירה ובתי הספר העל אזוריים. 

באשכול עם שני בתי ספר, יש לבחור שני בתי ספר בעדיפות ראשונה ושנייה. בעדיפות שלישית באפשרותכם לבחור בית ספר על אזורי או 
"לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי".
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אשכולות בתי הספר לבחירה במרחב מרכז

בתי ספר על-אזוריים עירוניים

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר מרחב מרכז

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר העל-איזוריים

באפשרותכם לבקר בבתי הספר באשכול אליו אתם שייכים, ובעל אזוריים, בהתאם לימים הפתוחים

אשכול
א'

ב'

ג'

ד'

שם ביה"ס
תרבות

יפה נוף
שלמון
בארי

יסוד המעלה
אשכולות

ניצנים
עין הקורא

בן גוריון
אליאב  

זרם
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

ייחודיות
בית חינוך למנהיגות אישית

הבית שלנו לערכים, מצוינות והעצמה
מצויינות כדרך חיים

יזמות ומעורבות חברתית
לשפה ותקשורת

בית חינוך רב תחומי למצוינות אישית
מדעי הסביבה והאמנויות

חשיבה מוסרית כדרך חיים
טיפוח למצויינות ממקום  של ביטוי אישי

מנהיגות והעצמה אישית

כתובת
סטפן וייז 13
האורנים 13

שינקין 16
כצנלסון 26

צמח 7
דרובין 35

ויניק 39
ברניצקי 27

העצמאות 37
צאלח 4

שם המנהל/ת
דליה  ברזילאי

אורנה פייגרסון
מירית אנה מויאל

חגית בר
מיה שירי

אסנת אל על
גילת הר פז

עדנה אלי
מירב שגב

סימה ברנד שפיגל

טלפון
9698440
9697576

9645890
9670074
9654111

9691866
9659095
9694463

5295262,3
6571923

מרחב
מרכז
מערב

מרכז

שם ביה"ס
ידלין

נווה עו"ז משלב

נגבה
מעלה שמעוני

זרם
מ"מ
מ"מ

מ"מ
חמ"ד

ייחודיות
אקדמיה למדענים צעירים
בית חינוך משותף לציונות
ומצויינות אישית וחברתית

בי"ס בגישת החינוך האנתרופוסופי
תתמ"ד – תורני טכנולוגי

כתובת
הירקון 4

מרים 4

נגבה 31
צ"ג בנות 36

שם המנהל/ת
אורנה שלי

דורית קראדי
 

ניצה ווינסטון
נתנאל בן דוד

טלפון
9641869
9621750

9624633
9672093

אשכול
א  

 
 
ב
 
ג
 
 
ד

שם ביה"ס
תרבות

יפה נוף
שלמון
בארי

יסוד המעלה
אשכולות

ניצנים
עין הקורא

בן גוריון
אליאב

תאריך
21.12.18
28.12.18
21.12.18
21.12.18
28.12.18
21.12.18
21.12.18
28.12.18
21.12.18
21.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19
28.12.18
04.01.19
04.01.19
04.01.19
28.12.18
04.01.19
04.01.19
28.12.18

שעה
10:00
8:30
8:30

10:00
8:30
8:30

10:00
10:00
8:30

10:00

שעה
8:30

10:00
10:00
8:30

10:00
10:00
8:30
8:30

10:00
8:30

שם ביה"ס
ידלין

נווה עו"ז משלב
נגבה

מעלה שמעוני

תאריך
21.12.18
21.12.18
21.12.18
21.12.18

תאריך
28.12.18
28.12.18
28.12.18
28.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19

שעה
8:30
8:30
8:30
8:30

שעה
8:30
8:30

10:00
8:30

שעה
10:00
10:00
10:00
10:00

)בכפוף לאישור משרד 
החינוך(
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הליך הרישום והשיבוץ + הערות כלליות:
• הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון אשר כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במרשם האוכלוסין של משרד 	

הפנים, לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה -1965 וחוק עדכון כתובות.  תושבים חדשים/ששינו כתובתם החל מתאריך 
15.11.2018 יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה, בהתאם להנחיות המפורטות במידעון או בפורטל החינוך.

בקשת הרישום באינטרנט היא אך ורק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.. 1
עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שירשמו לאחר תם תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום . 2

פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו-כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.
עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה )כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר(.. 3
פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. מכאן, היה ומספר התלמידים יעלה על . 4

המספר שייקבע לאותו בית הספר, תהא רשאית הרשות לווסת את עודף התלמידים, בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של 
רישום יתר גם אם הרישום נעשה במועד.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו. . 5
בתי ספר חמ"ד – הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי, שהמרחק אליו . 6

עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר 
אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.

"תכנית רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ.. 7
הישארות שנה נוספת בגן - חובה על ההורים לרשום את ילדם לבית הספר במקביל להליך דחיית המעבר לביה"ס ובקשת הישארות . 8

שנה נוספת בגן על מנת לשמור מקום.
השיבוץ לביה"ס להורים שלא יבצעו רישום בתקופת הרישום הרשמית יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד. 

הורה שביצע רישום וקיבל שיבוץ לכיתה א' ובמקביל יש לבנו/בתו ועדה להישארות בגן, יש להודיע לרשות על ויתור 
הישארות חודש מיום קיום הועדה לצורך שמירת המקום בביה"ס וכמו-כן, יש להירשם לכיתה א' מחדש.

באחריות ההורה לוודא כי אין ביטול רישום בביה"ס בשל החלטת הועדה להישארות שנה נוספת בגן.
חנ"מ – שיבוץ תלמידים היוצאים מחינוך מיוחד לחינוך רגיל לבי"ס שלא לפי כתובת העוגן יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.. 9

רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה - אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית )הנגשה( של המוסד החינוכי )בשל . 10
מוגבלות(, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת, החל מתאריך 27.12.2018 

yesodi@rishonlezion.muni.il :בתיאום מראש בטלפון: 03-9547979 או במייל
CochiC@rishonlezion.muni.il :בנוסף, ניתן לפנות לגב' כוכי חיים, מנהלת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך במייל

ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות - אם ילדכם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים . 11
פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים )כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית(, 

יש לפנות לגב' ימימה לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 ובמייל:
Yemimac@rishonlezion.muni.il 

הודעה על השיבוץ תשלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום תפורסם גם באתר במהלך חודש מרץ. . 12
עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר.

לידיעתכם! רישום כוזב הוא עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע, עלול להביא לביטול . 13
הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

''הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את . 14
כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא טופס הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים.

דיוור כפול - הורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ובהמשך, את הודעת השיבוץ . 15
לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים 

אחרת.
בהתאם ליישום חוק להגנת הפרטיות בתהליכי הרישום והשיבוץ לכיתות א' באינטרנט יש צורך בתהליך זיהוי נוסף ע"י אחד . 16

מהבאים: 
1. קבלת קוד זיהוי לטלפון הורה 

2. קבלת קוד זיהוי לכתובת המייל
3. הזנת מספר הנכס בארנונה

הורה שפרטיו אינם מעודכנים במערכת, יוכל לבצע רישום באמצעות קוד הזיהוי המודפס על גבי איגרת הרישום. 

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם. עם זאת, עלינו להבהיר כי יכולת הקליטה של בית הספר מוגבלת.
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הגשת ערר :
לאחר קבלת השיבוץ, תוכלו במידה ותהיו מעוניינים בכך, להגיש ערר על החלטת השיבוץ עד לתאריך 6.4.2019, א' בניסן התשע"ט.

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לבית הספר, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il

ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.	 
הרשות תשלח את ההחלטה  בתום דיוני ועדת ערר .	 
ערר שיוגש לאחר התאריך 6.4.2019 ידון לאחר קיום הדיון בוועדות הערר שהוגשו במועד.	 

בתי ספר על אזוריים עירוניים
ראשון לציון היא אחת הערים היחידות בארץ המצליחה לשמר מערכת חינוך יסודית ממלכתית ציבורית ללא בתי ספר פרטיים. זאת מתוך אמונה כי יש 

חשיבות בחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ציבורית בארץ לחוסנה של החברה הישראלית ואחדותה.
יחד עם זאת אנו מאמינים ביישום עיקרון "ריבוי מתוך אחדות" כלומר, בחשיבות של מתן בחירה מסוימת להורים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך 

אשר "האני מאמין" שלהם קרוב יותר לתפיסת עולמם.
מתוך מדיניות זאת צמחו ואושרו בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי.

הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר יוכל לרשום אותו כאחד משלושת בתי הספר המועדפים בנוסף לבתי הספר באשכול הבחירה שלו.

חשוב להדגיש:
בוגרי ביה"ס )לאחר סיום שש שנות לימוד בביה"ס( ימשיכו לימודיהם במקיף באזור מגוריהם )ע"פ אזורי רישום העל יסודי(.. 1
הרשות לא מממנת הסעות להורים שנרשמו לבתי הספר הללו. . 2
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בי"ס "אליאב" נקרא על שמו של אריה )לוֹבָה( אליאב, שהיה פעיל עלייה, התיישבות ושלום, חבר הכנסת, סופר והוגה דעות, חתן פרס ישראל 
על תרומתו לחברה. אליאב דמות מופת עבור דור ההמשך בכמיהתו לתרום לחברה בארץ ישראל ובאהבתו את הארץ.

הצוות החינוכי גאה להיות שותף לתהליכים הראשוניים בהקמת בית ספר צומח. אנו קוראים לכם, השותפים שלנו לדרך, להיות חלק מקהילת 
ביה"ס, לצעוד אתנו ביחד בשביל המוביל אל טיפוח דור חדש של ילדים משכילים, סקרנים, השואפים למצוינות,

עקרי התפיסה החינוכית של ביה"ס 
צוות בית הספר מזמן התנסויות לימודיות וחינוכיות, המותאמות לצורכי הלומדים ומאפשרות פיתוח תחושת מסוגלות.

הצוות החינוכי מכוון את תלמידיו לעצמאות אישית ולמנהיגות, מנחיל חינוך לערכים תוך חיזוק תחושת השייכות בקרב כל באי ביה"ס, לבניית 
קהילה מעורבת וליצירת אקלים מיטבי במטרה לשפר הישגים לימודיים.

מסלולי לימוד ייחודיים לבית הספר:
בין 	  הדוק  קשר  שקיים  ומאמינים  הילדים  חברת  וגיבוש  חברתיות  מיומנויות  בשיפור  עליונה  חשיבות  רואים  אנו   – אישית  העצמה 

התנהלות התלמידים בבית הספר להתנהלותם בבית ובמערכות היחסים השונות בחייהם. מתוך תפיסה זו צוות בית הספר מפעיל תכנית 
העצמה אישית ופיתוח תקשורת בין אישית ותוך אישית  במטרה לחזק את  תחושת המסוגלות בקרב התלמידים.

גינה חקלאית - מזמנת לילדים התנסות לימודית, עבודת כפיים, תצפיות במחזוריות של תהליכים בטבע, תוך כדי חקר ולמידה, התורמים 	 
להבנת מושגים ותופעות אקולוגיות.

מחשבים - פיתוח מיומנויות לומד עצמאי במאה ה -21 .	 
עצמי 	  ביטחון  רוכשים  הדעת,  תחומי  בשאר  שלהם  הלמידה  מיומנויות  את  משפרים,  הילדים  השחמט  משחק  באמצעות   – שחמט 

ומפתחים כישורים חברתיים ומנטאליים מגוונים.
תל"ן – מגוון תכניות חווייתיות המשלבות פעילויות ספורטיביות, העשרה ואתגרי חשיבה.	 

נשמח לפגוש אתכם בבית ספרנו.

מנהלת בית-הספר: הגב' סימה ברנדשפיגל
כתובת: הרב צאלח 4, ראשון-לציון

טלפון: 03-6571923 | פקס: 03-9095662
www.eliav.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"אליאב"
מנהיגות והעצמה אישית

להוביל, לשנות, להצליח
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בית חינוך "אשכולות" הינו סביבה רב-תחומית המאפשרת לכל תלמיד לצאת למסע לגילוי המצוינות האישית, תוך זיהוי חלומותיו, יכולותיו וחוזקותיו.
במסע למצוינות, התלמיד ירחיב את תחומי העניין והידע האישי, יגלה יזמות אישית וקבוצתית תוך מפגש עם קבוצה רב-גילית להעמקת הקשר הבין-

אישי, בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובדגש על מעורבות בקהילה בה הוא חי.
בית הספר משקיע משאבים רבים בפעילויות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות אשר מציבות במרכזן את העזרה ההדדית, שילוב השונה 
והתרומה לקהילה, כל בוקר נפתח בשירה עברית מתוך תכנית "שיר ועוד שיר" לצד ארוחת בוקר בריאה. כלל התלמידים בוחרים נושא אישי או 
קבוצתי "יזמות החקר" לכתיבת עבודת חקר. החל מכיתות ב'- נחשפים לשפה האנגלית באופן חווייתי והתנסותי. תלמידי ד'- ו'- לומדים בספרים 
דיגיטליים ומשתמשים במחשבים ניידים בלמידה, להקת יחד- להקת מחול אשר פועלת 19 שנים ומשלבת תלמידים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל. 

להקת זמר- מקהלה בית ספרית. 

החל מהשנה שילבנו תכניות חדשות ייחודיות: "הקשר הרב דורי", בי"ס מקדם בריאות, לקראת בית ספר "ירוק מתמיד",תכנית "אמירים" למצויינות 
לשכבות ג-ד, עדכון וחידוש תחומי העשרה הניתנים לכל תלמיד ע"פ מודל רנזולי למצוינות. הוספנו את תכנית התל"ן- תכנית לימודים נוספת הכוללת: 
"נואם צעיר"- לכלל הכיתות- מיקוד במיומנויות של הקשבה, הנמקה, שימוש באמצעים מילוליים להעברת מסר. רובוטיקה לשכבות ד'- ו' ומדע ויצירה 

לשכבות א'- ג'.

נעמיק בתכניות קיימות: מצעד הספרים- תוך הכנסת תכנה חדשה לספרייה, "מנהיגוטק"-פיתוח כלים מתוקשבים תוך יצירת קשר עם בי"ס נוסף 
ללמידת עמיתים, שפד"ן-תכנית לשכבת ד' בנושא המים, תכנית גישור-מלווה ע"י מגשרים מקצועיים, "נזכור את כולם"- מיזם הנצחה לזכר 11 לוחמי 

תש"ח בני ראשון לציון.                                                                                                                          

כלל הלמידה מתקיימת במרחבים פורצי דרך: גינה לימודית- הגינה מהווה הזדמנות להתנסות לימודית חוויתית, מגע עם האדמה, צמחים ובעלי 
חיים, שאילת שאלות, תצפיות בחקר מדעי. גן מונגש- הכולל מתקנים מגוונים לגיבוש התלמידים ולקיומם של שיעורים לימודיים המזמנים מתקני הגן.
מגרש ספורט רחב ידיים, מרחבי למידה מחודשים, חדר כנסים- חדר עיון הכולל ספרייה דיגיטלית מרחבי ישיבה.חדר מוסיקה- הכולל מוסיקאים שונים 
וכלי נגינה. חדר מתמטיקה –הכולל מחשבים, חומרי למידה, משחקים ודמויות מופת,חדר מחשבים – הכולל מחשבים ניחים ועגלות מחשבים ניידים 

ללמידת כלים מתוקשבים  בכל הכיתות, כל זאת תוך למידה משמעותית חוויתית וערכית כאחד.

מנהלת בית-הספר: הגב' אוסנת אל-על
כתובת: דרובין 35 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9691866 | פקס: 03-9691866
www.eshkolot.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"אשכולות"
בית חינוך רב תחומי למצוינות אישית

יחד נשאף להיות אנשי האשכולות של המחר
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חושבים, יוזמים, מעורבים
"תן לי את האומץ לראות, את הכוח לרצות ואת הרצון לבצע" )מדבריו של ברל כצנלסון(בית ספר הוקם בשנת 1948 , היה לבית 
הספר היסודי השני בעיר ראשון לציון ונקרא על שמו של ברל כצנלסון. בית ספרנו הינו בית חם, מכיל ואוהב עבור הילדים ומשפחתם ומהווה 
עבורם מרחב חינוכי לימודי, המטפח את הייחודיות של כל תלמיד ותלמידה. אנו מטפחים את הכישורים החברתיים, הרגשיים והערכיים של 
תלמידנו, תוך יצירת אקלים חינוכי מיטבי וחיזוק תחושת השייכות. בנוסף, בית הספר מעודד מצוינות אישית ופועל לקידום הישגים לימודיים 

בדרכי הוראה מגוונות.
התפיסה החינוכית שלנו שמה במרכז את החזקות של התלמיד, פועלת לטפח את כישוריו ולפתח יכולות חשיבה גבוהות שיאפשרו לו לרכוש 
ידע חדש תוך הפעלת שיקול דעת, יצירתיות וביקורתיות. הפעלה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה בגישת האינטליגנציות המרובות, הנותנת 

מענה לייחודיות של התלמידים, מאפשרת לקדם כל אחד ואחת מהם ותורמת ללמידה משמעותית יותר.
החזון והייחודיות שלנו הם לטפח אזרח פעיל, עצמאי ואחראי, בעל תודעה דמוקרטית, הרואה במעורבות אזרחית פעילה ויוזמת 
ועמדותיו קשורה  דעותיו  להביע את  לתלמיד  ומאפשרת  הזולת  ומכבדת את  דמוקרטית המקבלת  אווירה  כי  אנו מאמינים  ודרך חיים.  ערך 
לשמירה על התנהגות נאותה ובעקיפין גם להישגים גבוהים בלימודים. ככל שהתלמיד מעורב בתהליכים הלימודיים ובתהליכים החברתיים בחברת 

בית הספר הוא לומד ביתר רצון ומרגיש יותר שייכות למקום בו הוא לומד.
בית הספר משתתף השנה בתכנית ייחודית של "בתי ספר המובילים פדגוגיה איכותית" ובסיום התהליך יהפוך למרכז להפצת ידע.

המיוחדים שלנו:
פרויקטים מתוקשבים: "מנהיגוטק", "ראשונ"ט" - שילוב כלים מתוקשבים בתהליכי חקר.	 
וממתינים לאחרים הבוגרים המסיימים 	  בבית הספר  יום הלימודים, האחים הצעירים נשארים  וחדר שיעורי בית: בסוף  חדר אחים 

בשעות מאוחרות יותר ומכינים שעורי בית בליווי מתנדבים ותלמידים בוגרים.
ביטוי את 	  לידי  ליזום פעילויות במרחב הבית ספרי המאפשרים להביא  תלמידים מפעילים תלמידים: אנו מעודדים את התלמידים 

הכישורים הבולטים שלהם. קבוצות תלמידים מפעילים תלמידים בתחומים שונים.
טיפוח החלקה החקלאית בשיתוף הורים עם מורה לחקלאות: לבית הספר חלקה חקלאית של כ -3 דונם אותה מעבדים התלמידים 	 

בשיתוף ההורים בליווי מורה לחקלאות לאורך שנת הלימודים.
קשר רב דורי: מפגשים עם גמלאים המתנדבים בבית הספר לתגבור לימודי וחווייתי.	 
ועדות הורים, תלמידים ומורים: יוזמות של הורים בשיתוף מורים ותלמידים בתחומים שונים.	 
ספרייה ממוחשבת: נאמני הספרייה בשיתוף עם מתנדבי "גמלא" מפעילים את הספרייה.	 
נאמני גישור: תלמידי כיתות ד'-ו' מגשרים בין התלמידים ופותרים קונפליקטים בין תלמידים.	 
מועצה ירוקה: תלמידים שבאחריותם לקדם את נושא איכות הסביבה בבית הספר לקראת קבלת 	 

"תו ירוק״.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ חגית בר
כתובת: כצנלסון 26 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9670074 | פקס: 03-9641493
www.beeri.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"בארי"
לטיפוח יוזמה ומעורבות חברתית

הופכים מצוינות למסורת
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בית החינוך "בן גוריון" שואף להיות מוסד חינוכי איכותי המוביל את תלמידיו להיות בוגרים ערכיים אוהבי אדם, האוהבים את עמם וארצם. בוגרים 
המכבדים את מורשתם, את זהותם התרבותית ואת לשונם.

בית החינוך מבקש לאפשר לכל פרט להכיר את מכלול יכולותיו, נטיותיו וכישוריו. אנו מאמינים במתן ביטוי אישי לכל תלמיד תוך העצמה, טיפוח כישורים, 
חיזוק תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות. בית החינוך מכוון את תלמידיו להיות בוגרים שוחרי ידע בקשת רחבה של תחומים השואפים להישגים 
ולמצוינות בכל מעשיהם. תכנית הלימודים של בית החינוך נועדה להעניק הכשרה חינוכית מקיפה, המשלבת בין קידמה מדעית-טכנולוגית לבין עולם 

ערכים אנושי וציוני.
אנחנו אזרחי המחר - אנחנו הדור הבא.

התחום המדעי
תכנית הבחירה במדעים, תאפשר העמקה וחשיפת התלמידים לתכני לימוד מתחומים שונים: טיסנאות, אלקטרוניקה, מדע וטכנולוגיה, מדעי כדור הארץ 

והיקום, זואולוגיה, בוטניקה, רובוטיקה ותכנות.
התחום האמנותי

במסגרת התכנית, כל תלמיד נחשף למגוון תחומי יצירה. הוא לומד ומתנסה בתחומים השונים של האמנות במהלך שנות חינוכו בבית החינוך: פיתוח קול, 
קומיקס, שירה, ציור ורישום, פיסול, תיאטרון, צילום, קולנוע ומחול.

התחום המוזיקלי
אנו מאמינים כי החינוך למוזיקה הינו חינוך להקשבה, לעשייה משותפת ולמצוינות. כחלק מהייחודיות הבית ספרית נחשפים התלמידים לעולם המוזיקה 
במגוון צורותיה, התלמידים עובדים בשיתוף פעולה, מפגינים ערכים של משמעת ומחויבות. תלמידנו משתתפים בתוכנית "בית ספר מנגן" ולומדים נגינה 

בכלי נשיפה ומשתתפים בהרכבים קוליים.
תחום הספורט

ההשתתפות בפעילות גופנית וספורט מחזקת את הבריאות הגופנית של הילד וגם גורמת הנאה. לפעילות גופנית סדירה השפעה פסיכולוגית חיובית 
כמו שיפור הדימוי העצמי והביטחון העצמי. פעילות גופנית בקבוצות עשויה ליצור חברויות, לקדם מעורבות חברתית, לשפר את היכולת לעבוד בשיתוף 
ניתנת האפשרות לגלות את כישוריהם בתחום השחייה, הג׳ודו, היוגה, המחול, קטרגל,  ולסייע בהקניית ערכי משמעת ומחוייבות. לתלמידים  פעולה 

כדוריד.

מנהלת בית-הספר: הגב' מירב שגב
כתובת: העצמאות 37 , ראשון-לציון

טלפון: 03-5295262 | פקס: 03-5295260
www.bengurion.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"בן גוריון"
בית ספר המטפח מצויינות ממקום לביטוי אישי

מקום לביטוי אישי
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שפה בונה תקשורת מכוונת עתיד...

בונים שפה, יוצרים תקשורת- בית הספר "יסוד המעלה " רואה בפיתוח השפה ויכולות התקשורת - האישית, הבין אישית והחברתית –בסיס 
לטיפוח חשיבה ערכית, עצמאות מחשבתית ומצוינות לימודית. בית הספר שואף לפדגוגיה חדשנית המקדמת יזמות, יצירתיות, אוטונומיה 

לצד אחריות ועושה שימוש באמצעים טכנולוגיים לקידום תהליכי הוראה- למידה, הערכה-מדידה וניהול ידע פדגוגי. 

כששפה ופדגוגיה חדשנית נפגשים... 
מרחבי למידה דיגיטליים- Google Classroom מאפשרים "פריצת" גבולות מקום וזמן והמשכיות תהליכי הוראה-למידה  גם מחוץ 	 

לכתליי בית הספר.
תחנת רדיו בית ספרית- מהווה כלי להבעת  עמדות, דעות ותובנות ופרסומן בקרב קהילת בית הספר. 	 
"סיר ומצקת" – שיעורי כלכלת בית מתקיימים, במתכונת של חצאי כיתות, במטבח הלימודי של בית הספר ומועברים ע"י שף קונדיטור. 	 

בדרך חווייתית מושגות מטרות כגון: עידוד עצמאות ואוטונומיה בחיי היום יום, פיתוח העדפות אישיות וטעם אישי, הקניית ידע בנושא 
תזונה ומרכיבים תזונתיים, קידום אינטראקציות  חברתיות  הבנת הוראות. המתכונים נבחרים בקפידה תוך התחשבות בכלל התלמידים 

האלרגניים. 
תכנית כישורי חיים בית ספרית – תכנית לימודים בית ספרית בכישורי חיים מועברת בכל הכיתות ומשולבת בתכניות משרד החינוך. 	 

התכנית הבית ספרית מבוססת על הספר "חברות מ-  א' עד ת' " מאת אייל חן ומזמנת שיח חברתי- ערכי על מצבים חברתיים נפוצים 
כגון: ברוגז, דווקא,  אמת או חובה, וויתורים.

הדמיון 	  לפיתוח  ככלי  הקריאה  של  לחשיבותה  ומודעים  מכוונים  התלמידים  בספריה.  לקריאה  מוקדשת  שבועית  שעה  קריאה-  עידוד 
ולרכישת שפה וידע העולם. פעילויות מתקיימות להעצמת חווית הקריאה. 

הוראת השפה הערבית- באמצעות התכנית "בואו נדבר", המפגישה את הילדים עם תרבות אזרחי המדינה הערבים ומקנה להם שפה 	 
מדוברת, בדרך חווייתית, המאפשרת תקשורת.

צמידי כבוד- בכינוס הבית ספרי מוענקים צמידים לתלמידים שהתקדמו/תרמו באופן הראוי לשבח. "חבר טוב"  "עובד קשה"  "ציפור"  	 
"תולעת ספרים"  "יום נפלא" .

מנהלת בית-הספר: הגב‘ מיה שירי
כתובת: הצמח 7, ראשון-לציון

טלפון: 03-9654111 | פקס: 03-9663735
www.yesod.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"יסוד המעלה"
בית ספר לשפה ותקשורת

בונים שפה, יוצרים תקשורת
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כשמסתכלים על הדרך - רואים את הערך!
בבית ספר יפה נוף מקדמים ומטפחים תרבות של ערכים, מצוינות והעצמה תוך שילוב כלים משפת הקשב. במרכז ההוויה הבית ספרית קידום יכולותיו 

והישגיו של הפרט, ביסוס תחושה של מוגנות, שייכות ודאגה לרווחתו.
הצוות בביה"ס מאפשר הזדמנות שווה לאוכלוסיות שונות, מייחס חשיבות מרבית למתן מענה דיפרנציאלי ומיטבי לצרכי התלמידים בתחומים לימודיים 
וחברתיים תוך קיום דיאלוג מתמיד עימם. אנו מאמינים ביכולותיהם של תלמידינו ושואפים למיצוי כישוריהם במגוון אינטליגנציות. העצמתם מהווה כלי 

לטיפוח וקידום תרבות של מצוינות ברמה האישית ,קבוצתית, בית ספרית וקהילתית.

אנו מקדמים ערכים, מצויינות והעצמה באמצעות מגוון תוכניות יחודיות לבית הספר:
טיפוח "אורח חיים בריא" וקיימות - חיזוק המודעות לקשר גוף-נפש.	 
באמצעות 	  עצמי  ובטחון  הפנימי  האיזון  העצמת  העצמית,  המודעות  להעלאת  כלים  הקניית  הקשב".  "שפת  תכנית  הפעלת   - מיינדפולדס 

"דמיון מודרך", מדיטציות ועוד לשינוי אישי וחברתי. התכנית בשיתוף "המכללה הבינתחומית הרצליה" ומרכז "מודע". בביה"ס חדר רוגע מיוחד, 
המאפשר פעילות לקשיבות ותרגול נשימות.

בית ספר מנגן - מסלול לפיתוח חוויתי של האינטליגנציה המוסיקלית-רתמית באמצעות נגינה בכינורות.	 
מסע לעולם השחמט - תכנית לפיתוח החשיבה בשילוב טיפוח יכולות אסטרטגיות.	 
סינית - מסלול לימודים ייחודי בארץ שחושף את תלמידי בית הספר לשפה ולתרבות הסינית.	 
אנגלית - לימוד חוויתי של השפה האנגלית החל מכתה א'.	 
הקשר הבן דורי - במסגרת מסלול החינוך ההומני, מתקיימת פעילות חינוכית בשיתוף מרכזי יום לקשיש וקיום מפגשים בין-דוריים משפחתיים.	 
העצמה אישית - זיהוי וגילוי האוצרות הטמונים בכל תלמיד תוך הצפת הצרכים האישיים במטרה להובילו לחוויות הצלחה כמומחה בתחום בו 	 

הוא מצויין. קיימים מסלולי מצוינות בתחומים שונים לכל שכבות הגיל לדוגמא:
מנהיגוטק - תוכנית המקדמת מעורבות של תלמידים בעלי אוריינטציה טכנולוגית גבוהה בהובלת מהלכים של הסברה, תמיכה והעברת ידע בתחום 

התקשוב.
אמירים - תוכנית המטפחת מצויינות בקרב תלמידים מצטיינים תוך מתן מענה לכישוריהם ויכולותיהם. תוכנית זו מזמנת מיומנויות מסדר חשיבה גבוה, 

כגון: חקר, יצירתיות ועוד.
קוד המנצח לצעירים - תכנית ייחודית ללימוד הצלחה מעשית, מעניקה כלים וידע כיצד להפוך לצעירים יוזמים, מצליחים בכל תחומי החיים, תוך 

תרגול ויישום בחיי היום יום.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ אורנה פייגרסון
כתובת: האורנים 13 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9697576 | פקס: 03-9646240
www.yefe-nof.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"יפה נוף" ע"ש יצחק לוי
הבית שלנו לערכים, מצוינות והעצמה!

הבית שלנו לערכים, מצויינות והעצמה!
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בית ספרנו הינו בית ספר למדעי הסביבה והאמנויות המוסמך כ"בית ספר ירוק מתמיד".

יכולותיהם בתחומי המדע,  נוטעים בתלמידנו את המיומנויות לממש את מלוא  ויוזם. אנו  בית הספר פועל לעצב אדם אכפתי, מכבד, סובלני 
הסביבה והאמנויות תוך שמירה על ערכי האדם והחברה.

אנו מטפחים אקלים מיטבי ושואפים ליחסי קירבה ואכפתיות בין מורים, תלמידים והורים. ב"ניצנים" אנו מאמינים בשיתוף מלא בין כל באי 
ביה"ס ולכן כל קהילת "ניצנים" - צוות ההוראה, התלמידים וההורים פועלים יחד בצוותי פעולה, מתוך מטרה לקדם את טובת בית הספר וכל 

הבאים בשעריו.

צוות ההוראה מקצועי ומפעיל דרכי הוראה מגוונות בתהליך הלמידה ומחנך את תלמידיו להשתלב במציאות משתנה ומתחדשת תוך קיום יחסי 
גומלין ושיתוף בינם לבין סביבתם במעגלי החיים השונים.

מסלולי הלימוד הייחודיים שלנו מפתחים מיומנויות הדרושות לאדם במאה ה- 21 . אנו מקדמים תהליכי למידה משמעותית, מספקים לתלמידים 
למידה מגוונת וחווייתית ומטפחים לומדים עצמאיים, יצירתיים, סקרנים ופעילים. שמים דגש על למידה שיתופית וחוץ כיתתית בסביבות למידה 

פעילות ומתחדשות בשילוב אומנויות. כל זאת כדי לאפשר לתלמידינו ליצור ולהשתלב בהצלחה בסביבה משתנה ומתחדשת.

ב"ניצנים" ישנם מסלולי לימוד ייחודים המעצימים את הקשר אדם-חברה-סביבה בשילוב אמנויות, בדגש על תפיסה אקולוגית מקומית ועולמית.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ גילת הרפז
כתובת: ויניק 39 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9659095 | פקס: 03-9583408
www.nitzanim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"ניצנים"
מדעי הסביבה והאמנויות, יוצרים בסביבה מתחדשת

לכוון גבוה, לחשוב שונה, ללמוד אחרת
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"תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד... באהבה"
)ברכת אהבה רבה(

בֵּית סֵפֶר "עֵין הַקּוֹרֵא"
ְ לָעֲרָכִים, מְהַוֶה בַּיִת, הַמְּחַנֵּך

לאְַהֲבתַ הָאָדָם וּלאְַהֲבתַ הָאָרֶץ.
ְ עַצְמִי, בֵּית הַסֵּפֶר יְטַפֵּחַ בּוֹגֵר עֶרְכִּי בַּעַל עֵרֶך

לוֹמֵד עַצְמָאִי, הַמְּמַצֶּה אֶת יְכוֹלוֹתָיו,
וְאָדָם הַתּוֹרֵם לְַקּהִילָה.

במשפחת "עין הקורא" חושבים חשיבה מוסרית, בבחינת הבחנה בין טוב ורע, מותר ואסור, נכון ולא נכון.

במהלך השנים מינף הצוות החינוכי, תפיסה חינוכית המושתתת על תפיסת החינוך ההומניסטי הקובעת את יעדי החינוך 
בבית הספר בראיית האדם במרכז העשייה החינוכית-ערכית.

בית הספר מקדם ייחודיות "חשיבה מוסרית", אשר מיישמת את התפיסות התיאורטיות של זרם החינוך ההומניסטי. אתגר 
פיתוח חשיבה מוסרית בקרב התלמידים, הינו אתגר שלנו, צוות "עין הקורא".

אנו מאמינים כי טיפוח והטמעה של דרך חיים בהיבט האישי, החברתי והלימודי יובילו לפיתוח כישורים ויכולות, למימוש 
עצמי ולקידום הישגים משמעותיים עבור כל אחד ואחת מקהילת "עין הקורא".

סביבות למידה חדשות בבית ספר "עין הקורא"

מנהלת בית-הספר: הגב‘ עדנה אלי
כתובת: ברניצקי 27 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9694463
www.einhakore.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"עין הקורא"
חשיבה מוסרית כדרך חיים

"ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא י"ט, 19(
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בית ספר ''שלמון'' מקדם את התפיסה ''מצוינות – כדרך חיים". 
אנו מאמינים בזיהוי והעצמת יכולותיו וחזקותיו של כל תלמיד ותלמידה. לצד הלמידה הפורמאלית מתקיימת למידה חווייתית, מגוונת ורלוונטית 
ומגוונים הנקראים שיעורי "קמפוסים" – חשיבה מתמטית שעשועי מדע, לימודי  לעולם הילד ואף מתקיימים שיעורי בחירה בנושאים רבים 

בישול, פסיפס, מקרמה, שפת הסימנים, כתיבה יצירתית, כדורשת ועוד.

בימים  ימים אלו הינם חלק מתוכנית שנתית הפותחים צוהר ללמידה אחרת.  "ימים שוברי שגרה".  כחלק מהלמידה החווייתית אנו מקיימים 
ידי משרד החינוך באמצעות משחקים,  מידי שנה על  בנושא השנתי שנבחר  ועוסקים  "ללא תיק"  ליום  "שוברי שגרה"  התלמידים מגיעים  

פעילויות, הרצאות והתנסויות שונות "מחוץ לקופסא".  

התלמידים  מועשרים  בו  "הידעת?!"  הנקרא   פרויקט  ומקיימים  הידע  עולם  בהרחבת  רבות  משקיעים  אנו  הלימודיים  ההישגים  טיפוח  לצד 
בנושאים מגוונים ורבים הרלוונטיים לחייהם. 

אנו מטפחים אווירה מכבדת ונעימה בין כל באי ביה"ס שמקדמת אקלים מיטבי ובטוח המעודד מעורבות חברתית, כבוד, נתינה ושיתוף בכל 
הפעילויות . אנו רואים בהורים משאב חשוב לקידומו של ביה"ס ולעיצובו ולכן מעודדים את מעורבותם.

מנהלת בית-הספר: הגב' מירית אנה מויאל
כתובת: שינקין 18 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9645890 | פקס: 03-9561295
www.salmon.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"שלמון"
בית ספר ְמשֵחק ללמידה חווייתית

לומדים זה שם המשחק
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בית ספר תרבות מחנך את תלמידיו להתנהל בדרך של מנהיגות אישית.
בחירה, הצבת מטרות, גילוי נחישות ואחריות אישית וחברתית בונים מנהיג אישי.

מנהיג אישי אחראי להוביל את החיים שלו!

האומץ לעשות, הביטחון להצליח
בית ספר "תרבות" רואה בפיתוח הביטחון העצמי של כל תלמיד, באמונה שלו ביכולותיו ובאחריות שהוא לוקח על עצמו, את הבסיס להצלחה בחיים 
ובחירה. מלמד ומתרגל אותם  ולהתקדמות בהישגים הלימודיים. צוות ההוראה מקנה לתלמידים ערכים של נאה"ב: נחישות, אחריות, הצבת מטרות 

להציב לעצמם מטרות ומקנה להם מגוון רחב של כלים חינוכיים ודרכי למידה שיאפשרו להם להשיג אותן.

האומץ לחלום, התעוזה להגשים
מסלולי הלימוד נותנים מענה להיבטים קוגנטיביים, רגשיים והתנהגותיים הייחודיים לכל תלמיד:

חינוך למנהיגות אישית - שיעורים לפיתוח חשיבה פורצת גבולות שמאפשרת התקדמות בלתי מוגבלת, תוך דרישה לגילוי אחריות אישית 	 
וסביבתית, למאמץ והתמדה, להצבת מטרות ובניית דרכים להשגתן.

חדר שלוה - מרכז טיפולי, ייחודי בעיר, הנותן מענה רגשי, חברתי, התנהגותי לתלמידים ולמשפחותיהם.	 
קבוצות מנהיגות אישית - בהן התלמידים מתנסים בבחירת מטרה ותכנון דרך להשגתה.	 
הנהגת תלמידים - תלמידים מובילים יוזמות ופעילויות לקהילת בית הספר.	 
מגשרים - תלמידים פותרים חילוקי דעות בין תלמידים.	 
ספרנים - תלמידים מנהלים את ספריית בית הספר.	 
חונכים - תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים בשיעורי חנ"ג.	 
ילדי זה"ב - מקדמים את נושא זהירות בדרכים.	 
קבוצות חקר - חוקרים תופעות בתחום המדעים.	 
שילוב אמנויות - שיעורי מחול, מוסיקה, תאטרון ואמנות.	 
כתבים צעירים - תלמידים עורכים את עיתון בית הספר.	 
גינה לימודית - בה מגדלים ירקות כחלק משעורי מדעים.	 
קבוצות ספורט - המייצגות את ביה"ס בתחרויות אתלטיקה וקטרגל.	 
מעבדת מחשבים + עגלת מחשבים ניידת - לשימוש בשיעורים בכל מקצועות הלימוד.	 

מנהלת בית-הספר: הגב‘ דליה ברזילאי
כתובת: סטפן וייז 13 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9698440 | פקס: 03-9656114
www.tarbut.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"תרבות"
בית חינוך למנהיגות אישית

חינוך למנהיגות אישית כמנוף להצלחה בחיים
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מרחב מזרח -

בחירה מבוקרת ממלכתי
מידע להורים בדבר רישום תלמידים לכיתות א' בבחירה מבוקרת 

לקראת שנת הלימודים תש"ף. 

תאריכי הרישום: 7.01.2019 – 27.01.2019, א' – כא' בשבט תשע"ט.

את מי רושמים לבית הספר?
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’ 32 התשע”ג - 2013 חייבי הרישום לכיתה א’ לשנת הלימודים תש”ף הם הילדים שנולדו 

בין התאריכים:                
י”ט בטבת התשע”ג  - 1 בינואר 2013 עד כ”ח בטבת התשע”ד  - 31 בדצמבר 
לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או של רשת החינוך העצמאי הנמצא באזור מגוריהם.

רישום לכיתות א’ הוא על פי עקרון הבחירה המבוקרת.

הרישום בבחירה המבוקרת ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il האתר פתוח לשירותכם כל תקופת הרישום, 24 שעות ביממה בין התאריכים: 7/1/19-27/1/19.

מידע על אופן הרישום באינטרנט נמצא באיגרת אישית אשר נשלחה להורים.
כל פנייה בנושא הרישום תיעשה במוקד הרישום בטלפון: 03-9547979 , או בפקס: 03-9547758.

מענה טלפוני בתקופת הרישום בימים א'-ה', בין השעות 08:30-17:00.

בחירה מבוקרת - מהי?
בעבר הוקצה לכל תלמיד בית ספר ממלכתי אחד לפי אזור מגוריו. כיום הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים, בהתאם לצרכי ויכולת העירייה, 

בחירה מתוך אשכול של בתי ספר. לכל בית ספר ייחודיות בית ספרית שנבנתה עם צוותי הוראה והקהילה.
אשכול בחירה - העיר ח ולקה לאשכולות של בתי ספר. אשכול בתי ספר מכיל בין 2-3 בתי ספר באזור גיאוגרפי קרוב.

בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו רחובות.  לתושבים ברחובות אלו זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר, המוגדר כבית ספר עוגן עבורם. 
דירוג עדיפויות - כל הורה מתבקש לבחור שלוש אפשרויות לשיבוץ ולדרגם בסדר בעדיפות המתאים לו.

בחירה מבוקרת - לצד בחירת ההורים על הרשויות מוטלת אחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בכיתות בבתי הספר. התוכנית נבנתה מתוך 
אחריות לחיזוק החינוך הציבורי בעיר לטובת כלל התושבים. ולכן בסמכות הרשות לא לאשר את כל הבקשות לווסת כיתות בהתאם לצרכים 

ולתנאים הפיזיים. 
בתי ספר על אזוריים עירוניים -  בעיר מספר בתי ספר שהרישום אליהם הוא מכל רחבי העיר והם הוגדרו כעל-אזוריים עירוניים. לתושבי רחובות 

העוגן עדיפות בשיבוץ והתושבים מכלל העיר ישובצו ע"פ הקריטריונים המפורטים בהמשך.

הליך הרישום והבחירה
הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה. הרישום הינו באמצעות אתר האינטרנט המיועד לכך בלבד- כל הורה חייב לבחור 

שלוש אפשרויות ולדרג אותם ע"פ העדפותיו.
הבחירה היא מתוך אשכול הבחירה ובתי הספר העל אזוריים. 

באשכול עם שני בתי ספר, יש לבחור שני בתי ספר בעדיפות ראשונה ושנייה. בעדיפות שלישית באפשרותכם לבחור בית ספר על אזורי או 
"לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי".
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אשכולות בתי הספר לבחירה במרחב מזרח

בתי ספר על-אזוריים עירוניים

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר מרחב מזרח

באפשרותכם לבקר בבתי הספר באשכול אליו אתם שייכים, ובעל אזוריים, בהתאם לימים הפתוחים

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר העל-איזוריים

אשכול
א'

ב'

ג'

ד'

שם ביה"ס
רמז
רוזן

אופקים
עדיני

מישור הנוף
הדרים

חביב
אריאל שרון

אלונים
רעות
תמיר

זרם
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

ייחודיות
בית לעוצמה אישית, לימודית, ערכית וחברתית

מובילים שינוי למנהיגות חברתית סביבתית
לטיפוח מצוינות ברוח ערכי קורצ'אק

לחינוך ערכי רב תחומי בסביבה מתוקשבת
מהעצמה אישית למנהיגות חברתית 

בינתחומי למקצועות המדע והרוח
ביה"ס העברי הראשון בארץ ובעולם -בית למצוינות

מטפח שאיפה למצוינות ומיומנויות המאה ה-21
למידה מעוררת השראה

לביטוי אישי, העצמה ומעורבות חברתית
בשביל ההצלחה

כתובת
החצב 18

אברבנאל 30
מיכאל לוין 14

הרברט סמואל 15
גיבשטיין 31
תמר אבן 11

הגדוד העברי 17
שמשון זליג 12
קידוש השם 11

ראובן ובת שבע 4
ההכשרות 4

שם המנהל/ת
לימור חכמון
עליזה בלנק 
קרן אינציגר

רחל קידר
ורד שיליאן

סימה זוסמן-חן
ענת רחמנוב
אילנה חנני

יעל ביבר-אביעד
אילנה שוורץ

שיר קידר

טלפון
9448378
9446306
9493030
9645559
9588198
9646411

9648533
6962825
7357770
9454422
6318179

אשכול
א  

 
 
ב
 
ג
 
 
ד

שם ביה"ס
רמז
רוזן

אופקים
עדיני 

מישור הנוף 
הדרים
חביב 

אריאל שרון
אלונים

רעות
תמיר

תאריך
21.12.18
28.12.18
21.12.18
28.12.18
28.12.18
21.12.18
28.12.18
21.12.18
21.12.18
28.12.18
21.12.18

תאריך
28.12.18
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19
28.12.18
28.12.18
04.01.19
04.01.19

שעה
8:30
8:30

10:00
10:00
8:30
8:30

10:00
10:00
10:00
10:00
8:30

בשעה 
10:00
10:00
8:30
8:30

10:00
10:00
8:30
8:30
8:30
8:30

10:00

מרחב
מרכז
מערב

מרכז

שם ביה"ס
ידלין

נווה עו"ז משלב

נגבה
מעלה שמעוני

זרם
מ"מ
מ"מ

מ"מ
חמ"ד

ייחודיות
אקדמיה למדענים צעירים
בית חינוך משותף לציונות
ומצויינות אישית וחברתית

בי"ס בגישת החינוך האנתרופוסופי
תתמ"ד – תורני טכנולוגי

כתובת
הירקון 4

מרים 4

נגבה 31
צ"ג בנות 36

שם המנהל/ת
אורנה שלי

דורית קראדי
 

ניצה ווינסטון
נתנאל בן דוד

טלפון
9641869
9621750

9624633
9672093

שם ביה"ס
ידלין

נווה עו"ז משלב
נגבה

מעלה שמעוני

תאריך
21.12.18
21.12.18
21.12.18
21.12.18

תאריך
28.12.18
28.12.18
28.12.18
28.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19

שעה
8:30
8:30
8:30
8:30

שעה
8:30
8:30

10:00
8:30

שעה
10:00
10:00
10:00
10:00

)בכפוף לאישור משרד 
החינוך(
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הליך הרישום והשיבוץ  + הערות כלליות:
• הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון אשר כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במרשם האוכלוסין של משרד 	

הפנים, לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה -1965 וחוק עדכון כתובות.  תושבים חדשים/ששינו כתובתם החל מתאריך 
15.11.2018 יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה, בהתאם להנחיות המפורטות במידעון או בפורטל החינוך.

בקשת הרישום באינטרנט היא אך ורק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.. 1
עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שירשמו לאחר תם תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום . 2

פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו-כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.
עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה )כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר(.. 3
פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. מכאן, היה ומספר התלמידים יעלה על . 4

המספר שייקבע לאותו בית הספר, תהא רשאית הרשות לווסת את עודף התלמידים, בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של 
רישום יתר גם אם הרישום נעשה במועד.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו. . 5
בתי ספר חמ"ד – הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי, שהמרחק אליו . 6

עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר 
אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.

"תכנית רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ.. 7
הישארות שנה נוספת בגן - חובה על ההורים לרשום את ילדם לבית הספר במקביל להליך דחיית המעבר לביה"ס ובקשת הישארות . 8

שנה נוספת בגן על מנת לשמור מקום.
השיבוץ לביה"ס להורים שלא יבצעו רישום בתקופת הרישום הרשמית יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד. 

הורה שביצע רישום וקיבל שיבוץ לכיתה א' ובמקביל יש לבנו/בתו ועדה להישארות בגן, יש להודיע לרשות על ויתור 
הישארות חודש מיום קיום הועדה לצורך שמירת המקום בביה"ס וכמו-כן, יש להירשם לכיתה א' מחדש.

באחריות ההורה לוודא כי אין ביטול רישום בביה"ס בשל החלטת הועדה להישארות שנה נוספת בגן.
חנ"מ – שיבוץ תלמידים היוצאים מחינוך מיוחד לחינוך רגיל לבי"ס שלא לפי כתובת העוגן יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.. 9

רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה - אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית )הנגשה( של המוסד החינוכי )בשל . 10
מוגבלות(, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת, החל מתאריך 27.12.2018 

yesodi@rishonlezion.muni.il :בתיאום מראש בטלפון: 03-9547979 או במייל
CochiC@rishonlezion.muni.il :בנוסף, ניתן לפנות לגב' כוכי חיים, מנהלת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך במייל

ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות - אם ילדכם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים . 11
פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים )כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית(, 

יש לפנות לגב' ימימה לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 ובמייל:
Yemimac@rishonlezion.muni.il 

הודעה על השיבוץ תשלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום תפורסם גם באתר במהלך חודש מרץ. . 12
עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר.

לידיעתכם! רישום כוזב הוא עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע, עלול להביא לביטול . 13
הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

''הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את . 14
כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא טופס הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים.

דיוור כפול - הורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ובהמשך, את הודעת השיבוץ . 15
לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים 

אחרת.
בהתאם ליישום חוק להגנת הפרטיות בתהליכי הרישום והשיבוץ לכיתות א' באינטרנט יש צורך בתהליך זיהוי נוסף ע"י אחד . 16

מהבאים: 
1. קבלת קוד זיהוי לטלפון הורה 

2. קבלת קוד זיהוי לכתובת המייל
3. הזנת מספר הנכס בארנונה

הורה שפרטיו אינם מעודכנים במערכת, יוכל לבצע רישום באמצעות קוד הזיהוי המודפס על גבי איגרת הרישום.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם. עם זאת, עלינו להבהיר כי יכולת הקליטה של בית הספר מוגבלת.
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הגשת ערר :
לאחר קבלת השיבוץ, תוכלו במידה ותהיו מעוניינים בכך, להגיש ערר על החלטת השיבוץ עד לתאריך 6.4.2019, א' בניסן התשע"ט.

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לבית הספר, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il

ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.	 
הרשות תשלח את ההחלטה  בתום דיוני ועדת ערר .	 
ערר שיוגש לאחר התאריך 6.4.2019 ידון לאחר קיום הדיון בוועדות הערר שהוגשו במועד.	 

בתי ספר על אזוריים עירוניים
ראשון לציון היא אחת הערים היחידות בארץ המצליחה לשמר מערכת חינוך יסודית ממלכתית ציבורית ללא בתי ספר פרטיים. זאת מתוך אמונה כי יש 

חשיבות בחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ציבורית בארץ לחוסנה של החברה הישראלית ואחדותה.
יחד עם זאת אנו מאמינים ביישום עיקרון "ריבוי מתוך אחדות" כלומר, בחשיבות של מתן בחירה מסוימת להורים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך 

אשר "האני מאמין" שלהם קרוב יותר לתפיסת עולמם.
מתוך מדיניות זאת צמחו ואושרו בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי.

הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר יוכל לרשום אותו כאחד משלושת בתי הספר המועדפים בנוסף לבתי הספר באשכול הבחירה שלו.

חשוב להדגיש:
בוגרי ביה"ס )לאחר סיום שש שנות לימוד בביה"ס( ימשיכו לימודיהם במקיף באזור מגוריהם )ע"פ אזורי רישום העל יסודי(.. 1
הרשות לא מממנת הסעות להורים שנרשמו לבתי הספר הללו. . 2
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"בכל אחד גנוז גם אור אנושי
הנחשף ומתגלה בתנאים חינוכיים נוחים" )יאנוש קורצ'אק(

בית חינוך "אופקים" מעניק לתלמידיו סביבה לימודית מאתגרת, מפתחת ומעצבת המושתתת על ערכי הכבוד ההדדי על פי משנתו של יאנוש 
קורצ'אק.

ב"אופקים" חברת ילדים מעורבת, שותפה ויוזמת המטפחת את האיכויות הגלומות בכל תלמיד ומקנה לו כלים שיאפשרו לו להפוך את יכולותיו 
למצוינות לימודית ואישית.

ב"אופקים" ניישם את עקרונות משנתו החינוכית של קורצ'אק, חינוך מתוך אהבה והכרת הילד, תוך שימוש במיומנויות חברתיות וטכנולוגיות 
הנדרשות מתלמידי המאה ה-21.

"תנו להם תנאים למען יגדלו טובים יותר" )יאנוש קורצ'אק(

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
מסלולי הלימוד בבית החינוך "אופקים" נועדו להעצים ולטפח את יכולותיו של כל תלמיד, להקנות לו עולם ערכים שלם ולהכין אותו להתמודדות 

עם אתגרי המאה ה-21.
תכנית מוגנות וביטחון - שפה בית ספרית אחידה שמטרתה להשתית סדר וגבולות על בסיס זכויות שוות לשם יצירת חברה סובלנית 	 

ומכבדת.
מעצבים מדיניות בגובה העיניים - שיתוף תלמידים בצוות אקלים-חינוכי-מיטבי.	 
תרבות ישראל ומורשתו - מסורות ומנהגי העם היהודי נחגגים בדרך ייחודית )טקסים, סדר פסח בית ספרי, מנהג תשליך וקבלת ספר 	 

תורה(.
"כי ביחד זה כל ההבדל" - בניית אמנת שיפור עם התלמיד. 	 
התלמידים בוחרים בשיתוף הצוות החינוכי וההורים יעדים אישיים במטרה להעצים/ לשפר/ לחזק ידע/ מיומנויות בתחום נבחר.	 
שיעורי בחירה רב גילאים - שיעורי העשרה הכוללים: גינה חקלאית, מוסיקה, מחול, דרמה, אמנות וחינוך גופני.	 
חברת ילדים - העצמת התלמידים ופיתוח יזמה ומנהיגות באמצעות הנהגות תלמידים רבות.	 
מחשבים - פיתוח מיומנויות למידה עצמאית במאה ה-21 במסגרת תכנית ייחודית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.	 

מנהלת בית-הספר: הגב‘ קרן אינציגר
כתובת: מיכאל לוין 14 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9493030 | פקס: 03-9581886
www.ofakim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"אופקים"
בית ספר לטיפוח מצוינות ברוח ערכי י. קורצ'אק

אוהבים, מחנכים, מצליחים בהישגים
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איך נראה בית ספר המותאם למיומנויות המאה ה 21 ?
אלונים הוא בית ספר צומח שנפתח בשנת הלימודים תשע"ז ופועל במודל חדשני המכוון למאה ה- 21.  התכנים והמיומנויות שבתכנית הלימודים נלמדים 
ברובם בלמידה מבוססת פרויקטים. מרבית הלמידה אינה מבוססת על עבודה בחוברות אלא כרוכה ביצירת תוצרים בעלי משמעות בעולם האמיתי. 
לדוגמא, במחצית הראשונה של השנה הפרוייקט בכיתה א' מוקדש לסייע לילדים בהסתגלות לבית הספר. כל ילד בוחר כח על בעזרתו הוא יכול לעזור 

לאחרים, ומתרגל כתיבה על ידי כתיבת בועית טקסט לכרזה.

איך מפתחים את המיומנויות הבין אישיות?
למידה מבוססת פרויקטים נעשית ברובה בעבודה בצוותים. כך משפרים הילדים את היכולת  לעבוד עם חברים. אנחנו עוזרים לכל אחד לגלות את 

החוזקות שלו ולהביא אותן לידי ביטוי בעבודה הקבוצתית. 

איך הותאמו דרכי ההערכה למאה ה-21 ?
את מקומו של הציון, המתייחס בדרך כלל בעיקר לידע )עד כמה הילדה יודעת, קוראת בשטף או פותרת נכון את התרגילים( מחליפה הערכה רב ממדית. 
אבל במאה ה 21 אנחנו יודעים שעיקר החשיבות היא בפיתוח מיומנויות. לדוגמא:  הצגה בפני קהל או תכנון הנדסי. משקל זהה ניתן גם להתנהגות, 
או בשפה של אלונים - התייחסות. עד כמה הילדה מתחשבת בחברים ללמידה, באיזו מידה היא מגלה אחריות ללמידה, וכו'. התעודות שלנו מותאמות 
לעקרונות האלו והילדים שותפים בתהליך ההערכה. הם נותנים ביקורת )מקצועית ומכבדת( לחבריהם לכיתה, ולוקחים חלק גם בהערכה עצמית שלהם. 

איך יוצרים התאמה אישית של הלמידה?
ב"אלונים" ההקניה נעשית בקבוצה קטנה, כאשר יתר הילדים עובדים באופן עצמאי במשימות שניתנו להם. אנחנו משתדלים ליצור מטלות שבהן כל 

אחד יכול להביא עצמו לידי ביטוי.

איך נעשה הקשר לתחום הרגשי?
פיתוח מודעות הילדים לרגשות שלהם, בתהליכי הלמידה, ובכלל  )פסיכופדגוגיה( מהווה ציר מארגן בתכנון כל תהליכי הלמידה והפרויקטים בבית הספר.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ יעל ביבר אביעד
כתובת: קידוש השם 11 , ראשון-לציון

טלפון: 03-7357770 | פקס: 03-7357767
www.alonim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"אלונים" ע"ש שולמית אלוני
למידה מעוררת השראה

״איך פועל בית ספר של המאה ה -21?"
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"אריאל שרון"-  בית חינוך המפתח סביבה לימודית המקדמת את המצוינות כערך ומעודדת את הלומדים להיות אנשי אשכולות הרוכשים 
השכלה כללית והעשרה.  אנו מתמקדים בתחומי המדע, טכנולוגיה, רובוטיקה וחלל תוך מתן דגש לחינוך לשוני וכישורי שפה, ושימוש בפדגוגיה 
מוטת עתיד! באריאל שרון צוות מקצועי ומסור, צוות ההוראה מאתגר כל תלמיד ותלמידה לחלום ולצמוח, באווירה של בית חם 

ומשפחה, תוך מתן יחס אישי, תומך ומעודד. 

מדע וטכנולוגיה  הינם שני תחומים המקנים הזדמנות להתמודדות עם חיי היומיום, והכרת המדע שסביבנו, תוך חשיפה לעקרונות החקר 
ושמירה על הסקרנות הטבעית של התלמידים והרחבתה. במסגרת לימודי המדעים עוברים כל התלמידים סדנאות בתחומי מכניקה, אופטיקה 

ואקוסטיקה במרכז רון ורדי בהנחיית צוות מקצועי ומיומן. השאיפה היא לפתח חשיבה מדעית וכישורי למידה עצמית בתהליכי חקר ויצירה. 

נושא ה"חלל" מזמן הכרות עם מימדים חדשים, חשיבה פורצת גבולות וידע עולם רחב מאוד. אנו מקדמים הקמת מועדון חלל בשילוב מומחים 
וגורמים מהתחום כולל מעבדה ייחודית לנושא. כחלק מלימודי הנושא מבקרים התלמידים במוזיאון הלונדע ומשתתפים בתחרויות. ערב חלל 

מתקיים בבית הספר בו התלמידים וההורים נחשפים לצפייה בטלסקופים ולהכרות עם תמונת השמיים והכוכבים.

לימודי "רובוטיקה" מהווים קרקע לפיתוח חשיבה מורכבת כולל בנייה, תכנות ועבודות חקר ברמה גבוהה. פיתוח מיומנויות חברתיות של 
עבודת צוות, התנסות בעמידה מול "קהל", הצגת עמדות ו"הגנה" על פרויקטים, התמודדות עם לוחות זמנים והערכת האחר. התלמידים, לאחר 

תהליך החקר ובניית הדגם, משתתפים בפסטיבל רובוטיקה ארצי בו עליהם להציג את התוצרים שלהם ולייצג את בית הספר.

והכרות עם מדעי  בית הספר נחשפים לעולם התכנות  למי  שאינו עובד בתחום. תלמידי  גם  זהו הבסיס לעולם  של מחר,   מדעי המחשב 
המחשב  כבר בתחילת דרכם במערכת החינוך ומרחיבים את הידע וההתנסות  בתחום זה. אנו עובדים בשיתוף עם מכון ויצמן לביסוס המיומנויות 

הנדרשות. 

הדגש אצלנו – חינוך אישי
פיתוח תחומי עניין וחוזקות, טיפוח כישורים, חיזוק תחושת הערך העצמי, העצמה, תחושת מסוגלות, חיבור לעשייה קהילתית, 

קידום מצוינות, מתן מענה רגשי. פיתוח מצוינות לימודית לצד מצוינות ערכית חברתית. 

ערך חשוב כנר לרגלינו הינו מתן דוגמה אישית לתלמידים, ע"י צוות בית הספר.

מנהלת בית הספר: הגב' אילנה חנני גולינסקי
כתובת: שמשון זליג 12, ראשון לציון

טלפון: 03-6962825  | פקס: 03-6997151
www.irus.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"אריאל שרון"
  בית ספר המטפח שאיפה למצוינות ומתמקד במיומנויות המאה ה-21

העתיד כבר כאן! בואו לצמוח איתנו!
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מלמדים לחשוב ולשאול, לדעת ולחקור
בית ספר "הדרים" הינו בית חינוך, תרבות וידע, המשמש בית חם לתלמידים. דרכי הלימוד הייחודיות מאפשרות לתלמידי בית הספר ללמוד מתוך חוויה 
לימודית מעשירה. חוויה לימודית זאת מפתחת את יכולות החשיבה והיצירתיות של התלמיד, מעוררת את סקרנותו ואת יצר החקר הטבעי שבו ומאתגרת 

אותו במגוון רחב של תחומי דעת.
תכנית הלימודים הבינתחומית המגוונת מסייעת לכל תלמיד לזהות את נקודות החוזק שלו, להכיר ביכולותיו ומעניקה לו כלים שיסייעו בידו לממש את 

הפוטנציאל הגלום בו ולהגיע להישגים לימודיים גבוהים.
בית הספר מנחיל לתלמידיו את ערכי הדמוקרטיה, השוויון, אהבת האדם, העם והארץ ומטפח אדם משכיל ובן תרבות, לומד, סקרן וחקרן, בעל חשיבה 

עצמאית, ביקורתית ויצירתית.

ב"הדרים" עץ הדעת הינו עץ החיים
מסלולי הלימוד בבית הספר חושפים בפני התלמידים את אוצרות המדע, התרבות והרוח ממיטב היצירה האנושית ומתבססים על תהליכי חקר, תצפית 

ולמידה בסביבה מתוקשבת, תוך דגש על יצירת הנאה ועניין:
	 לימודי הרוח

מפגש חוויתי עם מגוון תחומים של היצירה האנושית/התרבותית: אמנות, תיאטרון ועוד.
	 לימודי המדע

היכרות עם תפיסות מדעיות שונות המעצבות את עתיד עולמנו.
	 חינוך מוזיקלי

תלמידי בית הספר ייהנו משיעורי נגינה על כלים שונים ויתחנכו להאזין ליצירות מוזיקליות מגוונות.
	 לימוד חוויתי

שימוש בכלל המרחבים בבית הספר בכיתה ומחוצה לה ללמידה מאתגרת וחוויתית.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ סימה זוסמן חן
כתובת: תמר אבן 11 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9646411 | פקס: 03-9670633
www.hadarim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"הדרים"
בית ספר בינתחומי למקצועות הטכנולוגיה, המדע והרוח

מחברים עולמות בשבילך
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שפה, מצוינות וחדשנות נפגשים בבית ספר חביב מתוך אמונה שכל אחד יכול!
מובילים למסלולי הצטיינות ומצוינות  מציבים יעדים להצלחה,  חולמים חלומות,  מעצימים את נקודות החוזק האישיות והלימודיות,  אנו 

ונפתחים לעולמות חדשניים של חקר,  חשיבה והעשרה. 
אנו מפתחים תחושת מסוגלות ושייכות ומטפחים מנהיגות צעירה הדוגלת בערכים ובשיח. 

בית ספר חביב חי, תוסס ומתפתח 132 שנה וממשיך להוקיר את השפה העברית ולפעול להנחלתה ולקידומה.
תהליכים אלו מהווים בסיס לקידום הישגים בתחום האישי, החברתי והלימודי, לפיתוח לומדים עצמאיים בעלי מסוגלות ומוטיבציה ולטיפוח 

המנהיגים של המחר.

טעימה ממגוון התוכניות החינוכיות בבית הספר:
תכניות העשרה ומצוינות - למידת חקר, תכנית אמירים ורובוטיקה לתלמידים סקרנים בעלי חשיבה חוקרת ויצירתית, עם זיקה לתחומי 	 

ידע מגוונים.
מעגלי שיח - תלמידי חביב פותחים את היום במעגלי שיח, שמקדמים אקלים מיטבי, כבוד, סובלנות וקבלת האחר.	 
"סיפורו של שיר" -תכנית שפותחת את הבוקר בשירה עברית ובלמידה חווייתית	 
מנהיגות צעירה - מנהיגות חברתית, מנהיגות ירוקה, מנהיגוטק, ספוקנוער, עיתונאים צעירים, ספורטאים צעירים, נתיב האור. 	 

ח ב י ב

מנהלת בית-הספר: הגב‘ ענת רחמנוב
כתובת: הגדוד העברי 17, ראשון-לציון

טלפקס: 03-9648533
www.haviv.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"חביב"
מדברים בשפה שלך - בית למצוינות

בית הספר העברי הראשון בארץ ובעולם

בית למצוינותחלום יעדבחירה
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בית ספר "מישור הנוף" חרט על דגלו את נושא העצמת ייחודו האישי של כל תלמיד. תלמידי בית הספר נהנים מתכנית לימודים מגוונת הנותנת מענה 

ליכולות ולכישורים האישיים ברמה הלימודית, החברתית והרגשית תוך יצירת מרחב בו הילד מעצים עצמו מהמקום של החוזקות שלו במטרה לטפח בוגר 

המודע לחוזקותיו ופועל למימוש עצמי, בוגר בעל כישורים חברתיים ערכיים המעורב במתרחש בקהילה ויוצר השפעה בסביבה בה הוא חי.

הופכים ייחודיות לעוצמה

בית ספר "מישור הנוף" מזמן לתלמידיו מסלולי לימוד מגוונים לבחירת התלמיד המפתחים את האינטליגנציות השונות ומפתחים את חוזקותיו:

הנהגות חברתיות - מגוון הנהגות בית ספריות בהובלת תלמידים: תקשוב, נאמני פינת חי, מועצת תלמידים, עורכי עיתון, קיימות, הפסקות פעילות, 	 

ספרייה, נאמני בטחון ועוד.

מצוינות - תכנית לפיתוח האינטליגנציה הלוגית - מתמטית בתחומי התקשוב, המתמטיקה והמדעים.	 

אמנויות הבמה - מסלולי לימוד לבחירה: מחול, תאטרון, מוסיקה, אמנות. מקהלות ולהקות מחול.	 

הקשר הרב דורי - תכנית ערכית חינוכית המגשרת בין שני דורות תוך קיום דיאלוג ולמידה הדדית.	 

חינוך גופני ואורח חיים בריא - פיתוח אינטיליגנציה גופנית תנועתית ופיתוח מודעות לקיום אורח חיים בריא.	 

איכות הסביבה - שיעורי חקלאות המתקיימים בגינה בחצר בית הספר.	 

פינת חי - טיפוח אהבה ותקשורת עם בעלי חיים תוך חיזוק ערכי אחריות, סובלנות וכבוד.	 

הנהגות חברתיות - מגוון הנהגות בית ספריות בהובלת תלמידים	 

הנהגות חברתיות - מגוון הנהגות בית ספריות בהובלת תלמידים

מנהלת בית-הספר: הגב‘ ורד שיליאן
כתובת: גיבשטיין 31 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9588198 | פקס: 03-9581471
www.mishor.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"מישור הנוף"
בית הספר להעצמה אישית ולמנהיגות חברתית

בשביל הדע"ה העצמה אישית, דרך ארץ, ערכים, הנהגה חברתית
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בית הספר מוקם ברחוב  רבי עקיבא 27, והוא ייפתח בשנת הלימודים תש"ף

נקיים מפגשי הורים בהמשך

"רקפות"
בית ספר ממלכתי - בהקמה
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עדיני - בית ספר ערכי, רב תחומי ומתוקשב
וידע תוך הקניית מיומנויות מעשיות שיכשירו אותו לקראת האתגרים של  בית ספר "עדיני" פותח בפני תלמידיו צוהר למגוון רחב של עולמות תוכן 

המאה ה -21 .
בית הספר מפתח בקרב התלמידים יכולות חשיבה רב-מימדית תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונות ושילוב בטכנולוגית המידע ICT , בתהליכי הוראה, 

למידה, הערכה ותקשורת.
לצד תחומי דעת נרחבים כמו שחמט, אוריינות מידע ומחשב, אמנות פלסטית, מחול, ומוסיקה קלאסית, בית הספר שם דגש על טיפוח אקלים חברתי 

מכבד: מתרבות דיבור, ויכוח והקשבה ועד לעבודה שקטה והליכה בטוחה.

עדיני נותן לך יותר
מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

מסלולי הלימוד בבית ספר "עדיני" נועדו להעניק לכל תלמיד יותר כלים, יותר ערכים, והעיקר יותר סיכויים להצליח.
יותר שעות לימוד - ב"עדיני" לומדים יותר שעות בשבוע מהמחויב עפ"י הנחיות משרד החינוך.	 
יותר תחומי לימוד - ב"עדיני" לומדים גם שחמט, תיאטרון, אמנות פלסטית, מוסיקה קלאסית, מחול ומחשבים.	 
יותר מצוינות - ב"עדיני" קבוצות מצטיינים במתמטיקה, אנגלית, מדעים ומחשבים.	 
יותר לילדי א' - ב"עדיני" הוקם מרחב למידה המיועד ומותאם לגיל הרך.	 
יותר יחס אישי - ב"עדיני" זוכים הילדים ליחס אישי, חם ומכבד.	 
יותר העצמה אישית וחברתית - ב"עדיני" קבוצות לפיתוח מנהיגות, אחריות אישית, תקשורת חברתית, גישור וקבוצות לחיזוק הביטחון העצמי.	 
יותר מעורבות תלמידים - ב"עדיני" התלמידים הבוגרים חונכים את הצעירים. מפעילים הפסקות פעילות, ועדת עיתון, מובילי תקשוב, משתתפים 	 

בלהקת מחול, במקהלה ובנבחרות ספורט ומתפקדים כמשכיני שלום.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ רחל קידר
כתובת: הרברט סמואל 15 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9645559 | פקס: 03-9560564
www.adini.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"עדיני"
בי"ס לחינוך ערכי רב תחומי בסביבה מתוקשבת

מזניקים את המצוינים! מאתגרים את המעוניינים! עוטפים ומקדמים את כולם!
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חממה להצלחה
אצלנו חושבים מנהיגות, חדשנות וקשר אישי

בי"ס "רוזן" בחר בייחודיות המקדמת "מנהיגות חברתית סביבתית" בדגש על חינוך לניהוג עצמי מתוך אמונה כי מנהיגות נרכשת וניתנת ללמידה 
ולפיתוח. אנו רואים כל תלמיד ומורה כאדם אוטונומי, אוטודידקט, בעל חוזקות, מאוויים ורצונות אינדיבידואלים ומתוך כך שואפים להעניק 

לתלמידים  מרחבי צמיחה מותאמים ומעוררי השראה שיאפשרו למידה, התנסות ורכישת מיומנויות וכישורים של המאה ה- 21 ויישומם.
ביה"ס "רוזן" חרט על דגלו חדשנות חינוכית - מקדם ומטמיע תהליכים פורצי דרך בכל אורחות החיים הבית ספריים. 

במסגרת התכנית וברוח פדגוגיה מוטת עתיד, בית הספר הרחיב עקרונות ייחודיים לתרבות ולהוויה הבית ספרית. 
לאור מטרה זו מופעלת השנה בביה"ס תוכנית חדשנית עפ"י ארבעה עקרונות: למידה הרפתקנית, בחירה,  קשר אישי וניהוג עצמי.  עקרונות 
אלו יילמדו בכל זירות בית הספר הפורמליות והבלתי פורמליות מתוך מגמה לזמן למידה חווייתית, יצירתית, שונה, מגוונת, חדשנית ומעצימה 

המושתתת על האמונה בילדים, במורים ובהורים כמנהיגים – מחוללי שינוי ופורצי דרך.

אצלנו הלמידה היא חוויה
מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

בבית ספר "רוזן" התלמידים פועלים במסגרת למידה חוויתית וייחודית בתחומי החינוך למנהיגות חברתית- סביבתית:
חוויתיות, חקר 	  למידה הרפתקנית המשלבת משחוק, התנסויות  הכיתה המזמנים  לכותלי  - שיעורים מחוץ  שיעורים חוץ-כיתתיים 

והפעלת כל החושים.
המרחב האקולוגי בביה"ס - משמש סביבה אקולוגית המזמנת חקר ותהליך למידה התנסותי בקשר שבין האדם וסביבתו.	 
תחנת האכלה לציפורים - למידה מתוך תצפית על מתקני האכלת ציפורים שהוקמו בביה"ס, לשם פיתוח רגישות לסביבה ויחס מכבד 	 

כלפי בעלי החיים.
מערכות חברתיות - חינוך חברתי-סביבתי המפתח ערכים דמוקרטיים והומניסטיים ומעודד בקרב התלמידים דיאלוג, כבוד הדדי, רגישות 	 

לשונות ושותפות בקבלת החלטות: מועצת תלמידים, "מנהיגות ירוקה" ,"מנהיגוטק", ועדת גישור, שגרירי "מפתח הלב ", קבוצות העצמה 
ומנהיגות בתחומים שונים כמו: מנהיגות בספורט, מחול, אומנות, מתמטיקה, מדעים ועוד.

יום ההורה המעשיר - שילוב ההורים בעשייה החינוכית ושיח תלמידים עם מבוגרים ומומחים בקהילה.	 
וקידום האינטראקציה 	  ניצול מיטבי של שעות הפנאי  - פעילות ספורטיבית לשם הקניית הרגלים של אורח חיים בריא,  גופני  חינוך 

החברתית בקרב התלמידים.
גלריית "מנהיגות ירוקה" - התלמידים נחשפים במרחבי הלמידה לשדרה של מנהיגים, אשר מהווים מודל ללמידה והשראה למנהיגות 	 

אישית חברתית.
כיתות מנהיגות – הוראה ולמידה ברוח מנהיגים נבחרים ופדגוגיה מוטת עתיד הכוללת אוריינות דיגיטלית.	 

מנהלת בית-הספר: הגב' עליזה בלנק
כתובת: אברבנאל 30 , ראשון-לציון

טלפקס: 03-9446306
www.rozen.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"רוזן"
מובילים שינוי למנהיגות חברתית-סביבתית

בית ספר למנהיגות חברתית-סביבתית
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מטפחים פוטנציאל ללא גבולות ויוצרים הישגים.
אנו בבית הספר מאמינים  כי הבסיס להצלחת תלמידנו הוא העצמה אישית. ייחודיות בית הספר  
האחריות   השייכות,  תחושת  העצמי,  הדימוי  את  ולפתח  לטפח  ונועדה  אישית  בהעצמה  מתמקדת 

והעצמאות לצד קידום הישגים לימודיים וטיפוח מצוינות.
ביכולותיו  ולהכיר  לגלות  לו  ומסייע  בו  הגלום  הפוטנציאל  את  תלמיד  בכל  מזהה  “רמז”  הספר  בית 

ובכישרונותיו האישיים, לפתח ולחזק אותם. 
בוגרי בית הספר ניחנים בתחושת מסוגלות גבוהה, ביכולת למידה עצמית ובמחשבה מקורית יוצרת. 

תלמידי בית הספר נושאים איתם עולם ערכים ברור
ומוצק, שילווה אותם בכל דרך בה יבחרו.

המטרה שלנו פיתוח חוזקות ומיומנויות לימודיות וחברתיות:
פיתוח חוזקות ומיומנויות לימודיות

-  התאמת ההוראה והלמידה למאה העשרים ואחת. 
-  הוראה ולמידה בקבוצות קטנות בדגש על הקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

-  למידה משמעותית המפתחת לומד חוקר ועצמאי.
פרויקטים מתוקשבים , מנהיגוטק.	 
טיפוח מצויינות.-מצויינות 2000 .	 
מרכז הצלחה.	 

* לימודי אנגלית החל מכיתה ב'.

פיתוח חוזקות ערכיות חברתיות:
הפסקות פעילות בכל יום.	 
נאמני גישור - תלמידי כיתות ה’ פותרים סכסוכים בין התלמידים.	 
תלמידי כיתות ד’ לומדים גישור	 
הכיתה מחייכת - כל תלמיד צובר נקודות לכיתתו באמצעות התחשבות וכיבוד האחר.	 
מחברת השמחות - תיעוד יומי של חוויות חיוביות והצלחות אותן התלמיד צבר במהלך היום, 	 

במחברת קבלת מחמאות מהחברים, ההורים והצוות החינוכי כמטרה לפתח את הדימוי העצמי, 
תחושת השייכות, מסוגלות ועצמאות.

קבלת שבת עם מנהלת ביה”ס בכל יום שישי.	 
תפקיד לכל תלמיד - תפקידים במסגרת הכיתה, השכבה/ כייצוג בית ספרי.	 
מקהלת ביה”ס.	 
כיתת אומן.	 
תל”ן.	 
הדרכות הורים פרטניות וקבוצתיות.	 
חוגים - מיד לאחר יום הלימודים.	 
תכנית שחמט.	 
מועצה ירוקה.	 
מועצת תלמידים, פרלמנט עירוני.	 
חצר ייחודית ופרטית לתלמידי כיתות א’-ב’.	 

מנהלת בית-הספר: הגב‘ לימור חכמון
כתובת: החצב 18, ראשון-לציון

טלפון: 03-9448378 | פקס: 03-9461883
www.remez.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"רמז" לעתיד
בית לעוצמה אישית- לימודית, ערכית, חברתית.

מצמיחים את האזרחים של המחר
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”גן פורח של ילדים, שופע גווני צבע
ולכל אחד הכוח לגדול לפרוח ולתת פרי“ )יאנוש קורצ‘אק(

למימוש  מובילים  החינוכית  במסגרת  המשולבות  וחוויתיות,  מגוונות  למידה  והתנסויות  אישי  שביטוי  מאמין  "רעות"  הקהילתי  הספר  בית 
ולמידה  ידע  תחומי  למגוון  התלמידים  את  חושפת  החינוכית  תפיסתנו  והחברתית.  האישית  ולהעצמתם  התלמידים  של  האישי  הפוטנציאל 
במסגרות גמישות המאפשרות בחירה אישית, העצמה ומתן הזדמנויות לחוות הצלחות. המסגרת הלימודית הייחודית שלנו מעניקה לתלמידינו 
כלים משמעותיים להצלחה בחיים ומסייעת בעיצוב דמותם כאזרחים ערכיים המעורבים בקהילה באופן פעיל ומודעים ליכולותיהם וחוזקותיהם 

האישיות.  הצוות החינוכי מקנה לתלמידיו כישורי למידה מושכלים -כישורי המאה ה -21 תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת.

”אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה“ )משלי ג‘ 13(
מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

בית הספר הקהילתי "רעות" מציע לתלמידיו לימודים חוויתיים, מגוונים ורב תחומיים:
שילוב מגוון אמנויות - מוסיקה והובלת מקהלה ייצוגית, מחול, אמנות, תאטרון ויוגה.	 
”בית ספר מנגן“ - לימוד נגינה במגוון כלי נשיפה.	 
מעורבות חברתית, ערכית פעילה - אימוץ מועדון קשישים, השתתפות במיזם גישור, שותפות ומעורבות	 
הורים ותלמידים במגוון ועדות בית ספריות, פרויקט ”הקשר הרב-דורי", מועצת תלמידים יוזמת, מעורבת ופעילה.	 
טיפוח שפה והטמעת מורשת - חינוך ערכי לאהבת הספר ופיתוח יכולות הכתיבה והקריאה וכן טיפוח וזיקה לאהבת הארץ, מורשת 	 

ואחריות סביבתית וקידום השפה האנגלית- פרוייקט "תגלית מסע".
טיפוח מצוינות - תוכנית "מצויינות 2000" תחום החשיבה המתמטית והמדעית, תוך העצמה בהובלת ימי שיא והפעלות בית-ספריות.	 
הענקת צל“ש החודש	 
ולמידה, קידום מעורבות קהילתית 	  גילאית תוך מתן הזדמנויות לבחירה מתוך מגוון תחומי דעת  - למידה רב  קבוצות לביטוי אישי 

ותרומה לחברה.
מענה 	  מתן   - גארדנר  של  תפיסתו  על  מתבסס  המרכז  הרך.  לגיל  חווייתיות  למידה  התנסויות  המקדם  מרכז   - חושים“  ”מרכז 

לאינטליגנציות שונות.
מנהיגות ירוקה - בית הספר, שזכה ב“תו ירוק, " מטמיע את ערכי הקיימות.  מועצה ירוקה מובילה ומקדמת.	 
גינה אקולוגית - להעמקת הקשר בין הילד לסביבתו ולמידת חקר וכן משמשת כגינה טיפולית.	 
קבוצת יזמות ומעורבות בקהילה - קבוצה רב גילאית מכיתות ד'-ו	 
צפרות – חקר ציפורים	 
תוכנית מס"ע – עמיתי הוראה באנגלית לקידום השפה האנגלית 	 
שחמט לשכבת א'	 
שילוב התקשוב במגוון תכניות: "מנהיגוטק, "ראשונט", ה"קשר הרב - דורי", שעורים מתוקשבים בשילוב מחשבים 	 

מנהלת בית-הספר: הגב' אילנה שוורץ
כתובת: ראובן ובת שבע 4, ראשון-לציון

טלפקס: 03-9454422
www.reut.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-קהילתי

"רעות"
בי“ס לביטוי אישי, העצמה ומעורבות חברתית

"הזרעים שאתה נוטע היום, ינבטו מחר ויניבו שדות הצלחה"
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בית ספר "תמיר" הוא בית ספר מקיים המתמקד בפרט בדרך של קשיבות וחשיבה מודעת.
הייחודיות שלנו

חולמים להצמיח בוגרים  ידי מיקוד בפרט באמצעות מיומנויות וכלים של קשיבות וחשיבה מודעת. אנו  אנו מאמינים בהפיכת חלומות למעשים על 
עצמאיים המסוגלים ליזום מהלכים, ליישמם באופן מודע ולהמליל את עולמם הפנימי במצבים שונים בחיי היום יום. בוגרינו יסגלו לעצמם התנהגויות 

חברתיות שמכילות את האחר ואת צרכיו ויובילו עצמם בשבילי הצלחה לאורח חיים מקיים ובריא הדואג לאדם, לסביבה ולחברה היום ובעתיד.

חשוב שתדעו עלינו ש...
באמצעות למידה משמעותית אנו חותרים לפתח לומדים עצמאיים המודעים לתהליכי הלמידה שלהם ומסוגלים להגדיר מטרות ויעדים  ב"תמיר" - 

אישיים וחברתיים ולפעול למימושם.
ב"תמיר" מקפידים מדי שנה לחדש ולעצב את קירות בית ספר, כך שיזמנו עבור תלמידינו סביבות למידה ייחודיות.

ב"תמיר" - מדי יום מתקיימת פעילות "קשיבות", בה התלמידים מתנסים ועוברים תהליך של צמיחה אישית והעצמה. ההתנסות מאפשרת לתלמידים 
לרכוש ידע והבנה על עצמם על האחרים ועל סביבתם, להיות קשובים יותר לתהליכי הלמידה השונים, להגיע להישגים לימודיים משמעותיים, לקחת 

אחריות על למידתם ולאפשר מימוש עצמי ומצוינות אישית.
"תמיר" הינו בית ספר שמבנהו בעל תקן ירוק עולמי gold lead . בית הספר בעל הסמכה "לבית ספר ירוק". אנו רואים בחינוך הסביבתי ערך חשוב, 
"גן  לימודית, משחקי חצר,  גינה  לימודית מדעית הכוללת:  והקהילה. בביה"ס חצר  ואזרחות פעילה בקרב התלמידים  וכלי למינוף מנהיגות  דרך חיים 

מוסיקאלי", "חממה לימודית" ועוד.
"בתמיר" - השימוש בכובעי החשיבה של דה בונו מהווה אבן דרך להרחבת ההתבוננות בפרט, בחברה, בלמידה ובסביבה.

משלבים בכל התחומים את מיומנות המאה ה -21 . התכנית משלבת בין פדגוגיה, טכנולוגיה ומידע. גם אתר ביה"ס מהווה משאב לימודי  "בתמיר" 
ותקשורתי.

"בתמיר" מתקיים מערך חונכות ומעורבות חברתית באמצעות פרויקט בית ספרי ייחודי "הזמנה לנתינה".

מנהלת בית-הספר: הגב‘ שיר קדר
כתובת: ההכשרות 4, ראשון-לציון

טלפון: 03-6318179
www.maromrishon.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"תמיר"
בשביל ההצלחה

תחלום, תיזום - תצליח!
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מרחב מערב -

בחירה מבוקרת ממלכתי
מבוקרת  בבחירה  א'  לכיתות  תלמידים  רישום  בדבר  להורים  מידע 

לקראת שנת הלימודים תש"ף. 

תאריכי הרישום: 7.01.2019 – 27.01.2019, א' – כא' בשבט תשע"ט.

את מי רושמים לבית הספר?
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’ 32 התשע”ג - 2013 חייבי הרישום לכיתה א’ לשנת הלימודים תש”ף הם הילדים שנולדו 

בין התאריכים:                
י”ט בטבת התשע”ג  - 1 בינואר 2013 עד כ”ח בטבת התשע”ד  - 31 בדצמבר 
לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או של רשת החינוך העצמאי הנמצא באזור מגוריהם.

רישום לכיתות א’ הוא על פי עקרון הבחירה המבוקרת.

הרישום בבחירה המבוקרת ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il האתר פתוח לשירותכם כל תקופת הרישום, 24 שעות ביממה בין התאריכים: 7/1/19-27/1/19.

מידע על אופן הרישום באינטרנט נמצא באיגרת אישית אשר נשלחה להורים.
כל פנייה בנושא הרישום תיעשה במוקד הרישום בטלפון: 03-9547979 , או בפקס: 03-9547758.

מענה טלפוני בתקופת הרישום בימים א'-ה', בין השעות 08:30-17:00.

בחירה מבוקרת - מהי?
בעבר הוקצה לכל תלמיד בית ספר ממלכתי אחד לפי אזור מגוריו. כיום הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים, בהתאם לצרכי ויכולת העירייה, 

בחירה מתוך אשכול של בתי ספר. לכל בית ספר ייחודיות בית ספרית שנבנתה עם צוותי הוראה והקהילה.
אשכול בחירה - העיר ח ולקה לאשכולות של בתי ספר. אשכול בתי ספר מכיל בין 2-3 בתי ספר באזור גיאוגרפי קרוב.

בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו רחובות.  לתושבים ברחובות אלו זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר, המוגדר כבית ספר עוגן עבורם. 
דירוג עדיפויות - כל הורה מתבקש לבחור שלוש אפשרויות לשיבוץ ולדרגם בסדר בעדיפות המתאים לו.

בחירה מבוקרת - לצד בחירת ההורים על הרשויות מוטלת אחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בכיתות בבתי הספר. התוכנית נבנתה מתוך 
אחריות לחיזוק החינוך הציבורי בעיר לטובת כלל התושבים. ולכן בסמכות הרשות לא לאשר את כל הבקשות לווסת כיתות בהתאם לצרכים 

ולתנאים הפיזיים. 
בתי ספר על אזוריים עירוניים -  בעיר מספר בתי ספר שהרישום אליהם הוא מכל רחבי העיר והם הוגדרו כעל-אזוריים עירוניים. לתושבי רחובות 

העוגן עדיפות בשיבוץ והתושבים מכלל העיר ישובצו ע"פ הקריטריונים המפורטים בהמשך.

הליך הרישום והבחירה
הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה. הרישום הינו באמצעות אתר האינטרנט המיועד לכך בלבד- כל הורה חייב לבחור 

שלוש אפשרויות ולדרג אותם ע"פ העדפותיו.
הבחירה היא מתוך אשכול הבחירה ובתי הספר העל אזוריים. 

באשכול עם שני בתי ספר, יש לבחור שני בתי ספר בעדיפות ראשונה ושנייה. בעדיפות שלישית באפשרותכם לבחור בית ספר על אזורי או 
"לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי".
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אשכולות בתי הספר לבחירה במרחב מערב

באפשרותכם לבקר בבתי הספר באשכול אליו אתם שייכים, ובעל אזוריים, בהתאם לימים הפתוחים

אשכול
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שם ביה"ס
חופית

נווה חוף
פרס נובל

נווה דקלים
ויתקין

איתמר
אשלים-אומנויות

אתרים
אשלים

אנתרופולוגי
אביבים

רננים
כרמים - זיו

שקמה
מרחבים

זרם
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

ייחודיות
בי"ס לים וסביבה

בית ל.ח.י.י.ם ליד הים
למנהיגות אזרחית צעירה

לפיתוח מנהיגות ערכית, חברתית וסביבתית
מדעי טכנולוגי - חשיבה מדעית בלמידה פעילה

חינוך לערכים ולהעצמה אישית
לתרבות ישראל בלב האמנויות

בי"ס למדעים ויזמות
לתרבויות, עמים ושפות

בי"ס לאמנות התקשורת
ערכי אחריות ומעורבות התלמידים

כשגוף ונפש נפגשים
להעצמה אישית למען עוצמה חברתית

מסורת של מצוינות ישראלית

כתובת
חיל צנחנים 5

חיל שריון 4
מעגל השלום 2
נווה דקלים 55

סילבר 23

מבצע משה 39
התזמורת 19
התזמורת 13
התזמורת 43

הסחלב 2
החלמונית 6

היין 4
ריב"ל 1

אלקבץ 2

שם המנהל/ת
רחלי אורן

קלרה יונה משומר
רויטל יחזקאל

ברי דרפל
מאירה סגל

ליבנה סביר
מעיין בן אטייה

הדר דורות ארנון
אסנת פרנקל

אתי בנימיני
גלית זיו

איריס בנימיני
רינת שטיינמץ-ולטר

דליה לוין

טלפון
9621644
9621988
9610364
9526870
9527875

9612776
9519236
9629085
9526814

9623677
9614044
9513108
9521160
9518091

באפשרותכם לבקר בבתי הספר באשכול אליו אתם שייכים, ובעל אזוריים, בהתאם לימים הפתוחים

בתי ספר על-אזוריים עירוניים
מרחב
מרכז
מערב

מרכז

שם ביה"ס
ידלין

נווה עו"ז משלב

נגבה
מעלה שמעוני

זרם
מ"מ
מ"מ

מ"מ
חמ"ד

ייחודיות
אקדמיה למדענים צעירים
בית חינוך משותף לציונות
ומצויינות אישית וחברתית

בי"ס בגישת החינוך האנתרופוסופי
תתמ"ד – תורני טכנולוגי

כתובת
הירקון 4

מרים 4

נגבה 31
צ"ג בנות 36

שם המנהל/ת
אורנה שלי

דורית קראדי
 

ניצה ווינסטון
נתנאל בן דוד

טלפון
9641869
9621750

9624633
9672093

)בכפוף לאישור משרד 
החינוך(
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ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר מרחב מערב

אשכול
 א'

ב'

ג

ד
 
 

 ה'

 ו'

שם ביה"ס
חופית 

נווה חוף
פרס נובל

נווה דקלים
ויתקין
איתמר

אמנויות
אתרים

אנתרופולוגי 
אביבים
רננים 
כרמים
שקמה

מרחבים

תאריך
5.1.19
5.1.19
5.1.19
5.1.19
5.1.19
5.1.19
5.1.19

12.1.19
5.1.19

28.12.18
5.1.19

12.1.19
5.1.19
5.1.19

תאריך
12.1.19
12.1.19
12.1.19
12.1.19
12.1.19
12.1.19
12.1.19
19.1.19
19.1.19
4.1.19

12.1.19
19.1.19
12.1.19
12.1.19

שעה
08:30
10:00
08:30
10:00
08:30
10:00
10:00
10:00
08:30
08:30
10:00
10:00
08:30
10:00

שעה 
10:00
08:30
10:00
08:30
10:00
08:30
08:30
08:30
10:00
10:00
08:30
08:30
10:00
08:30

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר העל-איזוריים
שם ביה"ס

ידלין
נווה עו"ז משלב

נגבה
מעלה שמעוני

תאריך
21.12.18
21.12.18
21.12.18
21.12.18

תאריך
28.12.18
28.12.18
28.12.18
28.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19

שעה
8:30
8:30
8:30
8:30

שעה
8:30
8:30

10:00
8:30

שעה
10:00
10:00
10:00
10:00
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הליך הרישום והשיבוץ + הערות כלליות:
• הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון אשר כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במרשם האוכלוסין של משרד 	

הפנים, לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה -1965 וחוק עדכון כתובות.  תושבים חדשים/ששינו כתובתם החל מתאריך 
15.11.2018 יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה, בהתאם להנחיות המפורטות במידעון או בפורטל החינוך.

בקשת הרישום באינטרנט היא אך ורק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.. 1
עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שירשמו לאחר תם תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום . 2

פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו-כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.
עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה )כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר(.. 3
פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. מכאן, היה ומספר התלמידים יעלה על . 4

המספר שייקבע לאותו בית הספר, תהא רשאית הרשות לווסת את עודף התלמידים, בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של 
רישום יתר גם אם הרישום נעשה במועד.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו. . 5
בתי ספר חמ"ד – הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי, שהמרחק אליו . 6

עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר 
אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.

"תכנית רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ.. 7
הישארות שנה נוספת בגן - חובה על ההורים לרשום את ילדם לבית הספר במקביל להליך דחיית המעבר לביה"ס ובקשת הישארות . 8

שנה נוספת בגן על מנת לשמור מקום.
השיבוץ לביה"ס להורים שלא יבצעו רישום בתקופת הרישום הרשמית יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד. 

הורה שביצע רישום וקיבל שיבוץ לכיתה א' ובמקביל יש לבנו/בתו ועדה להישארות בגן, יש להודיע לרשות על ויתור 
הישארות חודש מיום קיום הועדה לצורך שמירת המקום בביה"ס וכמו-כן, יש להירשם לכיתה א' מחדש.

באחריות ההורה לוודא כי אין ביטול רישום בביה"ס בשל החלטת הועדה להישארות שנה נוספת בגן.
חנ"מ – שיבוץ תלמידים היוצאים מחינוך מיוחד לחינוך רגיל לבי"ס שלא לפי כתובת העוגן יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.. 9

רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה - אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית )הנגשה( של המוסד החינוכי )בשל . 10
מוגבלות(, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת, החל מתאריך 27.12.2018 

yesodi@rishonlezion.muni.il :בתיאום מראש בטלפון: 03-9547979 או במייל
CochiC@rishonlezion.muni.il :בנוסף, ניתן לפנות לגב' כוכי חיים, מנהלת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך במייל

ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות - אם ילדכם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים . 11
פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים )כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית(, 

יש לפנות לגב' ימימה לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 ובמייל:
Yemimac@rishonlezion.muni.il 

הודעה על השיבוץ תשלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום תפורסם גם באתר במהלך חודש מרץ. . 12
עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר.

לידיעתכם! רישום כוזב הוא עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע, עלול להביא לביטול . 13
הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

''הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את . 14
כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא טופס הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים.

דיוור כפול - הורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ובהמשך, את הודעת השיבוץ . 15
לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים 

אחרת.
בהתאם ליישום חוק להגנת הפרטיות בתהליכי הרישום והשיבוץ לכיתות א' באינטרנט יש צורך בתהליך זיהוי נוסף ע"י אחד . 16

מהבאים: 
1. קבלת קוד זיהוי לטלפון הורה 

2. קבלת קוד זיהוי לכתובת המייל
3. הזנת מספר הנכס בארנונה

הורה שפרטיו אינם מעודכנים במערכת, יוכל לבצע רישום באמצעות קוד הזיהוי המודפס על גבי איגרת הרישום.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם. עם זאת, עלינו להבהיר כי יכולת הקליטה של בית הספר מוגבלת.
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הגשת ערר :
לאחר קבלת השיבוץ, תוכלו במידה ותהיו מעוניינים בכך, להגיש ערר על החלטת השיבוץ עד לתאריך 6.4.2019, א' בניסן התשע"ט.

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לבית הספר, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il

ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.	 
הרשות תשלח את ההחלטה  בתום דיוני ועדת ערר .	 
ערר שיוגש לאחר התאריך 6.4.2019 ידון לאחר קיום הדיון בוועדות הערר שהוגשו במועד.	 

בתי ספר על אזוריים עירוניים
ראשון לציון היא אחת הערים היחידות בארץ המצליחה לשמר מערכת חינוך יסודית ממלכתית ציבורית ללא בתי ספר פרטיים. זאת מתוך אמונה כי יש 

חשיבות בחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ציבורית בארץ לחוסנה של החברה הישראלית ואחדותה.
יחד עם זאת אנו מאמינים ביישום עיקרון "ריבוי מתוך אחדות" כלומר, בחשיבות של מתן בחירה מסוימת להורים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך 

אשר "האני מאמין" שלהם קרוב יותר לתפיסת עולמם.
מתוך מדיניות זאת צמחו ואושרו בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי.

הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר יוכל לרשום אותו כאחד משלושת בתי הספר המועדפים בנוסף לבתי הספר באשכול הבחירה שלו.

חשוב להדגיש:
בוגרי ביה"ס )לאחר סיום שש שנות לימוד בביה"ס( ימשיכו לימודיהם במקיף באזור מגוריהם )ע"פ אזורי רישום העל יסודי(.. 1
הרשות לא מממנת הסעות להורים שנרשמו לבתי הספר הללו. . 2
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ביה"ס "אביבים" הנו בית הרואה בכל תלמיד יחיד ומיוחד- עולם ומלואו.
בית המקנה תחושת בטחון ומוגנות לכל הבאים בשעריו, בו היחסים מושתתים על תקשורת מכבדת וראויה.

בית המחנך את תלמידיו לטפח את האיכות האנושית שבו, לגדול להיות בן אדם מוסרי- ערכי, קשוב לזולת, מגלה ערנות לסביבתו, פועל למענה וגאה 
בזהות היהודית-ישראלית שלו.

'אביבים' שואף לעצב עבור מוריו מרחבי צמיחה המאפשרים למידה, התפתחות והתחדשות מקצועית המקדמים באופן מיטבי את הישגי  בית ספר 
התלמיד, מובילים אותו להיות לומד עצמאי, בעל אסטרטגיות למידה המאמין ביכולות הטמונות בו וחותר למיצוין עד תום.

תלמיד בית ספר 'אביבים' הינו בעל כישורים טכנולוגיים המתאימים לעולם מתפתח ומשתנה, צרכן תקשורת נבון וביקורתי העושה שימוש מושכל בתכנים 
המועברים בסוגי המדיה כתנאי הכרחי לקיום בחברה נאורה.

תקשורת הינה שפה מבין החשובות והמשמעותיות ביותר לאדם, כל שכן לילדים רכים העושים צעדיהם אט אט בעולם מתפתח, מגוון ועתיר שינויים.
תכנית התקשורת בביה"ס 'אביבים מפגישה את התלמידים עם שפות עולם התקשורת התוך אישית, הבין אישית ותקשורת ההמונים ומציידת אותם 

בידע וכלים ליצירת תקשורת מקדמת ולצריכה נבונה.

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר:
העצמה אישית וחברתית - טיפוח חזקות אישיות ודימוי עצמי, תרבות דיבור והקשבה.	 
עוצמה - ניהול רגשות ולשליטה בכעסים.	 
מדיטציה - טיפוח יכולת ההתבוננות הפנימית וחיזוק החוסן הנפשי.	 
תאטרון ומחול - פיתוח בטחון עצמי, יכולת ביטוי, עמידה מול קהל, מיומנויות תקשורת.	 
תקשורת המונים - פיתוח חשיבה ביקורתית ומושכלת וצריכה נבונה.	 
אומנות התקשורת - לימוד כלי אומנות דיגיטלית: אנימציה, קומיקס, צילום, עריכת וידאו, עיתונות מקוונת וקולנוע - צילום והפקת סרטים.	 
בי"ס מנגן - למידת  כלי נגינה – כינור וכלי נשיפה.	 
מצוינות 2000 - תכנית לפיתוח חשיבה מתמטית ומדעית לתלמידים מצטיינים.	 

מנהלת בית-הספר: הגב‘ אתי בנימיני
כתובת: הסחלב 2, ראשון-לציון

טלפון: 03-9623677 | פקס: 03-9518565
www.avivim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"אביבים"
בית ספר לאמנות התקשורת

תקשורת טובה מתחילה בהקשבה
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אנו בבית ספר "איתמר" מזמינים את התלמידים ללמידה בהנאה - מתוך הנעה!
אנו מאמינים בהתפתחות של לומד בעל הנעה פנימית ותחושת מסוגלות עצמית ומעניקים לתלמידינו כלים ומיומנויות להתפתחותו האישית.

תכנית הלימודים נועדה להעניק לתלמידים קשת רחבה של כלים ומיומנויות לפיתוח יכולות הלמידה, תוך העשרת עולמם במגוון תחומי דעת 
ויצירה.

אנו יוצרים לתלמידים חוויות של למידה מהנה ויצירתית, השמה דגש על פיתוח מיומנויות חשיבה ועל למידת חקר שיתופת. כך נוצרות לתלמיד 
חוויות של הצלחה ולמידה משמעותית המגבירות את ההנעה הפנימית שלו ללמידה.

לאורך שנות הלימודים בבית הספר מלווה את התלמידים תכנית "המסע שלי אל עצמי" בה הם לומדים להכיר את חוזקותיהם, להתמודד עם 
קשיים, להציב לעצמם מטרות ויעדים ולסלול לעצמם את הדרך להצלחה במגוון תחומים.

בית הספר נבחר להיות חלק מאגף "מחקר ופיתוח" של משרד החינוך, במטרה לפתח תכנית מערכתית אשר תיושם בבתי ספר נוספים.

מה עוד באיתמר?
חינוך חברתי-ערכי - בבית ספר "איתמר" מסגרות רבות לפיתוח מעורבות חברתית. כלל שכבות בית הספר יוצאות להתנדבות בקהילה.	 
טיפוח מצוינות - בבית ספר "איתמר" פועלת תכנית "אמירים" של האגף למחוננים ומצטיינים. מלבד זאת פועלות בבית הספר תכניות 	 

העשרה במתמטיקה, אנגלית, אמנות, מחול וספורט.
למידה בין-תחומית - התלמידים לומדים קורסי בחירה המשלבים למידה בין תחומית וחינוך לערכים.	 
אוריינות כדרך חיים - בכל כיתה ספריות כיתתיות עשירות. התלמידים חשופים לחוויות קריאה וכתיבה מגוונות המעשירות את השפה 	 

ואת ידע העולם שלהם.
טיפוח קהילה - בבית הספר מסגרות רבות לשיתוף ההורים - מעגלי שיח, ועדות הורים, אירועים קהילתיים. אנו מאמינים כי שותפות בין 	 

בית הספר להורים הינה בעלת ערך להצלחת הילדים.
	 העשרה תרבותית - הצגות, מופעי מחול, קולנוע, מוזיאונים וטיולים.	 

מנהלת בית-הספר: הגב' ליבנה סביר
כתובת: מבצע משה 39 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9612776 | פקס: 03-9510499
www.itamar.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"איתמר"
חינוך לערכים ולהעצמה אישית

בית ספר איתמר לילדים חושבים ויוצרים
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לימודים מעוררי השראה
"חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" )משלי כב', ו'(

בית ספר "אמנויות" נושא את דגל החינוך התרבותי-אמנותי של העיר ראשון לציון. תלמידי בית הספר נחשפים ומתנסים במגוון רחב של מקצועות 
נרחבת  אמנותית  הכשרה  ותלמידה  תלמיד  לכל  מעניקים  אנו  וריתמוסיקה.  בחלילית  נגינה  מוסיקה,  פלסטית,  אמנות  תיאטרון,  מחול,  אמנותיים: 

המאפשרת לפתח את מגוון האינטליגנציות והכישורים הטמונים בהם.
פיתוח הפוטנציאל היצירתי הינו אחד האמצעים המובילים להישגים גבוהים, ליצירת אווירת ביטחון ושייכות, ללקיחת אחריות ולאהבת האדם, המקום 

והמולדת.
בית הספר זכה באות המצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי.

"והיה כעץ שתול על פלגי מים
אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לא יבול

וכל אשר יעשה יצליח" )תהילים א' ג'(

מסלולי הלימודים הייחודיים לבית הספר

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.

למידה בין תחומית ספירלית
מקצועות הליבה נלמדים בזיקה ובחיבור לעיצוב זהות הלומד בפן היהודי, ציוני ואזרחי, תוך שילוב מגוון האמנויות וכלים מתוקשבים.

העשרה אמנותית
מסגרות רב גילאיות מגוונות של העשרה אמנותית. תלמידי "אמנויות" משתתפים בכיתות אמן, בלהקת מחול, בלהקת מעודדות, בתזמורת חליליות 

והרמוניקה ובמקהלה.
פעילות קהילתית מגוונת

מסורת של אירועים קהילתיים בהם מציגים התלמידים את כישוריהם וכישרונותיהם:
ערב כישרונות, בני מצווה, טקס מצטיינים, טקס ימי הולדת, ערב שירי לוחמים ועוד.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ מעין בן עטיה
כתובת: התזמורת 19, נאות אשלים, ראשון-לציון

טלפון: 03-9519236 | פקס: 03-9621736
www.omanuyot.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד** "אשלים אומנויות"
תרבות ישראל בלב אמנויות. ב"אמנויות" לומדים באהבה

לימודים מעוררי השראה



רב
מע

חב 
מר

45

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

"החינוך הוא הדרך, האדם הוא המטרה" )א.ד. גורדון(
בית הספר האנתרופולוגי רואה את עצמו כמקדם את הכרת תרבויות המין האנושי. האנתרופולוגיה מהווה עבור התלמיד פתח להכרת עצמו 

וזולתו, להכרה וקבלת השונות האנושית ולפיתוח אמות מידה של מוסר וצדק.
בית הספר מציב כמטרה את העמקת המודעות לתרבות היהודית ומורשתה ולטיפוח ערכי הקיימות, מתוך מחויבות להמשכיות של הדורות הבאים.

"השמיים הם הגבול והדרך - דרך ארץ" )חיל האוויר הישראלי(

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

מנהלת בית-הספר: הגב' אוסנת פרנקל
כתובת: התזמורת 43 , נאות אשלים, ראשון-לציון

טלפון: 03-9526814 | פקס: 03-9527347
www.ashalim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

לימוד שפות - עברית, ערבית, אנגלית וסינית, תוך מתן דגש על לימוד מאפייני התרבות.	 
"חיים משותפים" - מפגשים עם תלמידים ערבים-ישראלים במטרה להכיר את האחר ולטפח גישה רב תרבותית.	 
"קשר רב דורי" - מפגשים עם אזרחים ותיקים בהם התלמידים לומדים ומכירים את המורשת והתרבות שלנו. התלמידים מתנסים בהוראה 	 

והדרכה של מיומנויות המחשב לבני גיל הזהב.
תקשוב - הקניית מיומנויות ויכולות במסגרת שיעורי אוריינות ומידע שמכינים את הלומד	 
להתמודדות מיטבית במאה ה -21 .	 
מנהיגות ירוקה - תלמידים הלומדים בבית ספר "ירוק" מטמיעים את ערכי הקיימות.	 
גינה מזמינה - גינה אקולוגית המטופלת על ידי התלמידים בליווי הדרכה מקצועית.	 
חוקרים צעירים - תלמידים העוסקים בעבודת חקר בנושא המים בעזרת כלים מדעיים ומיומנויות חקר.	 
יכולת ההדברות וההקשבה כדרך לפתרון קונפליקטים. המגשרים פועלים 	  תוכנית הכשרה להצמחת מגשרים - טיפוח   - מגשרים צעירים 

בקרב ילדי בית הספר.
"פרשת השבוע שלי" - כתיבת דרשה אישית וספר מחזור ייחודי המבוסס על פרשת השבוע של התלמידים.	 
אנתרופולוגים צעירים - קבוצת מצוינות של תלמידים העוסקים בחקר תרבות בית הספר ועולמם החברתי של התלמידים.	 

"אשלים אנתרופולוגי"
בית ספר לתרבויות, עמים ושפות

"לחנך את האדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו" )מתוך חוק החינוך הממלכתי(

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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”כדי להמציא דבר חדש - כל שאתה צריך הוא ערימת גרוטאות ודמיון טוב“
)תומס אדיסון(

בית ספר "אתרים" מאמין שבכל תלמיד קיים הכישרון המולד ליזום ולהמציא. כל שצריך הוא לחנך ולהדריך אותו מגיל צעיר "לחשוב יזמות" ולהעניק 
לו כלים לפיתוח ולעידוד הדמיון הגלום בו. ביה"ס פועל ומקדם יכולות אלה מגיל גן, ע"י תכנית לימודים ייחודית המעודדת התבוננות בסביבה מנקודת 

מבט חוקרת ודרך ריבוי התנסויות בתהליכים של שאילת שאלות. כך אנחנו מעודדים את הסקרנות הקיימת בילד ומטפחים את הפוטנציאל היזמי שלו.

"מה שחשוב באמת הוא לא להפסיק לשאול" )אלברט איינשטיין(

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
מסלולי הלימוד בבית ספר ”אתרים“ נועדו לשפר את יכולות התקשורת בין התלמידים ולטפח את תחומי החקר והיזמות:

יזמות - תכנית ייחודית שפותחה ע"י צוות ביה"ס, המשלבת מיומנויות חקר מדעי ופיתוח חשיבה לצד טכנולוגיה ויזמות, תהליכי תכנון ופתרון 	 
בעיות.

קידום כישרונות - בבית ספרנו מקדמים כישורים וכישרונות של תלמידים ובכך תורמים להעצמתם בתחומים שונים, דרך: מקהלה, כיתת אמן, 	 
מחשבים, נבחרת ספורט ופינת חי.

חגיגה של חוגים - כחלק מתכנית הלימודים ובתוך מערכת השעות, מתקיימים חוגי העשרה הניתנים ע"י צוות המורים. כל ילד מגן עד כיתה ו', 	 
בוחר חוג מתוך מגוון בהתאם להעדפתו )החוגים ללא עלות כספית(. דוגמאות לחוגים: חליליות, דרמה, מחול, אמנות, מדע, ספורט וכו'...

חקירה ושיח- תכנית המיועדת לכל שכבות הגיל במסגרתה לומדים התלמידים כיצד להציג את עבודתם בפני קהל .	 

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.

מנהלת בית-הספר: הגב‘ הדר דורות ארנון
כתובת: התזמורת 13 , נאות אשלים, ראשון-לציון

טלפון: 03-9629085 | פקס: 03-9629087
www.atarim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

"אתרים"
בית ספר למדעים ויזמות

חושבים קדימה, יוזמים את המחר
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ סגל מאירה
כתובת: אבא הלל סילבר 23 , ראשון-לציון

טלפקס: 03-9612596
www.vitkin.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

"ויתקין"
"מדעי טכנולוגי - חשיבה מדעית בלמידה פעילה" מסוגלות, צמיחה והצלחה.

הלמידה היא ל.ח.מ )לומד וחושב מדעית( חוקנו

חזון חינוכי וייחודיות בית-הספר
צוות בית ספר "ויתקין" שואף להביא את כל אחד מתלמידיו להכיר ביכולותיו ולזהות את נקודות הכוח שלו על מנת שיוכל לנתב את עתידו 
ולממש את שאיפותיו בכל תחום בו יבחר.  תוכנית הלימודים של בית הספר נועדה להגביר את תחושת המסוגלות והאמונה העצמית בכל אחד 
מהתלמידים,  על מנת שיוכלו לממש את יכולותיהם מבלי לוותר על שוויון הזדמנויות לכל הילדים,  והקנית ערכים של מתן כבוד לזולת ולסביבה 

בה כל אחד מהם חי ולומד.
פיתוח חשיבה מדעית,  באמצעות למידה פעילה וחוויתית,  היא הכלי המרכזי המסייע בקידום

יכולותיהם של התלמידים ובהגברת תחושת המסוגלות.

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
מסלולי הלימוד והתכנים הלימודיים בבית הספר מבוססים על שני אפיקים מרכזיים המשולבים זה בזה: חשיבה מדעית ולמידה פעילה.

חשיבה מדעית	 
חשיבה העוסקת בבחינת שאלות של תחום תוכן הכוללת רכיבים כמו הגדרת בעיות, פתרון בעיות, ניסוח השערות, ביצוע ניסויים, ביצוע 
תוצרים וניתוח תוצאות ומסקנות. חשיבה מכוונת עתיד, חשיבה המאפשרת ריבוי פתרונות וחלופות, גישה המערבת תחומי דעת רבים. 
מטרות פיתוח החשיבה המדעית: הכרת תחומי דעת חדשים, רכישת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ופיתוחן. פיתוח מיומנויות חברתיות 

וקידום ההישגים הלימודיים.
למידה פעילה	 

למידה פעילה מזמנת לתלמידים למידה משמעותית, חווייתית ויצירתית.
באמצעות הלמידה הפעילה באים לביטוי צרכים אישיים ויכולות אישיות של כל תלמיד ותלמידה.
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חותרים אל האופק - פדגוגיה  "מוטת עתיד"
בית ספר "חופית" הינו בית ספר בעל רציונל פדגוגי ייחודי התומך ביחסי הגומלין שבין האדם לטבע, משאביו ואוצרותיו ,תוך התמקדות בים ובמערכת 
הימית כ"משאב" המאפשר למידה אקספלורטיבית משמעותית  ורלוונטית, המותאמת לעידן של שינויים חינוכיים ולתהליכי ה"גלובליזציה" של המאה 

ה-21.
חדשנית  פדגוגית  עשייה  ליבת  הינה  וחברתיים  סביבתיים  כלכליים,  היבטים  ,כבעלת  הימית  המערכת  על  השמירה  בחשיבות  הלומד  והבנת  הכרה 
המאפשרת פיתוח דרכי הוראה ולמידה, ואף מיומנויות הנדרשות כיום אצל הלומד העכשווי כגון: יכולת מסוגלות עצמית גבוהה, אינטליגנציה רגשית, 
יכולת בפתרון בעיות מורכבות ובין-תחומיות, יכולת למידה עצמאית, יכולת רפלקטיבית בבחינה וביקורת עצמית מתמדת, יכולת חשיבה מורכבת ולא 

שגרתית ואף יכולת דיאלוגית ועבודה בצוות.   
בוגרי בית ספר חופית ייצאו משעריו כשהם מוכנים היטב ל"עולם המחר" ,כאזרחים מעורבים ויוזמים, בעלי הנעה פנימית ומודעות עצמית ,אחריות 

חברתית וכבוד לאדם ולסביבה,  תוך רצון מתמיד להיטיב עם הזולת והטבע כשהם בעלי חוויית מימוש עצמי.

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
תכנית "חוף חופית" - " - תכנית לימודים ייחודית ספירלית שנבנתה על ידי הצוות הבית ספרי. בהתאם לתכנית, הוקם חוף ים בשטחו האחורי 	 

של בית הספר, שם לומדים הילדים על אודות הסביבה הימית בהוראה יצירתית, חוקרת וחווייתית המעצימה אותם ומאפשרת להם לפתח רגישות 
לסביבה, אחריות אישית, אכפתיות וידע הניתן להעברה עבור הקהילה כולה.

תכנית הרצפים - בית הספר מיישם את תכנית הרצפים ועורך מפגשים משותפים עם ילדי הגנים על מנת להקל את קליטתם בבית הספר.	 
תכנית ״אמירים״ - תכנית של האגף למחוננים ומצטיינים לקידום מצוינות התלמידים בבית הספר.	 
פעילות חינוכית בחוף הים - בית הספר ממוקם סמוך לחוף הים ועורך בו פעילות לימודית, ספורט וקיט בשיתוף קהילת ביה“ס.	 
לימודי שחמט - תלמידי כיתות א' לומדים את תורת משחק השחמט בשילוב כלים דיגיטליים.	 
פיתוח וטיפוח מנהיגות סביבתית - בית הספר מפתח מנהיגות ואחריות לסביבה ולעולם בו אנו חיים ומקדם פעילויות של שמירה והגנה על 	 

החופים והים למען שיפור איכות החיים.
קידום וטיפוח שיוויון בין המינים - תכנית המקדמת שיוויון מגדרי, עדתי ומעמדי, תוך הגדרה עצמית וחשיבה ביקורתית.	 

מנהלת בית-הספר: הגב‘ רחלי אורן 
כתובת: חיל הצנחנים 5, נווה חוף, ראשון-לציון

טלפון: 03-9621644 | פקס: 03-9620547
www.hofit.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"חופית"
בית ספר לים וסביבה. בית לאדם על שפת הים

הידעת? זהו בית הספר היחידי בעולם שהקים כיתת לימוד בחולי הים!

לדעת, לגעת ולהרגיש את האופק
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מנהלת בית-הספר: הגב' רויטל יחזקאל
כתובת: מעגל השלום 2, ראשון-לציון

טלפון: 03-9610364 | פקס: 03-9510471
www.hpn.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

"חתני פרס נובל"
מנהיגים קדימה את דור העתיד

ממנהיגות אישית למצוינות חברתית ולימודית

מנהיגי המחר כבר כאן!
אנו מאמינים, כי כל אדם ניחן בפוטנציאל להיות מנהיג, ותלמידינו בכלל זה. לפיכך, תפקידנו לסייע לכל תלמיד לממש את הכישורים הגלומים 
בו מכוח אישיותו הייחודית. בית הספר "חתני פרס נובל" מציע אקלים של צמיחה ומרחב תומך, בו מתקיימת הקפדה על יחסים של אמון וכבוד 

הדדי, תוך קידום למידה רלוונטית והתנסותית, המאפשרת לכל תלמיד לצמוח בדרכו ולגלות את המנהיג שבו.
תכנית הלימודים בתחומים השונים מעניקה לכל לומד חוויה מאתגרת ומשמעותית, המספקת בסיס לימודי-ערכי מוצק שילווה אותו בהמשך 

דרכו.

"מנהיגות אינה נוצרת סתם, מנהיגות אפשר ללמד, אפשר ללמוד ואפשר לפתח" )רודולף ג'וליאני(

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
בית ספר "חתני פרס נובל" מקפיד לשלב התנסויות מנהיגותיות וערכיות במסלולי הלימוד השונים ככלים ליצירת מצוינות לימודים ואנושית:

מצפ"ן - מנהיגות צעירה פרס נובל - תכנית לימודים ספיראלית להטמעת תכונות המנהיג, כאשר כל שכבה א'-ו' מתמקדת בתכונה אחת 	 
של מנהיגות. בנוסף, התכנית מאפשרת לכל תלמיד החל מהגן התנסות ביוזמות ובמעשי מנהיגות.

ליצירת חברה 	  ושימור האקלים הבית ספרי  - שימוש בשפה בית ספרית אחידה, שמטרתה ביסוס  מיומנויות תקשורת בין אישית 
סובלנית ומכבדת.

מסלול חברתי ערכי - מתן כלים לטיפוח מעורבות חברתית אזרחית פעילה הבאה לידי ביטוי בחונכות, שגרירי מפתח הל"ב, משכיני 	 
שלום, הפסקות פעילות והשתתפות בוועדות השונות.

טיפוח מצוינות - תוכניות להעצמת תלמידים בעלי יכולות גבוהות בתחומים שונים.	 
מנהיגות סביבתית - בית הספר קיבל הסמכה לבית ספר ירוק, ותלמידי ביה"ס פעילים בפרויקטים סביבתיים, כגון: מחזור, שימוש חוזר 	 

בחומרים, חיסכון בחשמל ובמים ועוד.
יוזמות חברתיות - תלמידי בית הספר פעילים בפרויקטים חברתיים: הקשר הבין דורי, אימוץ קהילת "ניצני ראשון", פעילות למען ילדים 	 

חולי סרטן, פעילות בבית של בנג'י, פעילויות למען ילדים עם צרכים מיוחדים בגנים, פעילויות בבית אבות ובמרכזים קהילתיים ועוד..
תלמידי הראשון בגישור - הקניית מיומנויות וכלים להתמודדות עצמית עם קונפליקטים לכלל תלמידי בית הספר. יצירת שותפות בין 	 

צוות בית הספר, התלמידים וההורים לפתרון סכסוכים באמצעות גישור.

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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"נַׁשְכִּימָה  לַכְּרָמִים--נִרְאֶה אִם-פָּרְחָה הַגֶּפֶן ... )שיר השירים, פרק ז' פסוק י"ג(
ב"כרמים" פרחה ה ג.פ.ן  - גוף, פרט ,נפש.

אנו ב"כרמים" פועלים על פי התפיסה ההוליסטית, הרואה את הילד כשלם על ההיבטים הרגשיים, החברתיים והלימודיים.
כל תלמיד - עולם ומלואו ובכל אחד קיים "ניצוץ"  ייחודי, אותו אנו מבקשים לגלות ולהעצים, באמצעות למידה התנסותית, חווייתית ורלוונטית לתלמיד 

בתחומים שונים. כך אנו מפתחים אצל הלומד את ההנעה ללמידה ותחושת המסוגלות התורמות לקידום הישגיו.
אנו מטמיעים בתלמידינו ערכים של הקשבה, דיאלוג מיטבי, סובלנות, אכפתיות ואמונה באדם.

אנו רואים חשיבות לקיום אורח חיים בריא כחלק מהשגרה היומיומית בבית הספר: "נפש בריאה בגוף בריא".
כדרך להעצמת התלמידים וליצירת חברת ילדים פעילה ובריאה, אנו שוקדים על כישורי תקשורת בינאישית מיטביים ומיומנויות ניהול עצמי, ומקדמים 

דיאלוג בהקשבה, וזאת במטרה לקדם מודעות "לעצמי, לזולתי ולסביבתי".
קהילת ההורים שותפה פעילה ומעורבת בעשייה הבית ספרית ויחד אנו מקדמים יוזמות חינוכיות למען תלמידי בית הספר.

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר:
יוגה בתנועה	 
הקוד המנצח - תכנית המעניקה לתלמידים ידע וכלים מעשיים להצלחה	 
מעגלי הקשבה	 
"סיפורונת"  מיזם ייחודי להוראת הקריאה תוך העצמת התלמיד לימודית, חברתית ורגשית.	 
אורח חיים בריא - תכניות לעידוד תזונה נכונה ופעילות ספורטיבית וחיבור הילד עם הטבע והסביבה. בית ספר מוגדר "ירוק" ופועל לקבלת 	 

הסמכה לבית ספר "ירוק מתמיד".
מסלולי העצמה ומצוינות:	 

מנהיגות: מנהיגות ירוקה, מנהיגות צעירה, מנהיגוטק, שגרירי מפתח הל"ב .
נבחרות  ספורט: אתלטיקה , כדורשת 

בתחומי האמנויות: להקת מחול, מקהלה, בית ספר מנגן, "זמר עברי", תאטרון, שחמט, קומיקס וגילוף עץ.
מרכז הצלח"ה – הכלה, צ'ופרים, לימודים, חברה והעצמה – הכנת ילדי שכבת ו' לחטיבת הביניים.	 
עם הפנים לקהילה:	 

קריאה בהנאה – חשיפה מושכלת של הקריאה בקול רם ובחברותא בשיתוף עם  "ידיד לחינוך"	 
הקשר הרב דורי – תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר בין דורי בין תלמידי ביה"ס והאוכלוסייה הבוגרת בקהילה, בסביבה טכנולוגית תוך 	 

למידה ושימור המורשת.
למידה שיתופית ופעילויות חווייתיות עם בתי ספר ועמותות של החינוך המיוחד.	 
אימוץ בתי קשיש לאורך השנה סביב לוח השנה העברי ומועדי ישראל.	 
פרויקט מס"ע -  קיום שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לשיפור הוראת האנגלית.	 

מנהלת בית-הספר: הגב‘ איריס בנימיני
כתובת: היין 2, כרמים, ראשון-לציון

טלפון: 03-9513108 | פקס: 03-9513195
www.cramim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"כרמים"
תקשורת בינאישית בעולם טכנולוגי

כשגוף ונפש נפגשים

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ דליה לוין
כתובת: אלקבץ 2, נאות שקמה, ראשון-לציון
טלפון: 03-9518091 | פקס: 03-9528367
www.merhavim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

"מרחבים"
מסורת של מצוינות ישראלית מצמיחה עתי"ד

מסורת של מצוינות

מרחבים - בית של הצלחה
בית הספר נוסד בשנת 1996. במהלך השנים זכה בפרסים: בשנת 2013 זכה בפרס חינוך מחוזי . בשנת 2012 זכה בתו הירוק והחטיבה הצעירה 
נבחרה לחטיבה מדגימה במחוז על-ידי המפקחת הארצית. בשנת 2011 זכה בפרס חינוך ארצי בזהירות בדרכים. בשנת 2017 זכה בית הספר בפרס 
ארצי לסופרי צעירים. בשנת 2017 ובשנת 2018 זכה בפרס ארצי ביזמות חברתית ויצג את ישראל בכנס בינלאומי במדריד ובטיוואן. בית הספר 

זוכה בפרסים מידיי שנה בתחום החינוך הגופני. 

והגברת  דמוקרטיים  ציוניים, אזרחיים,  יהודיים,  ערכים  בלימודים מחד, הקניית  ולמצוינות  להישגים  חינוך  דגלו  על  "מרחבים" חרט  בית הספר 
תחושת השייכות והאהבה למדינה ורצון לתרום לה מאידך.

“עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" )יגאל אלון(
ייחודיות בית ספרית "מסורת של מצוינות ישראלית" מצמיחה עתי"ד - ערכים תרבות ישראלית ייחודיות הפרט דעת

״השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ"
בית ספר "מרחבים" מספק סביבה לימודית, מקצועית ותומכת שתאפשר צמיחה אישית ומיצוי יכולות, תוך פיתוח זהות המבוססת על ערכי כבוד 

האדם, נתינה, אחריות אישית וחברתית בזיקה למורשת ישראל.
”חנוך לנער על פי דרכו“ )משלי כ”ב, ו'(

אפיקי המצויינות הייחודיים בבית הספר
בית ספרנו רואה בייחודיות ובשונות של כל תלמיד את המפתח למימוש הפוטנציאל שלו. צוות ההוראה מפעיל מסלולי לימוד בבית הספר ופותח 

בפני התלמידים דלת למגוון רחב של תחומי דעת ומעניקים במה למימוש המצוינות האישית.
חינוך מוסיקלי: "קול צבעי הקשת" - היכרות עם עולם המוסיקה. תלמידי בית הספר משתתפים בהרכב כינורות, נבל ובשירת מקהלה.	 
מחשבים: העולם הדיגיטלי" - לימוד כלים מתוקשבים ושילובם בכל תחומי הדעת.	 
“אמירים" - תכנית לטיפוח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים. התכנית מזמנת חשיבה מסדר חשיבה גבוה, חקר, יצירתיות 	 

ואתגרים אינטלקטואלים.
יזמות בחקלאות - העשרת הידע הבוטני והמעשי. פיתוח אחריות ועקביות בשמירה על החי והצומח, עידוד היזמות וחיזוק הביטחון 	 

העצמי של התלמידים.
“יוצרים שינוי" - תכנית חינוכית המאפשרת לילדים להאמין ביכולתם ליצור שינוי חיובי בסביבתם. העצמת המצוינות האישית.	 
החלל - העשרת הידע וחקר החלל ואסטרונומיה.	 
“מגשרים במרחבים" - תלמידים מגשרים - יישוב קונפליקטים תוך מימושם של ערכים חברתיים שונים -דמוקרטיה, כבוד הדדי, 	 

סובלנות והדברות. התהליך מציע כלים ומיומנויות ליישוב מחלוקות בצורה שוויונית תוך דגש על הקשבה ושיתוף.
אליסקוד- הכשרת עתודה טכנולוגית של ילדות צעירות, המוכשרות להשתלבותן בעולם ההייטק במקצועות טכנולוגיות.	 

בנוסף פועלים מגוון אפיקים נוספים לטיפוח נקודות החוזק הטמונות בכל תלמיד ותלמיד בהלימה לייחודית בית הספר.

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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מנהל בית-הספר: מר ברי דרפל
כתובת: נווה דקלים 55, ראשון-לציון

טלפון: 03-9526870 | פקס: 03-9628680
www.nevedkalim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

"נווה דקלים"
בית ספר לפיתוח מנהיגות ערכית, חברתית סביבתית

קיימות זאת המסורת שלנו

בית הספר זכה בפרס חינוך ארצי על פדגוגיה מיטבית בשנת תשע״ו
בית הספר "נווה דקלים" ממוקד בהעצמת התלמיד, פדגוגיה חדשנית והכנת התלמידים למציאות של המאה ה- 21. בית הספר וצוותו מאמינים בהכנה 

לעתיד המבוססת על הקשר לעבר ולכן בית הספר מקדיש זמן ניכר להיכרות עם העבר, עם המורשת כבסיס להכנה לעתיד.
באמצעות חינוך לאחריות, העצמה אישית ודיאלוג מיטבי מטפח בית הספר את הדור הבא של אזרחים מובילים שיתמודדו עם אתגרים חברתיים, פוליטיים 

וסביבתיים. 
בית הספר מחנך לאחריות אישית ונקיטת יוזמה ופעולה תוך שימת דגש על איתור אתגרים בסביבתו האישית של התלמיד והתמודדות עימם. 

ביה"ס מטפח תחושת שייכות בקרב התלמידים תוך שיתוף התלמידים והקהילה בתהליכים הקורים בבית הספר, בקבלת ההחלטות. בית הספר מעודד את 
תלמידיו למעורבות חברתית ואזרחות פעילה הלכה למעשה.

ה"אבנים הגדולות" של בית הספר
העצמת התלמידים – התלמידים ב'נווה דקלים' שותפים מלאים בתכנון ובעשייה. הצוות מתייעץ עם התלמידים ומקשיב להם. זאת תוך קיום 	 

סדירויות כגון ישיבות מועצת תלמידים משותפות עם הנהלת בית הספר, וועדות נושאיות המובלות על ידי תלמידים. בית הספר  
מענה הוליסטי – אנו מאמינים במענה הוליסטי לכל צרכי התלמידים. לכן, אנו מקדישים זמן רב להיכרות עם התלמידים, שיח מלב אל לב ואיתור 	 

הצרכים הרגשיים, קוגניטיביים וחברתיים של התלמידים. 
אנו 	  לבית הספר.  השייכות של התלמידים  ולתחושת  ללמידה  בסיס  הוא  חיובי  חברתי  אקלים  כי  מאמין  בית הספר   – לימודי-חברתי  אקלים 

מקדישים זמן ותשומת לב לפיתוח מרחבים בית ספריים שיטיבו את האקלים, הפסקות פעילות מיוחדות, מפגשים בית ספריים. תלמידי בית הספר 
מתחילים כל בוקר בשיר, בוחרים את הצלצול ומסיימים את היום בחיוך. 

קידום יזמות ולקיחת אחריות – בית הספר מדגיש ומעצים את לקיחת האחריות והיוזמה האישית של תלמידים. 	 
הכנה למאה ה- 21 – בית הספר מקדיש זמן ניכר להטמעת פדגוגיה מיומנויות של המאה ה- 21 כגון חלופות בהערכה, עמידה מול קהל ודיבור 	 

בציבור, עבודת צוות ושיתוף פעולה ועוד. 

בית ספר קהילתי
בית הספר נמצא במוקד הקהילה בשכונת "נווה דקלים". בית הספר מקיים פעילויות קהילתיות, טקסים תוך שיתופי פעולה וקשיבות 

לצרכי הקהילה.  
חינוך לסובלנות וקבלת השונה – בית הספר פועל הלכה למעשה כבית ספר המעודד הבנה כי שונות היא חלק מהותי מחייו של כל אדם. בית הספר 

מעודד קבלת השונה ממקום של הכלה והזדהות, תוך הדגשת ערכי הפלורליזם, שיווין חברתי וסובלנות. 

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ קלרה יונה משומר
כתובת: חיל השריון 4, נווה חוף, ראשון-לציון

טלפון: 03-9621988
www.nevehof.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"נווה חוף"
בית לח. י. י. ם ליד הים  חדשנות, יזמות, יצירתיות, מעורבות חברתית

חינוך בשביל הנשמה

בית ספר "נווה חוף" מהווה קהילה לומדת ויוצרת שבו התלמידים/ות, המורים/ות וההורים רואים בו בית והוא מהווה מרכז לקהילה כולה. בית 
הספר שואף להוביל את התלמידים לצמיחה אישית ולהישגים לימודיים וחברתיים גבוהים, תוך שיתוף פעולה עם ההורים והצוות. 

אנחנו מאמינים שבעזרת אהבה ואמונה ביכולות של כל תלמיד ותלמידה, נוכל לחנך לאנשים בעלי זהות פנימית חזקה, חמלה, תחושת מטרה 
ומחויבות לכלל.

הלמידה בבית הספר נעשית באווירה מכבדת, תומכת, דיאלוגית ופלורליסטית, תוך שימוש בגיוון שיטות הוראה, תכנים רלוונטיים לעולם התלמידים/
ות ודרך משחק וחוויה. כבית ספר קהילתי המאמין בשיתוף הורים וקהילה, צוות המורים/ות מתנהל בשקיפות מלאה מול ההורים ומציע לתלמידיו 

מגוון תחומי עניין שמטפחים את הקשר לקהילה ומסייעים להגיע להישגים לימודיים, לפיתוח זהות אישית ולמתן חוויית הצלחה לכל תלמיד.

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
שיעורי בחירה דו-גלאי לכיתות ג׳-ו׳: תלמידים יכולים לבחור פעמיים בשנה תחום שמעניין אותם, כמו: פילוסופיה, עיצוב בי"ס, מגדר, 	 

חברה וספורט, אומנות, בנייה ומחזור, צילום ותאטרון, גמדי גינה, יהדות בקליק ועוד.
לומדים גם בחוף הים: בימי שישי תלמידי שכבת ו' לומדים בחוף הים גיאוגרפיה, שפה ומתמטיקה.	 
תאטרון באנגלית: היכרות עם השפה האנגלית דרך תאטרון והלמידה היא חווייתית.	 
שעורי תיאטרון, צילום וקולנוע: התלמידים חווים ומתנסים בסיטואציות מהחיים דרך המשחק, ולומדים שפת קולנוע ומתנסים בהפקה, 	 

בצילום ובעריכה.
הלמידה 	  דרכי  ובהטמעת  הליבה  מקצועות  בהוראת  מחשבים  משולבים  שבה  ורב-שנתית  הדרגתית  תכנית  בהוראה:  מחשבים  שילוב 

וההוראה בבית הספר.
למידה מבוססת פרויקטים: שכבה א' - סופרים וסופרות. שכבה ב' - מגלי עולם.	 
פרויקטים מנהיגותיים לחברת הילדים: התלמידים מתנסים בפרויקטים וביוזמות חברתיות וקהילתיות בתחומי הדעת השונים.	 
לימודי שחמט: תלמידי כיתות א' מקבלים ידע במשחק השחמט מאבני היסוד ועד שליטה באמצעים טקטיים.	 
מעגלי שיתוף: בכל הכיתות נערך פעם בשבוע מעגל שיתוף שבו התלמידים/ות מעלים סוגיות חברתיות.	 
גינה חשבונית: תלמידי כיתות א׳-ב׳ לומדים חשבון דרך בעבודה בגינה הקהילתית.	 
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ גלית זיו
כתובת: החלמונית 6, קריית ראשון, ראשון-לציון

טלפון: 03-9614044 | פקס: 03-9611706
www.renanim.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי

"רננים"
הבית שלנו - יחס אישי לכל תלמיד

המקום בו הראש והרגש נפגשים

חזון בית הספר
בית ספר "רננים" מושתת על ערכי  אחריות ומעורבות  התלמידים.

צוות בית הספר וההורים שותפים למעשה החינוכי.

אנו מאמינים בטיפוח חשיבה  והכשרת  לומד עצמאי המעורב בתהליכי הוראה.
למידה והערכה מתוך סקרנות, ביקורתיות ויצירתיות, בהתאם לאישיותו וכישוריו

הייחודיים של כל תלמיד והבעתן בדרכים יצירתיות.

אנו דוגלים בתהליך של למידה משמעותית הנובעת מעולמו של הלומד, ומעודדים שיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים בשליחות החינוכית בקהילה.

הפעילות הלימודית והחינוכית בבית הספר מסייעת לתלמיד לעצב את השקפת עולמו כבוגר ולגלות את המצוינות הטמונה בו.
אנו מחנכים את תלמידינו לכבד חוקים וכללים, להשתלב בתוך החברה והקהילה, להפוך להיות מעורב, לתרום תרומתו למענה ולפתח יכולת הקשבה וגילוי  

סובלנות כלפי האחר.

שילובם של תחומי האומנות השונים בתחומי הדעת מאפשרים לבוגר בית ספר "רננים"  למידה משמעותית ומעצימה במגוון רחב של תחומי דעת מדעיים, 
אמנותיים, ספרותיים ואחרים. באמצעותם יפתח חשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית. 

סל התרבות הבית ספרי נבחר בקפידה רבה מתוך מטרה להפגיש את תלמידיו עם מגוון רחב של אמנים ואמנויות ולצייד כל בוגר בארגז כלים מגוון, שיעשיר 
וירחיב את עולמו התרבותי ויעמיק את חווית הלמידה שלו.

בית הספר מאפשר לתלמידיו להיחשף לעולמות חדשים, לגלות תחומי עניין נוספים, למצוא צדדים ייחודיים וכישרונות הטמונים בהם וללמוד להכירם 
ולהציגם.
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ רינת שטיינמץ-ולטר
כתובת: ריב"ל 1, נאות שקמה, ראשון-לציון
טלפון: 03-9521161 | פקס: 03-9521162

www.shikma.rlz.org.il :אתר ביה"ס
ממלכתי

"שקמה"
בית ספר להעצמה אישית למען עוצמה חברתית

אדם חברה דעת - מס"ע בשבילי הזמן

בית חינוך "שקמה" מקיים מרחב חינוכי מקצועי ותומך, המדגיש את ערך כבוד האדם.
אנו מאמינים כי העצמה אישית באמצעות מימוש עצמי תוך חתירה למצוינות מאפשרת לתלמידינו לגלות ולמצות את הכישרונות הטמונים בהם. 
קהילת שקמה מושתתת על שורשי המורשת היהודית ואהבת הארץ, מקדמת מעורבות חברתית קהילתית ליצירת חברה ראויה, ערכית ודמוקרטית, 

והכל למען עולם טוב יותר.
אנו מאמינים במתן ביטוי אישי לכל תלמיד בדרכים של שיח, טיפוח כישורים, חיזוק תחושת הערך העצמי . ומשלבים בין קדמה מדעית טכנולוגית , 
רובוטיקה , מדפסות תלת מימד , ותכנות  לבין עולם הערכים הזהות , השיח סביב דילמות מוסריות ועוד ... אנו מחנכים לעולם של המחר בו האדם 

צריך להיות בעל בינה ערכית מוסרית וחשיבה פורצת דרך ואהבת אדם .

תוכניות לימודים ייחודיות
דרכי ההוראה, מסלולי הלימוד בשקמה, מטפחים ומקדמים את החזון , את  המצוינות האישית ומפתחים את תחושת המסוגלות , דרכי ההוראה-

למידה משלבות חקר, פרויקטים, למידה בין תחומית, חשיבה יצירתית,טכנולוגיה ,תקשורת בין אישית ומוסר .
בית החינוך שלנו מציע קורסי בחירה רבים בהם הילדים מועצמים ומרחיבים את האופקים והידע.

קורסים אלה נקראים קורסי מעוף והם ללא כל עלות.

קורסי מעוף
בתחום המדעי טכנולוגי - מדענים צעירים, חוקרים ומגלים, נאמני מחשב, מנהיגוטק, גינה חקלאית אקולוגית. רואים את העולם אחרת 	 

.m21
בתחום הערכי חברתי - תוכנית בראשית בה תלמידים מכירים תלמידים מרקע תרבותי אחר, הקשר הרב דורי, ילדי זה"ב, מועצה ירוקה.	 
בתחום האומנותי - נגינה בכינור, נגינה בחליליות, שקמחול (ריקוד)שקמטרון (תאטרון),עיצוב סביבתי	 
מועצה ירוקה, סדנת אומן.	 
בתחום הספורט – משחקי כדור, אתלטיקה קלה, ריקודים.	 
אפיקי מצוינות - אמירים, חקר כדור הארץ, כתיבה וכתבים צעירים, אנגלית לקטנטנים.	 
מתקני לימוד ייחודיים – מעבדת מחשב, ספריה, מחשבים ניידים טאבלטים, מדפסות, חדר מחול, חדר תאטרון,גינה חקלאית, מרחבי 	 

משחק , חדר הכלה.

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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חינוך ממלכתי דתי

בחירה מבוקרת
מבוקרת  בבחירה  א'  לכיתות  תלמידים  רישום  בדבר  להורים  מידע 

לקראת שנת הלימודים תש"ף. 

תאריכי הרישום: 7.01.2019 – 27.01.2019, א' – כא' בשבט תשע"ט.

את מי רושמים לבית הספר?
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’ 32 התשע”ג - 2013 חייבי הרישום לכיתה א’ לשנת הלימודים תש”ף הם הילדים שנולדו 

בין התאריכים:                
י”ט בטבת התשע”ג  - 1 בינואר 2013 עד כ”ח בטבת התשע”ד  - 31 בדצמבר 
לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או של רשת החינוך העצמאי הנמצא באזור מגוריהם.

רישום לכיתות א’ הוא על פי עקרון הבחירה המבוקרת.

הרישום בבחירה המבוקרת ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il האתר פתוח לשירותכם כל תקופת הרישום, 24 שעות ביממה בין התאריכים: 7/1/19-27/1/19.

מידע על אופן הרישום באינטרנט נמצא באיגרת אישית אשר נשלחה להורים.
כל פנייה בנושא הרישום תיעשה במוקד הרישום בטלפון: 03-9547979 , או בפקס: 03-9547758.

מענה טלפוני בתקופת הרישום בימים א'-ה', בין השעות 08:30-17:00.

בחירה מבוקרת - מהי?
בעבר הוקצה לכל תלמיד בית ספר ממלכתי אחד לפי אזור מגוריו. כיום הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים, בהתאם לצרכי ויכולת העירייה, 

בחירה מתוך אשכול של בתי ספר. לכל בית ספר ייחודיות בית ספרית שנבנתה עם צוותי הוראה והקהילה.
אשכול בחירה - העיר ח ולקה לאשכולות של בתי ספר. אשכול בתי ספר מכיל בין 2-3 בתי ספר באזור גיאוגרפי קרוב.

בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו רחובות.  לתושבים ברחובות אלו זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר, המוגדר כבית ספר עוגן עבורם. 
דירוג עדיפויות - כל הורה מתבקש לבחור שלוש אפשרויות לשיבוץ ולדרגם בסדר בעדיפות המתאים לו.

בחירה מבוקרת - לצד בחירת ההורים על הרשויות מוטלת אחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בכיתות בבתי הספר. התוכנית נבנתה מתוך 
אחריות לחיזוק החינוך הציבורי בעיר לטובת כלל התושבים. ולכן בסמכות הרשות לא לאשר את כל הבקשות לווסת כיתות בהתאם לצרכים 

ולתנאים הפיזיים. 
בתי ספר על אזוריים עירוניים -  בעיר מספר בתי ספר שהרישום אליהם הוא מכל רחבי העיר והם הוגדרו כעל-אזוריים עירוניים. לתושבי רחובות 

העוגן עדיפות בשיבוץ והתושבים מכלל העיר ישובצו ע"פ הקריטריונים המפורטים בהמשך.

הליך הרישום והבחירה
הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה. הרישום הינו באמצעות אתר האינטרנט המיועד לכך בלבד- כל הורה חייב לבחור 

שלוש אפשרויות ולדרג אותם ע"פ העדפותיו.
הבחירה היא מתוך אשכול הבחירה ובתי הספר העל אזוריים. 

באשכול עם שני בתי ספר, יש לבחור שני בתי ספר בעדיפות ראשונה ושנייה. בעדיפות שלישית באפשרותכם לבחור בית ספר על אזורי או 
"לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי".
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אשכולות בתי הספר היסודיים ממלכתיים דתיים לבחירה מבוקרת

בתי ספר על אזוריים עירוניים לחינוך הממלכתי הדתי

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר – חמ"ד

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר על איזוריים – חמ"ד

אשכול
א'

ב'

שם ביה"ס
ישורון

סיני
הראל

זבולון המר

זרם
חמ"ד
חמ"ד
חמ"ד
חמ"ד

ייחודיות
בית ספר ליצירתיות וחדשנות

בית חינוך ממ"ד מדעי אקולוגי
ממ"ד לניצני רפואה

ממ"ד למנהיגות

כתובת
ירמיהו 13
נורדאו 47

רמז 11
התקומה 12

שם המנהל/ת
רויטל נהמי

ענת דהן
אושירה ארצי

יצחק עמר

טלפון
9441082
9641016
9674244
9612913

מרחב
מרכז
מערב

שם ביה"ס
מעלה שמעוני

נווה עו"ז

זרם
חמ"ד
מ"מ

ייחודיות
תתמ"ד - תורני טכנולוגי

בית חינוך משותף לציונות ומצויינות 
אישית וחברתית

כתובת
צ"ג בנות 36

מרים 4

שם המנהל/ת
נתנאל בן דוד
דורית קראדי

 

טלפון
9672093
9621750

באפשרותכם לבקר בבתי הספר באשכול אליו אתם שייכים, ובעל אזוריים, בהתאם לימים הפתוחים

אשכול
א'

ב'

שם ביה"ס
ישורון

סיני
הראל

זבולון המר

תאריך
28.12.18
28.12.18
28.12.18
28.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19

שעה
10:00
8:30

10:00
8:30

בשעה 
8:30

10:00
8:30

10:00

שם ביה"ס
מעלה שמעוני

נווה עו"ז

תאריך
21.12.18
21.12.18

תאריך
28.12.18
28.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19

שעה
8:30
8:30

שעה 
8:30
8:30

שעה 
10:00
10:00

)בכפוף לאישור משרד 
החינוך(



תי
י ד

כת
מל

מ

59 58

תי
י ד

כת
מל

מ

הליך הרישום והשיבוץ + הערות כלליות:
• ־הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון אשר כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במרשם האוכלוסין של משרד הפ	

נים, לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה -1965 וחוק עדכון כתובות.  תושבים חדשים/ששינו כתובתם החל מתאריך 15.11.2018 
יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה, בהתאם להנחיות המפורטות במידעון או בפורטל החינוך.

בקשת הרישום באינטרנט היא אך ורק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.. 1
עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שירשמו לאחר תם תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד . 2

מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו-כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.
עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה )כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר(.. 3
פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. מכאן, היה ומספר התלמידים יעלה על המספר . 4

שייקבע לאותו בית הספר, תהא רשאית הרשות לווסת את עודף התלמידים, בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של רישום יתר גם אם 
הרישום נעשה במועד.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו. . 5
בתי ספר חמ"ד – הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי, שהמרחק אליו עולה על . 6

המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר אחר מרוחק יותר 
כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.

"תכנית רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ.. 7
הישארות שנה נוספת בגן - חובה על ההורים לרשום את ילדם לבית הספר במקביל להליך דחיית המעבר לביה"ס ובקשת הישארות שנה . 8

נוספת בגן על מנת לשמור מקום.
השיבוץ לביה"ס להורים שלא יבצעו רישום בתקופת הרישום הרשמית יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד. 

הורה שביצע רישום וקיבל שיבוץ לכיתה א' ובמקביל יש לבנו/בתו ועדה להישארות בגן, יש להודיע לרשות על ויתור הישארות 
חודש מיום קיום הועדה לצורך שמירת המקום בביה"ס וכמו-כן, יש להירשם לכיתה א' מחדש.

באחריות ההורה לוודא כי אין ביטול רישום בביה"ס בשל החלטת הועדה להישארות שנה נוספת בגן.
חנ"מ – שיבוץ תלמידים היוצאים מחינוך מיוחד לחינוך רגיל לבי"ס שלא לפי כתובת העוגן יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.. 9

רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה - אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית )הנגשה( של המוסד החינוכי )בשל מוגבלות(, . 10
המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת, החל מתאריך 27.12.2018 בתיאום מראש 

yesodi@rishonlezion.muni.il :בטלפון: 03-9547979 או במייל
CochiC@rishonlezion.muni.il :בנוסף, ניתן לפנות לגב' כוכי חיים, מנהלת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך במייל

ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות - אם ילדכם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או . 11
פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים )כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית(, יש לפנות לגב' ימימה 

לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 ובמייל:
Yemimac@rishonlezion.muni.il 

הודעה על השיבוץ תשלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום תפורסם גם באתר במהלך חודש מרץ. . 12
עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר.

לידיעתכם! רישום כוזב הוא עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע, עלול להביא לביטול הרישום . 13
ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

''הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת . 14
ופרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא טופס הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים.

דיוור כפול - הורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ובהמשך, את הודעת השיבוץ לשתי . 15
הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת.

בהתאם ליישום חוק להגנת הפרטיות בתהליכי הרישום והשיבוץ לכיתות א' באינטרנט יש צורך בתהליך זיהוי נוסף ע"י אחד מהבאים: . 16
1. קבלת קוד זיהוי לטלפון הורה 

2. קבלת קוד זיהוי לכתובת המייל
3. הזנת מספר הנכס בארנונה

הורה שפרטיו אינם מעודכנים במערכת, יוכל לבצע רישום באמצעות קוד הזיהוי המודפס על גבי איגרת הרישום.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם. עם זאת, עלינו להבהיר כי יכולת הקליטה של בית הספר מוגבלת.
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הגשת ערר :
לאחר קבלת השיבוץ, תוכלו במידה ותהיו מעוניינים בכך, להגיש ערר על החלטת השיבוץ עד לתאריך 6.4.2019, א' בניסן התשע"ט.

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לבית הספר, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת:
www.rishonlezion.muni.il

ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.	 
הרשות תשלח את ההחלטה  בתום דיוני ועדת ערר .	 
ערר שיוגש לאחר התאריך 6.4.2019 ידון לאחר קיום הדיון בוועדות הערר שהוגשו במועד.	 

בתי ספר על אזוריים עירוניים
ראשון לציון היא אחת הערים היחידות בארץ המצליחה לשמר מערכת חינוך יסודית ממלכתית ציבורית ללא בתי ספר פרטיים. זאת מתוך אמונה 

כי יש חשיבות בחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ציבורית בארץ לחוסנה של החברה הישראלית ואחדותה.
יחד עם זאת אנו מאמינים ביישום עיקרון "ריבוי מתוך אחדות" כלומר, בחשיבות של מתן בחירה מסוימת להורים לרשום את ילדיהם למוסדות 

חינוך אשר "האני מאמין" שלהם קרוב יותר לתפיסת עולמם.
מתוך מדיניות זאת צמחו ואושרו בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי.

הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר יוכל לרשום אותו כאחד משלושת בתי הספר המועדפים בנוסף לבתי הספר באשכול הבחירה 
שלו.

חשוב להדגיש:
בוגרי ביה"ס )לאחר סיום שש שנות לימוד בביה"ס( ימשיכו לימודיהם במקיף באזור מגוריהם )ע"פ אזורי רישום העל יסודי(.. 1
הרשות לא מממנת הסעות להורים שנרשמו לבתי הספר הללו. . 2
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ אושירה ארצי
כתובת: רמז 11 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9674244 | פקס: 03-9502716
www.harel.rlz.org.il/BRPortal/br/P100.jsp :אתר ביה"ס

ממלכתי-דתי

"הראל"
בית ספר חמ"ד לניצני רפואה

מדע באמונה שלמה

מדע באמונה שלמה
בית הספר הראל משלב בין לימודי רוח מעמיקים לאור מסורת ישראל ובין לימודים מדעיים מתקדמים וחינוך לבריאות בהשראתו של הרמב"ם.

תכנית הלימודים של בית הספר מחזקת את השורשים והערכים היהודיים של כל תלמיד דרך לימוד התורה והמצוות ובמקביל חושפת אותו לעולם המדע 
והרפואה דרך לימוד חוויתי ומהנה שמעניק לו כלים לפיתוח החשיבה לצד הקניית הרגלים של אורח חיים חכם ובריא.

השאיפה למצוינות מאפיינת את בית הספר בכל תחומי הדעת תוך התייחסות אל הפרט, יכולותיו וכישרונותיו.

ליהנות מכל ידע
מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

כל מסלולי הלימוד בהראל משלבים למידה חוויתית מאתגרת עפ"י שיטות הוראה מתקדמות:
	 לימוד תורה ומצוות

חינוך התלמידים לתורה ולמצוות בבחינת "בכל דרכך דעהו."
בית מדרש להורים ולילדים.

	 ניצני רפואה
למידה משולבת של מדעי החיים ועקרונות מנחים לאורח חיים בריא.

	 פעילויות חברתיות
ימי מוקד ופעילויות קהילתיות מגוונות.

	 פרוייקטים מתוקשבים
מנהיגוטק, מדעטק,ראשונט, עת הדעת ושיעורים מתוקשבים

	 קשר רב דורי
מפגש למידה מרתק עם האזרחים ותיקים סבים וסבתות.

	 יצאת צדיק
חיזוק לערכים ורכישת מידות טובות

	 קפה ומאפה 
שיח מפרה וצידה לדרך בחדר המנהלת

בי"ס הראל מקום שהוא גם בית
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מנהל בית-הספר: מר יצחק עמר
כתובת: התקומה 12 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9612913 | פקס: 03-9613472
www.zhamer.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-דתי-תורני

חמ״ד תורני "זבולון המר"
בית-ספר חמ"ד למנהיגות ולמצוינות

מנהיגות, ערכים ומצוינות

מתלמידים למנהיגים
בית ספר "זבולון המר" רואה בתלמידיו את דור ההנהגה הבא של מדינת ישראל, ולכן שם לו למטרה לטפח את יכולות המנהיגות הטמונות 

בכל אחד מהם.
תוכנית הלימודים בבית הספר משלבת בין לימודים מעמיקים של תורה ומצוות ובין פיתוח יכולות המנהיגות הטמונות בכל תלמיד. בית הספר 
מחנך את תלמידיו לגלות יוזמה ותושייה, לדעת להתמודד עם אתגרים וקונפליקטים, להפגין אחריות כלפי עצמם וכלפי הסובבים אותם ולקבל 

החלטות מתוך חשיבה ערכית ואנושית.
בית הספר מחנך למצוינות מתוך אמונה, שהשאיפה להישגים גבוהים בכל תחומי החיים תאפשר לתלמידים להוביל חברתית, תסייע להם 

ביכולותיהם, תגביר מוטיבציה ותסייע להם בדרכם בחיים.  
נקודת המוצא היא, שלכל תלמיד בבית הספר יש לפחות תחום אחד של מצוינות ותחום נוסף שבו הוא שואף למצוינות.

מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר
מסלולי הלימוד בבית הספר משלבים את נושא המנהיגות והמצוינות בכל אחד מתחומי הדעת ובמגוון פעילויות חינוכיות שמשולבות בתוכנית 

הלימודים:
שיעורי מצוינות: מגוון רחב של תחומי מצוינות: פרחי רפואה, מתמטיקה, אנגלית, חקר ומדע, תקשוב ותקשורת, ספורט ואתלטיקה 	 

קלה, סטודיו לאומנות, מוסיקה- אורגניות/דרבוקות. 
הנהגת גישור - פרויקט שבו תלמידים מגשרים על מחלוקות ופותרים סכסוכים של תלמידים אחרים בבית הספר.	 
הנהגת התלמידים - תלמידי בית הספר יוזמים ומפעילים אירועים שונים בהפסקות ובימים מיוחדים.	 
נבחרת ספורט - נבחרת תלמידים המשתתפת בתחרויות ספורט שונות כמו מרוצי שדה, אתלטיקה קלה ונבחרת כדורגל.	 
הנהגת שיפוט - תלמידים שופטים בטורנירים המתקיימים בבית הספר ובהפסקות פעילות.	 
הנהגת תקשוב - תלמידים אחראים על התכנים הכיתתיים שעולים לאתר בית הספר בהדרכת הרכז.	 
מגזין וירטואלי – מגזין/עיתון המתעדכן אחת לשבועיים באתר בית הספר בכתבות התלמידים משכבה ו'.	 
שגרירי המידות - נציגות תלמידים מכל הכיתות המובילים את ערך החודש.	 
הנהגה דתית – נציגות תלמידים האחראית על פעילויות היהדות בהפסקות, חידונים ושינון 	 

משניות.
חמ"ד חברים - תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים, בקריאה, בלימוד ובהעצמה אישית.	 
– תלמידים משכבות ה'-ו' המפעילים את ספריית בית הספר על פי שיטת 	  ספרנים צעירים 

דיואי.
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ רויטל נהמי
כתובת: ירמיהו 13 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9441082 | פקס: 03-9584298
www.yshron.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-דתי

ישורון
בית ספר חמ״ד ליצירתיות וחדשנות בלמידה

יוצרי העתיד!

חושבים יצירתי - לומדים חווייתי
בית היוצר חמ"ד ישורון שואף שכל בוגר שלו יהיה בראש ובראשונה תלמיד אשר ערכיו ואמונתו איתנים. הוא מטפח תלמיד יצירתי ועצמאי אשר מסוגל 
ילד, מתן אוטונומיה לבחירה, חיזוק הביטחון היצירתי ותחושת המסוגלות  להתמודד עם אתגרי העתיד במציאות משתנה. המודעות לחוזקות של כל 
יאפשרו לבוגר גמישות מחשבתית ובטחון ביכולתו להתנהל במציאות עמומה ובתנאי אי-ודאות, תוך הפעלת חשיבה יצירתית. שילוב היצירתיות בהוראה 

נתפס כאמצעי לקידום הלמידה המשמעותית, פיתוח הסקרנות והיכולת לפתור בעיות.

פדגוגיה פורצת דרך
בית היוצר חמ"ד "ישורון" מאפשר לכל תלמיד לגלות ולממש את המצוינות האישית שלו. תהליך זה מבוסס על מודל רנזולי שהנחת היסוד שלו היא- לזמן 
לתלמידים למידה משמעותית במגוון תחומי ידע שאינם נכללים בהכרח בת"ל הרגילה ומהווים אתגר אינטלקטואלי והזדמנות ליצירתיות אשר יגבירו את 

המוטיבציה ללמידה ויובילו להצטיינות.

למידה חוץ כיתתית - סביבת ביה"ס בעלת מרחבים ללמידה מסוג אחר.	 
יום גמיש - "למידה אחרת"- יום בו הילד מגלה אחריות ללמידה, עוסק במשימות אתגריות ומפתח למידה עצמאית.	 
פיתוח יחידות הוראה אינטגרטיביות ומתוקשבות - יחידות ההוראה בשפה בכל שכבות הגיל משולבות מגוון מקצועות נוספים.	 
קופסת החלומות - הקופסה מכילה אביזרי עזר לפעילויות לא שגרתיות בכיתה.	 

״אם ראית תלמיד יוצר השמח בלימודיו דע שעומד מאחריו מחנך לחיים"

עם הפנים לעתיד
עם הפנים לעתיד בשעה טובה נזכה להיכנס לבי"ס חדש המותאם ללמידה חדשנית ומשמעותית המותאמת 

למאה ה -21 .
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מנהלת בית-הספר: הגב' ענת דהן
כתובת: נורדאו 55 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9641016 | פקס: 03-9501534
www.sinai.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-דתי

"סיני"
חמ"ד מדעי אקולוגי

חוקרים באמונה - יוצרים בהנאה!

חדשנות הלכה למעשה
חמ"ד  סיני הוא בית ספר מדעי אקולוגי, שמעניק לתלמידיו שילוב לימודים ייחודי של תורה, מדע  וחינוך לערכים.  תלמידי בית הספר נהנים 
מלימודים מעמיקים ומעשירים בתורת אבותינו ובמקביל מקבלים הכשרה מדעית / אקולוגית  מתקדמת וכלים מגוונים שיסייעו להם להתמודד 
עם אתגרי המחר. צוות בית הספר פועל מתוך תחושת שליחות חינוכית ומכשיר את תלמידיו להיות תלמידים יוזמים, חושבים וערכיים התורמים 

לקהילה בה הם חיים.

צעד לפני כולם
מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

חמ"ד סיני נבחר להיות החמ"ד הראשון בעיר שמשיק  תכנית לימודים חדשנית אשר נותנת מענה לשלושה צירים מרכזיים - העלאת הישגים 
לימודיים, חיזוק המנהיגות הפדגוגית,  והעמקת הקשר בין ביה"ס והקהילה.

מדעים ואקולוגיה בראי היהדות - הפנמת הערך "לעובדה ולשומרה" דרך חינוך לקיימות ולשמירת הסביבה בגישה יהודית. בית הספר 	 
קבל את התואר ירוק מתמיד. ובעל 2 כוכבי בריאות. 

מסלולי העשרה מקיימים: נתיב האור, מיזם היער העירוני, תכנית תפור עלי, מצאנו מים  ועוד... 	 
מסלולי העשרה תורניים – שכבות  א-ג חוג "לאורם נלך":  הכרת נפלאותיהם של חז"ל.	 

כתות ג -ו מסלולי העשרה מפוצלים:  לימוד התלמוד הישראלי , לימוד טעמי המקרא .פרויקט שינון משניות  תכנית מחשבות – לימוד 
פרקי אבות בשילוב המחשב. 

לימוד שפת המדעים - הקניית כלים ומיומנויות שיפתחו אצל כל תלמיד אוריינות מדעית.  לימוד בשיטת  PBL , התנסות בחקר החלל . 	 
הכשרה טכנולוגית - פיתוח לומד יוזם ו חוקר בעל כישורי הסתגלות לעולם עתידני תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים ובתהליכי 	 

הוראה אינטרנטיים המותאמים למאה ה -21 .
יוזמים 	  בהן התלמידים  ומעורבות חברתית של התלמידים   אישית  לטיפוח העצמה  מגוון מסגרות  קיימות  בביה"ס   - מנהיגות צעירה 

ומובילים פרויקטים חברתיים וסביבתיים.
שיעורי מוסיקה - הכשרה מוסיקלית לתלמידים שכוללת מקהלה בית ספרית, שימוש בכלי נגינה מגוונים..	 
חשיבה והעשרה לוגית: לימוד שחמט, תיכנות ורובוטיקה.	 
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בתי ספר על אזוריים

ראשון לציון היא אחת הערים היחידות בארץ המצליחה לשמר מערכת חינוך יסודית ממלכתית ציבורית ללא בתי ספר פרטיים. זאת מתוך אמונה כי יש 
חשיבות בחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ציבורית בארץ לחוסנה של החברה הישראלית ואחדותה.

יחד עם זאת אנו מאמינים ביישום עיקרון "ריבוי מתוך אחדות" כלומר, בחשיבות של מתן בחירה מסוימת להורים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך 
אשר "האני מאמין" שלהם קרוב יותר לתפיסת עולמם.

מתוך מדיניות זאת צמחו ואושרו בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי.
הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר יוכל לרשום אותו כאחד משלושת בתי הספר המועדפים בנוסף לבתי הספר באשכול הבחירה שלו.

חשוב להדגיש:
בוגרי ביה"ס )לאחר סיום שש שנות לימוד בביה"ס( ימשיכו לימודיהם במקיף באזור מגוריהם )ע"פ אזורי רישום העל יסודי(.. 1
הרשות לא מממנת הסעות להורים שנרשמו לבתי הספר הללו.. 2

מידע על אופן הרישום נמצא בפתיח המרחבים )מערב, מרכז, מזרח וחמ״ד(.

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר העל-איזוריים
שם ביה"ס

ידלין
נווה עו"ז משלב

נגבה
מעלה שמעוני

תאריך
21.12.18
21.12.18
21.12.18
21.12.18

תאריך
28.12.18
28.12.18
28.12.18
28.12.18

תאריך
04.01.19
04.01.19
04.01.19
04.01.19

שעה
8:30
8:30
8:30
8:30

שעה
8:30
8:30

10:00
8:30

שעה
10:00
10:00
10:00
10:00
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ אורנה שלי
כתובת: הירקון 4, ראשון-לציון

טלפון: 03-9641869 , 03-9565823 | פקס: 03-9658867
www.yadlin.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-על-אזורי

"ידלין"
מזמין אתכם להיות חלק מחווית חינוך פורצת דרך

האקדמיה למדענים צעירים

ובמשך שנים הינו בית ספר מוביל  ז"ל, קיים מעל 60 שנה  ידלין  ידלין- האקדמיה למדענים צעירים, על שם המחנך הדגול נפתלי  בית ספר 
בתחומו.  

בית הספר, מפתח אצל תלמידיו כישורים ומיומנויות של המאה ה- 21, אשר מטרתם היא להנחיל אצל התלמידים ערכים ויכולות אשר ישמשו 
אותם ויכינו אותם לחייהם כבוגרים. בין היתר, המטרה היא להוביל להצלחה בלימודים, לרבות בהמשך דרכם של התלמידים במערכת החינוך 

)בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה( וכן להכינם לחיים בתחומים שונים, בהם אדם מבוגר נדרש לגלות אחריות.  
קביעת  תכנון,  השגיות,  יוזמה,  אישית,  העצמה  מעשית,  הצלחה  אישית,  התפתחות  כוללים  הספר  בבית  המפותחים  והמיומנויות  הכישורים 
מטרות, נטילת שליטה עצמית ואחריות אישית. הכל מתוך רצון להכין את התלמידים לקראת המשך לימודיהם במערכת החינוך וכן להמשך 

חייהם כבוגרים בעולם תחרותי המשתנה בקצב מהיר.  
ולאחריותם האישית  לזכויותיהם  ביקורתית, המודעים  בבית הספר מבוססת על הצמחת תלמידים בעלי חשיבה חוקרת,  התשתית החינוכית 
והחברתית. התחומים שנבחרו להבניית התשתית החינוכית והלימודית להצמחת תלמידים הינם מסלולי התמחות בעלי זיקה אקדמית באשכולות 
כי חשיפת התלמידים  נבחרו מתוך אמונה  והתחומים הכלולים בהם,  וטכנולוגיה. האשכולות  שונים: מדעי הטבע, מדעי הרוח, מדעי החברה 
בגיל צעיר לדרכי החשיבה והיצירה יכולים להוביל להגברת הסקרנות הטבעית שלהם כלפי העולם הסובב אותם ולהעצמת המכוונות העצמית 
של התלמידים בתהליכי הלמידה והבחירה במסלולי התמחות עתידיים. כדי להרחיב נטיות אלו, אנו יוצרים אווירה של חשיבה המעודדת את 
התלמידים לשאול שאלות, להטיל ספק ולבחון הנחות. בנוסף לתכנים, התלמידים נחשפים גם למגוון של דרכי למידה והתנסויות המניחות את 
התשתית לפיתוח ידע, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה מגוונות מסדר גבוה. אנו מאמינים כי מימוש המודל הפדגוגי שפותח בבית הספר, יביא 

לצמצום פערים חינוכיים, תרבותיים ולימודיים באוכלוסיית תלמידי בית הספר, תוך עידוד המצוינות האישית הטמונה בכל תלמיד ותלמיד. 
ייחודית - לימודי הקמפוסים. הקמפוסים הם קורסי בחירה הנלמדים בבית הספר, בנוסף ללימודי הליבה  בבית הספר קיימת תכנית לימודים 
וללמידה הבינתחומית, במסגרתם התלמידים עצמם הם אלו שבוחרים את הקורסים אשר ברצונם ללמוד, לפי תחומי העניין השונים שלהם. 

לימודי הקמפוסים מתקיימים על בסיס דו שכבתי א'-ב', ג'-ד', ה'-ו'.  
בית הספר הינו מרכז הפצה מומחה ובעל יכולת הפצה מוכחת של מודל פדגוגי מוביל וייחודי וצוות חינוכי מומחה. כמרכז הפצה מומחה, בית 
הספר פיתח מוצר חינוכי שבמהותו יוצר מארג בין מקצועות הליבה לבין מסלולי ההתמחות של הקמפוסים לבין הלמידה הבינתחומית, בדגש על 

הכוונה עצמית ללמידה, חשיבה חקרנית, ביקורתית ושיתופית בלמידה.  
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מנהל בית-הספר: הרב נתי בן-דוד
כתובת: צ"ג בנות 36 , ראשון-לציון

טלפון: 03-9672093 | פקס: 03-9562321
www.maaleshimoni.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-דתי-תורני-על-אזורי

"מעלה שמעוני"
בית ספר חמ"ד - תורני טכנולוגי

"חנוך לנער על פי דרכו" תורה, ערכים ורוח במאה ה 21

"מטרת החינוך להכשיר את האדם... לעשותו טוב וישר" )אגרות הראי"ה קוק, אגרת ק"(
בבית חינוך תלמוד תורה ממלכתי דתי " מעלה שמעוני " שותפים צוות חינוכי ,תלמידים והורים החיים בדרך התורה, פועלים יחד לגיבוש הזהות 

האישית והלאומית ולבניין המידות של הבאים בין כתליו.
בית ספרנו דוגל בלימוד התורה כדרך חיים . תורה הזורמת בתוך עורקינו ובכל נשימה והמתבטאת בכל אורחות חיינו. מתוך ראיה זו של תורתנו 
הקדושה אנו שואפים למצוינות בכל התחומים חברתי ערכי ולימודי.  אנו עושים הכל כדי להכשיר את תלמידינו להיות בוגרים תורניים אשר יוכלו 
להשתלב באופן מיטבי ויוכלו להתפתח במישורים השונים- בהמשך דרכם. לצד העולם התורני, אנו מנחילים לתלמידינו תגבור לימודי במקצועות 

הליב"ה לצד פיתוח הידע הטכנולוגי והמדעי .
אנו מאמינים כי כל ילד הוא עולם ומלואו ועל כן אנו משקיעים רבות  במתן מענה אישי וכיתתי תוך חיזוק ושיפור חוויות ההצלחה ופיתוח השפה 

החיובית אשר תעצים ותרומם את עולמם של התלמידים ותייצר אקלים מיטבי. 

"לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה" )משלי א'(
מסלולי הלימוד הייחודיים לבית הספר

מגוון מסלולי הלימוד בבית הספר מתקיימים בכיתות תורניות - כיתות נפרדות בהן מקבלים התלמידים
והתלמידות מענה מתאים והולם לצרכיהם הלימודיים, הרגשיים, האמוניים והחברתיים:

תלמוד תורה - לימוד חמשת חומשי התורה, נביאים וכתובים על דרך הפשט, בשינון ובהבנה מעמיקה של הכתוב.	 
מדעי-טכנולוגי שילוב תחומי ידע טכנולוגיים במסלולי הלימוד כגון : מדעי המחשב ורובוטיקה	 
שילוב בין המלמד למחנכת - שתי דמויות חינוכיות, ערכיות ומשמעותיות עבור הילדים בכיתה.	 
זמרת י-ה - תוכנית ללימוד בעל פה של ידע והוואי תורני רב על ידי שירים 	 
תוכנית בחכמ"ה – לימוד והטמעת ערכים לצד חיים של תורה ומצוות, דרך למידה חווייתית ורגשית.	 
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ ניצה ווינסטון
כתובת: נגבה 31 , קריית גנים, ראשון-לציון

טלפון: 03-9624633 | פקס: 03-9527295
www.negba.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-על-אזורי

"נגבה"
בית ספר בגישת החינוך האנתרופוסופי

מהעולם האנתרופוסופי לפדגוגיה של המאה ה-21:
קבל את הילד ביראה. למד וחנך אותו באהבה. שלחהו לדרכו בחירות

הילדים של היום- הם האזרחים של המח"ר ולהם הכח להניע, להשפיע ולעצב את העתיד
בית ספר "נגבה" מטפח ומחנך "אדם שלם" וחופשי, בעל יכולת בחירה.

צוות המורים בא באהבה ומוביל את הלומדים לעצמאות מחשבתית ולהגשמה עצמית וחברתית בכל שלושת רבדי ההתפתחות: גוף, נפש ורוח, 
על פי יסודות גישת החינוך האנתרופוסופי.

אנו מאמינים בילדים שמחים
תכנית הלימודים העשירה בבית הספר שמה דגש על החוויה הלימודית של התלמיד- "מזון לנפש" ועל חיזוק האחריות האישית שלו כלפי עצמו, 

כלפי הזולת וכלפי הסביבה.
אנו מעניקים לילד את היסודות שיאפשרו לו למצות את הפוטנציאל הגלום בו, באופן הטוב ביותר תוך למידה מתוך הנאה ושמחה.

זכותו של כל ילד לחינוך, חובתו של ביה"ס לממש זכות זו באופן איכותי ובאווירה של שמחה
הלמידה היא רב תחומית וכוללת עולם מלאכות ואומנויות עשיר: מוסיקה,  אפייה,  סריגה, תאטרון, מחול, מעגל ההקשבה, נגינה בחליליות, ציור 

בצבעי מים ועבודות פסיפס, בסביבות למידה נעימות, מכילות, מגוונות ומאתגרות, זאת לצד למידה חדשנית ומצוינות לימודית וחברתית.

לומדים הנדסה

לומדים סריגה

טקס הדלקת אור היום
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מנהלת בית-הספר: הגב‘ דורית קראדי
כתובת: מרים 4 )רחל המשוררת 70(, ראשון-לציון

טלפון: 03-9621750 | פקס: 03-9526918
www.neveoz.rlz.org.il :אתר ביה"ס

ממלכתי-על-אזורי

"נווה עו"ז"
אצלנו - רואים את הייחוד ויוצרים את האיחוד

בית חינוך משותף לציונות ומצויינות אישית וחברתית

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

וקוגניטיבית.
ולמיומנויות  הסביבה הלימודית בחטיבה הצעירה בנווה עו"ז מעוררת סקרנות ומקדמת למידה פעילה ומשמעותית  בהתאם לששת תפקודי הלומד 
המאה ה-21 .הצוות החינוכי מנוסה, מיומן ומביא עמו ידע מקצועי עשיר המכוון את הלומדים לפיתוח כישורי למידה וכישורים חברתיים בסביבה חמה 

ומכילה.
בית ספר משלב הנו מסגרת חינוכית ממלכתית פורמאלית המשותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים חילוני, מסורתי ודתי. אנו פותחים את שערינו בפני 

משפחות הרואות בחינוך לערכי התרבות היהודית ישראלית מרחב צמיחה לשיח ולמידה משותפים והמבקשים לתת ביטוי לקולות השונים.  
מטרתנו היא לחנך לערכים ציוניים בלימוד, בשיח ובמעשה כדי להדגיש את אחריותנו ומחויבותנו למדינה, 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!

חט"צ - הערה בתחתית העמוד**

*הרישום לחטיבה הצעירה בבית הספר מתחיל בגיל 5.
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חינוך חרדי
חינוך ממלכתי-חרדי

חינוך מוכר שאינו רשמי )מוכש"ר(

בראשון לציון בתי ספר העונים לצרכים התרבותיים של התושבים המעוניינים בחינוך בעל אופי חרדי.

חינוך חרדי ממלכתי
בתי הספר בזרם החינוך הממלכתי-חרדי מפוקחים באופן מלא ע"י משרד החינוך וכל הצוות החינוכי מועסק ע"י משרד החינוך.

חינוך חרדי מוכר שאינו רשמי )מוכש"ר(
בתי הספר החרדיים נמצאים ברשת החינוך העצמאי או ברשת החינוך "בני יוסף" )מעיין(. בעיר בתי הספר אלה מפוקחים הן ע"י משרד החינוך והן 

ע"י רשתות החינוך.
בתי הספר של רשת החינוך העצמאי:

בתי הספר של רשת החינוך "בני יוסף" )מעיין(

חינוך חרדי במעמד פטור

את מי רושמים לבית הספר?
הורים שילדיהם נולדו בין ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012 לבין י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012 חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט -1949 לרשום את ילדיהם 

לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או לחינוך החרדי )המוכר שאינו רשמי( הנמצא באזור מגוריהם.
מידע על אופן הרישום נמצא באיגרת אישית אשר נשלחה להורים.

כל פנייה בנושא הרישום תיעשה במוקד הרישום בטלפון: 03-9547979 , או בפקס: 03-9547758.
מענה טלפוני בתקופת הרישום בימים א׳-ה׳, בין השעות 08:30-17:00.

הליך הרישום והבחירה
הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה ועל ההורה לגשת לבית הספר ולהירשם במועד הרישום הרשמי.

יש להצטייד ב-2 תעודות זהות וספחים מקוריים.

בתי ספר בחינוך החרדי-ממלכתי
אזור

מזרח
שם ביה"ס
אור מלכה

כתובת
נחמיה 111

שם המנהל/ת
בת שבע זילברשטרום

טלפון
9580348

הערות
תורני בנים

אזור
מערב

שם ביה"ס
מגן אברהם

כתובת
וילנסקי 2

שם המנהל/ת
מנשה מוסאי

טלפון
9494016

הערות
תורני בנים

אזור
מרכז

שם ביה"ס
חדר ראשון

כתובת
דרור 21

שם המנהל/ת
אביגדור סילבר

טלפון
9506769

הערות
תורני בנים

אזור
מרכז
מזרח
מזרח
מרכז

שם ביה"ס
בית יעקב  

רזאל )מאורות(
חפץ חיים 

שובו 

כתובת
יהודה לייב פינסקר 38

הרקפת 31
ירושלים 39

שד בן גוריון 44

שם המנהל/ת
אסתי שפירא 
יהודית יפרח 

אלחנן כהן 
חיה פלדמן

טלפון
9641613
9415909
9586599
9585092

הערות
תורני בנות
תורני בנות
תורני בנים

תורני בנים/בנות

מבוקרת  בבחירה  א'  לכיתות  תלמידים  רישום  בדבר  להורים  מידע 
לקראת שנת הלימודים תש"ף. 

תאריכי הרישום: 7.01.2019 – 27.01.2019, א' – כא' בשבט תשע"ט.



חינוך מיוחד

בעיר ראשון לציון ניתנים שירותי חינוך מיוחד במסגרות שונות: גני ילדים, כיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, ובתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד.
הזכות ליהנות משרותי החינוך המיוחד נקבעת בוועדת השמה שהיא וועדה סטטוטורית ע"פ חוק.

עם קבלת הזכאות, מתקיימת וועדת שיבוץ הקובעת את המסגרת החינוכית המתאימה על פי האפיונים הייחודיים של כל תלמיד, ואפיוני המסגרות 
החינוכיות..

המועדים הקבועים בחוק לקיום וועדות השמה הם מתחילת חודש ינואר ועד סיום חודש מאי כל שנה. במהלך החודשים יוני יולי מתקיימות וועדות 
השיבוץ. הודעת שיבוץ תימסר להורים ע״י היחידה לחינוך מיוחד ברשות.

www.rishonlezion.muni.il פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני
או ביחידה לחינוך מיוחד, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ, טלפון: 03-9547450, 03-9547450

בתי ספר לחינוך מיוחד:
שם ביה"ס

בלקינד
חצב

ארזים
שקמים

צעד קדימה
צליל מיתר

איפיון/ חריגות
משה - מעוכבי שכלית התפתחותית

מעוכבי   - מש"ה  צומח,  ספר  בית 
שכלית התפתחותית + אוטיזם

הפרעות התנהגות
ASD - בעיות תקשורת

C.P - שיתוק מוחין
ASD - בעיות תקשורת

כתובת
בית לחם 12

אבי האסירים 4

סעדיה בשארי 8
גולדה מאיר 9

החידה 4
דרובין 37

שם המנהל/ת
אסנת יעקובוב

מורן אחיטוב

טלי וולף
אורלי לייפר

ד"ר יאיר אלדר
פזית צור

טלפון
9641177

9657755

9568859
9510570
9672388
7418865

שם ביה"ס
אשלים אומנויות

אשלים אנתרופולוגי
עין הקורא

ידלין
נווה עו"ז

יפה נוף
יסוד המעלה

נווה דקלים
תמיר

הדרים
סיני

אופקים
בארי
רוזן

רננים
ניצנים
אתרים

זבולון המר
שקמה

אשכולות
רמז

מרחבים
אריאל שרון

סוג הכיתה
התנהגותית - רגשית
התנהגותית - רגשית
התנהגותית - רגשית
התנהגותית - רגשית

ASD - כיתה תקשורתית
ASD - כיתה תקשורתית
ASD - כיתה תקשורתית
ASD - כיתה תקשורתית

לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה

 C.P - שיתוק מוחין
לקויות למידה
לקויות למידה
לקויות למידה

בתי ספר בהם  קיימות כיתות לחינוך מיוחד:

בקרו אותנו
בפורטל החינוך

מבוקרת  בבחירה  א'  לכיתות  תלמידים  רישום  בדבר  להורים  מידע 
לקראת שנת הלימודים תש"ף. 

תאריכי הרישום: 7.01.2019 – 27.01.2019, א' – כא' בשבט תשע"ט.



בקרו אותנו
בפורטל החינוך



אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, מרחבי חינוך
אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית

חוברת מידע להורים
שנה"ל תש"ף

שלום 
כיתה 

א'
רישום תלמידים לכיתות א'
במרחבי הבחירה המבוקרת

עיריית ראשון לציון
מינהל החינוך, אגף לחינוך יסודי | רחוב הכרמל 20 , ראשון לציון

הוא מה שנשאר"החינוך
אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו"

- מקור לא ידוע


