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דבר ראש העירייה
בוגרי כיתות ו' היקרים,
החינוך בראשון לציון נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני .המטרה שלנו היא
לספק לכם חינוך איכותי ,אשר יעניק לכם את הכלים להתמודד בצורה המיטבית
עם אתגרי העידן בו אנו חיים ,להגשים את עצמכם ולממש את מלוא הפוטנציאל
הטמון בכם.
אתם מסיימים בימים אלו את שנותיכם בבית הספר היסודי ועוברים לשלב העל-
יסודי במערכת החינוך .אתם ניצבים בפני שינוי משמעותי :כיתה חדשה ,חברים
חדשים ,מורים חדשים והרבה אתגרים חדשים .אנחנו בעירייה ,נקטנו בשורה של
צעדים בשנים האחרונות ,שמטרתם להקל עליכם את המעבר ולהעניק לכל אחת
ואחד מכם את מלוא הכלים להצליח.
בכל בתי הספר המקיפים השש-שנתיים ,הקמנו מסלול עתודה מדעית טכנולוגית
המיועד לתלמידים בעלי גישה למדעים ומעודד את מיצוי כישוריכם ונטיותיכם
בתחומים אלה .השנה ,לראשונה ,לצד מגמות אלו הקמנו מגמות על אזוריות גם
בתחומי מדעי הרוח והאמנויות .לצד אלו ,בכל מקיף תוכלו למצוא שפע של מגמות
ייחודיות ,תכניות למצטיינים ,וכן כיתות מב"ר ואתגר לאלה מכם שזקוקים לסיוע נוסף.
בשנים האחרונות הגדלנו למעלה מפי שניים את המשאבים העירוניים למערכת
החינוך ,השקענו בשדרוג הסביבה הלימודית ,הוספנו שעות לימוד ואמצעים רבים.
לצד זאת נכנסנו למהלך תקשוב של כל בתי הספר ,שמשלב טכנולוגיה חדשנית
בתכנית הלימודים .השנה נשים דגש על חדשנות פדגוגית עם הפנים למאה ה.21-
לשמחתנו ,כל ההשקעה העירונית נושאת פירות .העיר ראשון לציון ממוקמת
במקום הראשון באחוז הזכאים לבגרות בקרב הערים הגדולות בישראל .זהו אמנם
רק מדד אחד ,אך הוא משקף את החתירה שלנו למצוינות בכל רמות הלימוד.
אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
שלכם

דב צור
ראש העירייה
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דבר ראשת מינהל חינוך
תלמידים והורים יקרים !
אתם עומדים על סף שלב חשוב בחייכם – המעבר למסגרת לימודית חדשה
ומשמעותית בחייכם הבוגרים – בית הספר העל יסודי.
מינהל החינוך מקדם יוזמות חינוכיות במטרה לתת מענה לצרכים המגוונים של
כל אחד מכם בתחום הלימודי ,הרגשי ,החברתי והערכי .בהלימה לתוכנית העבודה
של משרד החינוך ובהתאמה ללמידה במאה ה .21-זאת ,במקביל למשאבים רבים
המושקעים בטיפוח סביבה לימודית פיזית בטוחה ,בריאה ומקדמת חדשנית
ויצירתיות.
וכל זאת על מנת לסייע לכם להגיע בסוף לימודיכם למיצוי מיטבי ערכי ,חברתי
ולימודי– כל אחד לפי צרכיו וכישוריו.
האגף לחינוך על יסודי משקיע מאמצים רבים על מנת לאפשר קיום תהליך רישום
בדרך ראויה ונוחה ככל הניתן .אנו עומדים לשרותכם ונשמח לתת מענה לכל שאלה
או בעיה שעשויה להתעורר בתהליך.

בהצלחה מקרב לב בהמשך לימודיכם,

ד"ר שוש נחום
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דבר מנהלת אגף חינוך על יסודי
בוגרי כיתות ו' היקרים
אתם עומדים בפתחה של תקופה חדשה ,תקופת כניסתכם לבית הספר העל יסודי.
בלב העשייה החינוכית בבתי הספר המקיפים בעירנו נמצאים אתם התלמידים
וצרכיכם :הלימודיים ,החברתיים והאישיים והם מובילים אותנו בתכנון ובעיצוב
הפעילות החינוכית.
לרצף החינוכי יש חשיבות רבה מבחינת התהליך הפדגוגי ומבחינת השגת היעדים
של מערכת החינוך בעירנו .
בתי הספר המקיפים בעיר מאופיינים בהישגים ערכיים ,חברתיים ולימודיים,
איכותיים ,בהשבחת דרכי ההוראה ,הובלת שינויים וחדשנות המחברים את
תלמידינו למאה ה.21-
המנהלים והצוותים המקצועיים בבתי הספר המקיפים השש שנתיים ערוכים
ושמחים לקלוט אתכם בבתי הספר תוך שימת לב אישית לכל אחת ואחד מכם.
בברכת שנת לימודים מוצלחת.

מירי אור גוטפריד
מנהלת אגף חינוך על יסודי
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קריות החינוך השש שנתיות בראשון לציון
ביה"ס
קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית
"ע"ש א .קררי (מקיף א)
חט"ב "דורות"
קריית חינוך העירונית דתית (מקיף ב')
חט"ב דתית
קריית החינוך השש שנתית "העמית" (מקיף ג)
חט"ב "אחרון הבילויים"
קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום"
(מקיף ד׳)
חט"ב "זלמן ארן"
קריית החינוך השש שנתית "אמירים" (מקיף ה)
חט"ב "יצחק רבין
קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון (מקיף ו)
חט"ב "טביב"
קריית החינוך השש שנתית "רביבים" (מקיף ז)
חט"ב "מיכה רייסר"
קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח .בר לב (מקיף ח)
חט"ב "בר לב"
קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" וק.גנים
ע"ש דוד אלעזר (מקיף ט)
חט"ב "אשלים – קריית גנים"
קריית החינוך השש שנתית ע"ש אלברט איינשטיין
(מקיף י)
חט"ב "אבני החושן"
קריית החינוך השש שנתית "ראשונים"
ע"ש אילן רמון (מקיף יא)
חט"ב "ראשונים"
קריית החינוך השש שנתית "המעיין" (מקיף י"ב)
חט"ב "המעיין"
קריית החינוך השש שנתית מקיף י"ג
ישיבת בני עקיבא
נתיב האולפנה
תיכון חקלאי ויצו נחלת יהודה

כתובת

טלפון

440065

גב' דליה ישעיה

הורוביץ 30

9671166

סמל מוסד שם המנהלת
440065
440073
440073
771071
771071
440875

גב' חבצלת לוטן
גב' חיה שויירמן
מר חנן נוימן
גב' אטי אדר
גב' ליזה סורדו
דר' דוד נמרוד

דרובין 37
הרצל 134
הרצל 134
המתנדבים 6
הבריגדה 12
הרצל 119

9660875
9650969
9650969
9648157
9644003
9409100

440875
440917
440917
440982
440982
441147
441147
441287
441287
441311

גב' יפי הימלבלאו
גב' אתי וינקלר
גב' מיכל זינגבוים
גב' אורנה פרבר
גב' דינה אלסלר אדני
גב' מיכל טימן
גב' אנה פוליאק
גב' רויטל הירשפלד
גב' דרורית אטלסמן
דר' סופי בן ארצי

הרצל 119
ההרדוף 5
הסוכה 9
ראם 25
גרינשפן 6
גוש עציון 23
דר' יוסף בורג
בר לב 1
בר לב 1
התזמורת 17

9649495
9613735
9512640
9665533
9650808
9678495
9674928
9516378
9516378
9519154

441311
441758

גב' שרון צ'בוטורו
גב' יהודית עפרון

נגבה 33
אבני החושן 3

9624632
9519281

441758
420489
420489

גב' אתי בן חיים
גב' כרמן ניר
גב' רותי רוזנטל

ה׳ באייר 2
חיים בר לב
חיים בר לב

9517482
9512870
9512870

444257
444257
480194
444646
442392
480087

גב' עדנה וידל
גב' יעל אוריאל
גב' שמואל שרון
הרב אריאל רוקח
הרב אייל פניגשטיין
מר' חגי בן אברהם

העצמאות 37
העצמאות 37
גרינשפן 8
הרב נורוק 10
שדה נחום 4
הבנים  16נחלת

6329679
9644002
6327798
9511963
9565240
9438405
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קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית" ע"ש א .קררי (מקיף א')
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :דליה ישעיה
כתובת :הורוביץ  ,30ראשון לציון
טלפון ,03-9671166 :פקס03-9652667 :
דוא"לrealit65@gmail.com :
אתר ביה"סwww.realit.org.il :

מנהלת חטיבת הביניים "דורות" :חבצלת לוטן
כתובת :דרובין  ,37ראשון לציון
טלפון 03-9660875:פקס-03 9674564 :
דוא"לdorot_d1@walla.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il :

ייחודיות שש שנתית
הצוות החינוכי מאמין במיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד באופן שיוכל להגשים את מלוא כישוריו ,במגוון המגמות,
המסלולים והמסגרות הייחודיות ,תוך טיפוח ועידוד למצוינות ומתן הזדמנות שווה לכל.
לצד ההישגים ,מטפחים גם פעילות ערכית וחברתית ענפה ומעשירה .
קרית החינוך מובילה בהישגים לימודיים גבוהים ובוגריה משובצים בתפקידים משמעותיים בכל התחומים בארץ .
בית הספר נותן מענה במתן תגבורים לימודיים לתלמידים בעלי מוטיבציה לימודית .

מסלולים בחטיבת הביניים
מחוננים :מסלול ייחודי מכיתה ז' עד י"ב ונועד לתלמידים מחוננים ומוכשרים [מותנה באישור משרד החינוך].
ספורט  -כדורסל :כיתות כדורסל לבנים ולבנות המובילות להישגים מכובדים ברמה הארצית [ז' – י"ב].
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.

8

קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית" ע"ש א .קררי (מקיף א')
מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
מחוננים :מסלול ייחודי מכיתה ז' עד י"ב ונועד לתלמידים מחוננים ומוכשרים [מותנה באישור משרד החינוך].
ביוטכנולוגיה  :ענף מדעי ,העושה שימוש במערכות ביולוגיות לתהליכי ייצור או אנליזה ,לצורכי התעשייה ,הרפואה והחקלאות.
ספורט  -כדורסל :כיתות כדורסל לבנים ולבנות המובילות להישגים מכובדים ברמה הארצית [ז' – י"ב].

תוכניות מיוחדות בביה"ס
נחשון :תוכנית המטפחת נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מנהיגותית מובילה במדינת ישראל.
תוכנית "שיח ושיג" (דיבייט) :מטרתה לבסס את יכולת ההבעה והשכנוע בעל-פה של תלמידים מול קהל בצד הטמעת החינוך
לחשיבה.
 :Connecting Classroomsפרויקט אינטרנטי בשיתוף הקונסוליה הבריטית המאפשר קיומם של קשרים עם ארבע מדינות
באירופה :איטליה ,בולגריה ,רוסיה ואנגליה.
תעודת בגרות חברתית :בית הספר הצטרף לפרויקט תעודת בגרות חברתית המאפשרת לתלמידי י"א -י"ב להתנדב בביה"ס
ובקהילה ולקבל בתום לימודיהם תעודת בגרת חברתית בצד תעודת הבגרות הלימודית.
תרבות עם עולם :התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים בזהות היהודית ,ישראלית ואוניברסאלית תוך קיום סיורים ,סדנאות
ובתי מדרש.
מרכז למידה לתלמידי התיכון ותלמידי החטיבה :במתחם נפתח מרכז למידה ,אשר נותן תמיכה לימודית לתלמידים מהחטיבות
המזינות ומהתיכון.
טו"ב (טכנאים ובגרות) :התכנית מתמחה באלקטרוניקה בקרה ואנרגיה במטרה להכין תעודה טכנולוגית לצה"ל ,למשק ולתעשייה.
יזמים צעירים (בחט"ב) :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות .התלמידים
בפרויקט מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
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"אוריה" קריית החינוך העירונית דתית (מקיף ב')
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :חיה שוירמן
כתובת :הרצל  132ראשון לציון 			
טלפון 03-9650969 :פקס03-9561361 :
		
דוא"לmekifdati@gmail.com :
		
אתר ביה"סwww.makifb.co.il :

מנהל חטיבת ביניים :חנן נוימן
כתובת :הרצל  132ראשון לציון
טלפון 03-9650969 :פקס03-9561361 :
דוא"לmekifdati@gmail.com :
		
אתר ביה"סwww.makifb.co.il :

ייחודיות שש שנתית
ביה"ס הינו מוסד חינוכי דתי ,עיוני ,שש שנתי ,הקולט תלמידים בוגרי בתי ספר יסודיים ממ"ד מכל רחבי העיר ראשל"צ וסביבותיה.
תפיסת העולם החינוכית של ביה"ס מבוססת על גישת חז"ל "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" בשילוב עם "חנוך לנער על פי דרכו".
מטרת ביה"ס לחזק את הזהות היהודית – דתית – ערכית של התלמידים ולאפשר לכל תלמיד ותלמיד למצות את יכולותיו במגמות
שונות בחטיבה העליונה.
ביה"ס מעניק לתלמידיו מעטפת אישית ותמיכה רחבה ומצטיין בצוות הוראה איכותי ומקצועי.

מסלולים בחטיבת הביניים
כיתה מדעית מוגברת :תוכנית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע והטכנולוגיה וסוללת להם את
הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
כיתת תל"ם "-תנופה לבגרות מלאה" :כיתה בשכבת ט' המתוגברת בלימודי מקצועות הליבה המאפשרים לתת מענה לאוכלוסיית
תלמידים בעלי מוטיבציה להצליח בלימודיהם.
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"אוריה" קריית החינוך העירונית דתית (מקיף ב')
מסלולים ייחודיים ומגמות בחטיבה העליונה
חינוך גופני :התמחות מעשית בחדר כושר.
חוק ומשפט :מגמת משפטים בשיתוף מכללה למינהל בראשון לציון המגמה מאפשרת צבירת נקודות אקדמאיות לממשיכים
במכללה במסלול משפטים(.הלימודים מתקיימים במכללה אחת לשבוע בשעות אחה"צ).

תוכניות מיוחדות בביה"ס
פרויקט " תב"ל " [ תגבור לקראת בגרות] :תכנית ייחודית ,כוללת הזנה ,המתקיימת בשעות הצהריים ,ומיועדת לתגבור לימודי
הליבה בחטיבת הביניים ובמקצועות הבגרות בחטיבה העליונה .התכנית מיושמת בשיתוף עיריית ראשל"צ ומכון "ברנקו וייס".
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קריית החינוך השש שנתית "העמית" (מקיף ג')
מנהלת קריית החינוך השש שנתי :אטי אדר
כתובת :המתנדבים  6ראשון לציון			
טלפון 03-9648157 :פקס03-9649522 :
דוא"לrikilevi50@walla.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/amit-amal :

מנהלת חטיבת ביניים "אחרון הבילויים" :ליזה סורדו
כתובת :הבריגדה  12ראשון לציון
טלפון 03-9644003 :פקס03-9660403 :
דוא"לhabiluim.rishonlezion@gmail.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/amit-amal :

ייחודיות שש שנתית
בית הספר מטפח ,מעודד ומוביל מצוינות לימודית בדגש על לימודי המדעים תוך שילוב מיומנויות  ,חלופות בהערכה וטכנולוגיות
תקשוב .בביה"ס מתקיימת פעילות חברתית ענפה המעודדת מנהיגות בראש צעיר ואזרחות פעילה הכוללת :הובלת יוזמות
חינוכיות מגוונות ,התנדבות רבת היקף בקהילה וחינוך לערכים וקבלת השונה .בבית הספר מתקיימת תכנית החינוך האישי
המאפשרת דיאלוג ויחס אישי בין מורה לתלמיד במתכונת ייחודית של שני מחנכים לכל כיתה .המחנכים מעניקים לכל תלמיד
יחס אישי וסביבה לימודית תומכת ,המובילה אותו למיצוי הישגיו .ביה"ס מטפח את נבחרות הכדור-יד אשר זכו באליפויות הארץ
ובאליפויות עולם.

מסלולים בחטיבת הביניים:
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
ספורט – כדור יד :בחטיבה כיתת ספורט המתמחה בכדור יד מיועדת לספורטאים מצטיינים הפעילים באגודות ספורט ובעלי
כרטיס שחקן [ז' – י"ב].

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה:
אדריכלות :הלימודים מבוססים על טיפוח יצירתיות והדמיון ,תוך יישומם בהליכי תכנון אדריכלי ,עיצוב פנים והבנת טכנולוגיות
הבנייה .התלמידים יהיו זכאים לתעודה טכנולוגית להמשך מסלול הנדסאי במקיף ג'.
יחב"ל [יחסים בין לאומיים] :הלימודים מתבססים על יחסים בין מדינות ,משפט בין-לאומי ,עיצוב מדיניות חוץ.
ספורט – כדור יד :בחטיבה כיתת ספורט המתמחה בכדור יד מיועדת לספורטאים מצטיינים הפעילים באגודות ספורט ובעלי
כרטיס שחקן [ז' – י"ב].

12

קריית החינוך השש שנתית "העמית" (מקיף ג')
תוכניות מיוחדות בביה"ס
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים ,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
תעודת בגרות חברתית :בית הספר הצטרף לפרויקט תעודת בגרות חברתית המאפשרת לתלמידי י'-י"ב להתנדב בביה"ס ובקהילה
ולקבל בתום לימודיהם תעודת בגרות חברתית בצד תעודת הבגרות הלימודית.
תוכנית "שיח ושיג" (דיבייט) :מטרתה לבסס את יכולת ההבעה והשכנוע בעל-פה של תלמידים מול קהל בצד הטמעת החינוך
לחשיבה .התכנית מועברת בעברית ובאנגלית.
תרבות עם עולם :התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים בזהות היהודית ,ישראלית ואוניברסאלית תוך קיום סיורים ,סדנאות
ובתי מדרש.
מועדון קוראים וטיפוח קריאה וכתיבה :תלמידים משתתפים במפגשי שיח סביב קריאת ספרים וכתיבת יצירות אישיות .תכנית
בליווי צוות עברית ,צוות ספרות והספרנית לעידוד וטיפוח קריאה וכתיבה בקרב כלל התלמידים ,וחשיפתם למגוון יצירות.
הוראה מתוקשבת והערכה חלופית :שילוב יחידות הוראה מתוקשבות בהוראה ,וכן שילוב מגוון דרכי הערכה חלופיתpBL ,
(פרויקט תהליכי לתוצר) ,moodle ,מסמכים שיתופיים וחלופות שונות ומגוונות בהוראה.
הוראה רב תחומית :בבית הספר המורים משלבים בין תחומי הדעת ומלמדים יחידות הוראה מאתגרות ומשמעותיות תוך טיפוח
יצירתיות ,סקרנות ותפיסה מערכתית .
יזמים צעירים :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות .התלמידים בפרויקט
מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
קשר רב דורי :תכנית ערכית-חינוכית הבונה גשר בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי ביה"ס לבין האוכלוסייה
המבוגרת בקהילה.
מרכז הצלחה :מטרתו לסייע לתלמידים לשפר הישגים ולהשתלב באופן מיטבי בבית הספר .הסיוע לתלמידים נתן בקבוצות
קטנות בשלושה תחומי דעת :אנגלית ,מתמטיקה וכישורי שפה .וכן עזרה בתחום החברתי -התנהגותי ומענים רגשיים בפעילויות
כגון :תיפוף דרבוקות אומנויות ,הוראה בעזרת בעלי חיים ועוד.
הצלח"ה  -הכלה ,צ'ופרים ,לימודים ,חברה ,העצמה.
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קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום" (מקיף ד׳)
מנהל קריית החינוך השש שנתית :ד"ר דויד נמרוד
		
כתובת :הרצל  ,119ראשון לציון
טלפון ,03-9409100 :פקס03-9673770 :
דוא"לgnahum4@gmail.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/gan-nahum :

מנהלת חטיבת ביניים " זלמן ארן" :יפי הימלבלאו
כתובת :הרצל  ,119ראשון לציון
טלפון ,03-9409100 :פקס03-9668315 :
		
דוא"לaran444265@gmail.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/gan-nahum :

ייחודיות שש שנתית
בית הספר שם לו למטרה לפתח תלמיד ערכי המגיע להישגים לימודיים גבוהים בעל רגישות לזולת ,סולידריות חברתית,
מעורבות בקהילה ,ומחובר לעמו ולארצו.
בית הספר מקדם מטרה זאת באמצעות "גישת הפרטנות" .במסגרת תפישת עולם זו ניתנים מענים לימודיים ,רגשיים ו
חברתיים לתלמידים רבים ,ככל הניתן ,בבית הספר.
בנוסף ,אנו מאמינים בפיתוח מקצועי וערכי של הצוות החינוכי כגורם המקדם את היעדים של ביה"ס ובערך הרב הניתן להשקעת
משאבים בהעצמת הצוות החינוכי.

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
הקבלה למסלול זה היא ציונים גבוהים ,התנהגות א' ,מבחן קבלה וראיון אישי.
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קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום" (מקיף ד׳)
מסלולים ייחודיים ומגמות על איזוריות בחטיבה העליונה
אומנויות העיצוב :התמחות בגרפיקה ממוחשבת ואנימציה .מטרת המגמה לחנך לחשיבה יצירתית ,להכרת מקורות העיצוב
והאמנות ולפתח את היכולת האישית לקראת לימודי המשך עתידי בתחום.
ניהול עסקי :המגמה מציעה תכנית לימודים ייחודית הכוללת לימודי מנהל עסקים המנתחת את עולם השיווק ומערכת הכספים,
הבנקאות והבורסה באופן חוויתי והתנסותי.
ספורט -כדורעף :הלימודים כוללים מקצועות עיוניים והתנסות מעשית בכדורעף.

תוכניות מיוחדות בביה"ס
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ,ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים  ,פיתוח החשיבה והיכולת היצרתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
מל"א :תכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה ,העצמה רגשית והגברת תחושת השייכות.
של"ח ומש"צים" :תלמידי שכבות ח' וט' לומדים שיעורי של"ח (= שדה ,לאום ,חברה)ויוצאים במסגרת שיעור זה לימי שדה  ,גיחות
ומסעות ערכיים לאורך השנה .בנוסף ,מתקיימת קבוצת הנהגה :פרחי מש"צים בשכבת ח' ומש"צים בשכבת ט'  ,שפועלת לקידום
לימודי השל"ח בחטיבה והנחיית תלמידים אחרים בתחום בפעילויות השונות ,כגון ימי גיבוש לשכבת ז' וימים מיוחדים בביה"ס.
"יזמים צעירים" :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות .
התלמידים בפרויקט מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
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קריית החינוך השש שנתית "אמירים" (מקיף ה')
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :אתי וינקלר
		
כתובת :החלמונית  6ראשון לציון
טלפון ,03-9615999 :פקס03-9622134:
דואר אלקטרוניinfo@makifh-rl.co.il :
אתרhttp://www.schoolyng.co.il/amirim :

מנהלת חטיבת ביניים " רבין" :מיכל זינגבוים
כתובת :הסוכה  9ראשון לציון
טלפון ,03-9512640 :פקס03-9612947 :
דואר אלקטרוניHB-rabin-rlz-S@kishurim.k12.il :
אתרhttp://www.schoolyng.co.il/amirim :

ייחודיות שש שנתית
קריית חינוך אמירים פותחת את שעריה לתלמידי החטיבות המזינות בכל מסלולי הלימוד ולכלל תלמידי העיר שזיקתם לימודי
נגינה ,מוסיקה ,תיאטרון ותקשורת (רדיו ,ניו-מדיה ,וידאו)  .כקריית חינוך שש שנתית אנו מתחייבים לטיפול וליווי אישי לצד
הקפדה על מיצוי יכולותיו וכישרונותיו של כל תלמיד ,דרכו ואמונתו של הצוות החינוכי מתבססים על אהבה לתלמיד ,קשר חם
וישיר עם התלמידים ,הורים ומורים.

מסלולים בחטיבת הביניים
מוסיקה :מחקרים רבים מלמדים כי תלמידים המשלבים מוסיקה במסגרת לימודיהם מפתחים את החשיבה כך שהם זוכים ביתרון
משמעותי בלימודי המתמטיקה והמקצועות המדעיים.
באישור מפמ"ר מוסיקה במשרד החינוך יפתח בשנה"ל תשע"ח בחטה"ב מסלול מוסיקה שש שנתי על איזורי בדגש של מצוינות
לימודית ,התלמידים ילמדו לצד מקצועות הלימוד השונים מוסיקה שיכללו שיעורים תאורטיים ,פיתוח מיומנויות ולימוד נגינה ע"י
מורים מובילים בתחומם .מלבד תוכנית הלימודים של משה"ח יהנו התלמידים משיתוף פעולה עם התזמורת הסימפונית ותוכנית,
צליל ראשון" (ביה"ס מנגן).
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
מוסיקה :תלמידים נחשפים למיומנויות של נגינה ,שירה ,עיבוד ,אלתור ,הרמוניה ופיתוח שמיעה ,לימודי קומפוזיציה ממוחשבת.
המגמה פועלת בשיתוף פעולה עם התזמורת הסימפונית של ראשון לציון .
תיאטרון :לימודים עיוניים בצד לימודים מעשיים הכוללים :ניתוח מחזות ,סגנונות תיאטרון ,משחק ,בימוי ,עיצוב ,תאורה וסגנונות.
תקשורת אלקטרונית-וידאו ,רדיו ועיתונות :הלימודים כוללים התנסות בצילום דיגיטאלי ,גרפיקה ממוחשבת ,כתיבה יוצרת
ועריכת וידאו וקולנוע.
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קריית החינוך השש שנתית "אמירים" (מקיף ה')
תוכניות מיוחדות בביה"ס
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים ,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
פרויקט אל"ה [איתור ,למידה והערכה] :תכנית לקידום תלמידים מתקשים ע"י גיוון דרכי ההוראה והקניית כישורי למידה.
יזמים צעירים :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות.
התלמידים בפרויקט מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
תוכנית נוע"ם :התנדבות תלמידים בשכבת ח' ומעורבות חברתית תוך העצמת בני הנוער בתחומים חברתיים שונים.
מרכז הצל"חה :מטרתו לסייע לתלמידים לשפר הישגים ולהשתלב באופן מיטבי בבית הספר.
הסיוע לתלמידים נתן בקבוצות קטנות בשלושה תחומי דעת :אנגלית ,מתמטיקה וכישורי שפה .וכן עזרה בתחום החברתי-
התנהגותי ומענים רגשיים בפעילויות כגון :תיפוף דרבוקות אומנויות ,הוראה בעזרת בעלי חיים ועוד .הצלח"ה  -הכלה ,צ'ופרים,
לימודים ,חברה ,העצמה.
מרכז למידה :מתן מענה לימודי בתום יום הלימודים במקצועות הליבה לחיזוק התחומים הנלמדים בכיתה.
רדיו "קול ראשונים" :תחנת רדיו חינוכית בעיר המשודרת ע"י תלמידי מגמת התקשורת.
תרבות עם עולם :התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים בזהות היהודית ,ישראלית ואוניברסאלית תוך קיום סיורים ,סדנאות
ובתי מדרש .
נחשון :תוכנית המטפחת נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מנהיגותית מובילה במדינת ישראל.
"מישהו לרוץ איתו" :פרויקט ייחודי בו מורים ,מחנכים ויועצות בית הספר ,מלווים תלמידים תוך מתן דגש להיבטים רגשיים
ואישיים ומנסים ביחד להתמודד עם קשיים בתפקוד הלימודי בדרך להצלחה.
קמ"צ :קבוצת מדע צעיר של "מכון וייצמן למדע" :תוכנית ללמידה וחשיבה מדעית דרך התנסות פעילה ומאתגרת
בשיתוף מכון וייצמן.
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון (מקיף ו')
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :אורנה פרבר
כתובת :ראם  ,25ראשון לציון
טלפון ,03-9665533 :פקס03-9661879 :
דוא״לHE-alon-rlz-S@kishurim.k12.il :
אתר ביה"סwww.scooly2.co.il\makif-vav :

מנהלת חטיבת ביניים "טביב" :דינה אלסנר אדמי
כתובת :גרינשפן  ,6ראשון לציון
טלפון077-6228800/1 ,03-9650808:
פקס03-9581305 :
דוא״לtabibrlz@gmail.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/tabib :

ייחודיות שש שנתית
קריית החינוך השש-שנתית ע"ש יגאל אלון כוללת את חטיבת הביניים ע"ש מרדכי טביב וחטיבה עליונה .ותיכון "יגאל אלון
בית הספר ידוע ומצטיין בצוות מורים מקצועי ומיומן המקנה יחס אישי ,חם ותומך לכל התלמידים ,טיפוח השיגים לומדים תוך
מיצוי הכישורים הגלומים בכל אחד ואחת .בית-הספר מאמין בחינוך למצוינות אישית ובטיפוח כישורים וחזקות ,פועל להקניית
מיומנויות אישיות ,לימודיות וחברתיות ,תוך מתן מענה לכלל התלמידים .ביה"ס מחנך לערכים יהודיים ,ציוניים ואוניברסאליים.

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
מחוננים :מסלול ייחודי מכיתה ז' עד י"ב ונועד לתלמידים מחוננים ומוכשרים [מותנה באישור משרד החינוך].
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
אתלטיקה קלה :כיתה על איזורית המתמחה בענפי האתלטיקה קלה.
ניו מדיה :כיתה המשלבת לימודי תקשורת של המאה ה 21 -תוך שימוש באמצעי הוראה מתוקשבים.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
מכטרוניקה  -רובוטיקה :בחסות ד"ר אלי קולברג מאוני' בר-אילן נשיא רובוקאפ בישראל .המגמה משלבת לימודים מתחומי
הטכנולוגיה והמדעים הכוללים :רובוטיקה ,הנדסת חשמל ,אלקטרוניקה ,מכאניקה הנדסית ותכנות.
תקשורת-ניו-מדיה :מגמה העוסקת בעולם התקשורת האינטרנטית תוך שילוב מגוון טכנולוגיות חדישות בתחום המדיה
והאינטרנט.
אתלטיקה קלה :התמחות בענפי האתלטיקה קלה המתקיימים במתקני אתלטיקה ייחודיים.
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון (מקיף ו')
תוכניות מיוחדות בביה"ס
עתודה מנהיגות טכנולוגית-תחרות ה"רובוטראפיק " :בשיתוף הטכניון -חשיפה לעולם המדעי טכנולוגי תוך כדי בניית רובוטים.
מנהיגות מקדמת שיח :פרויקט הידברות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית.
תרבות עם עולם :התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים בזהות היהודית ,ישראלית ואוניברסאלית תוך קיום סיורים ,סדנאות
ובתי מדרש.
יזמים צעירים :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות .התלמידים בפרויקט
מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
הוראה מתוקשבת :שילוב המחשבים בהוראה בכל מקצועות הלימוד.
תקשוב :פדגוגיה חדשנית בשילוב ספרים דיגיטליים ,תוך שימור בכלים מתוקשבים מגוונים המאפשרים חשיבה מסדר גבוה.
 :Google classroomשימוש במערכת לניהול למידה בסביבת גוגל במרחבי כיתה ,מקצוע ושיתופי פעולה עם בתי ספר נוספים
במחוז.
מרכז הצלח"ה :סיוע לתלמידים בכיתה ז' כדי שישתלבו בביה"ס באופן מיטבי .הסיוע לתלמידים ניתן בקבוצות קטנות בשלושה
תחומי דעת :אנגלית ,מתמטיקה ,כישורי שפה וכן בתחום החברתי -התנהגותי  -רגשי בפעילויות ,כגון :תיפוף על דרבוקות ,יצירה
באומנות ,הוראה בעזרת בעלי חיים ועוד .
בית ספר קהילתי :יוזמות ופעילות משותפת בין מורים ,תלמידים והורים במשך יום הלימודים ובערבים.
מנהיגות מקדמת שיח :מפגשים של תלמידים ,מורים והורים ממגזרים שונים בחברה הישראלית.
שיטת הנבחרת :תלמידים שותפים ומסייעים להוראה בשיעור.
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קריית החינוך השש שנתית "רביבים" (מקיף ז')
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :מיכל טימן
כתובית :גוש עציון ת.ד 2268 .ראשון לציון
טלפון ,03-9678495 :פקס03-9587063 :
דוא"לrevivim.rishon@gmail.com :
אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/revivim :

מנהלת חטיבת ביניים "מיכה רייסר" :אנה פוליאק
כתובת :ד"ר יוסף בורג ת.ד 2040 .ראשון לציון
טלפון  ,03-9674928 :פקס03-9697902 :
דוא"לrayser.rishon@gmail.com :
אתר ביה"סwww.raiser.rlz.org.il :

ייחודיות שש שנתית
הצוות החינוכי מאמין בהשקעה משמעותית בתלמידים ,בחינוך לאחריות ולמעורבות חברתית מתוך אמונה בהם וביכולותיהם.
הצוות החינוכי מקדם ומוביל מצוינות אישית לימודית וערכית תוך ראיית כל תלמיד ותלמידה ,מתן הזדמנויות וטיפול בפרט על
כל צרכיו.
ביה"ס משמש כבית חינוך המקנה בית בטוח ומוגן המקנה סביבה לימודית אסתטית ,מזמינה ומלמדת ,בצד גבולות ברורים .הצוות
החינוכי מקדם תהליכים חינוכיים תוך הטמעת ערכים דמוקרטיים בדגש על ערכי מורשת ישראל ,העמקת הזהות היהודית
והזיקה לארץ ישראל תוך טיפוח ערכי השייכות ,המעורבות והאכפתיות של התלמיד בקהילה ,בחברה ובמדינה.

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
תיאטרון :לימודים עיוניים בצד לימודים מעשיים הכוללים :ניתוח מחזות ,סגנונות תיאטרון ,משחק ,בימוי עיצוב ,תאורה ועוד.
קולנוע :הלימודים מתמקדים בנושאי בימוי ,תסריטאיות ,צילום ,עריכה ,הפקה ,סאונד ועוד .לרשות התלמידים אולפן טלוויזיה חדיש.
ניהול הייצור :מקצועות הלימוד משלבים נושאי הנדסה תעשייתית ,תורת הניהול ,כלכלה ,בקרת איכות ,יזמות עסקית ושיווק.
מחול :לימודים מעשיים הכוללים :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,קומפוזיציה ולימודים עיוניים בתולדות המחול  ,מוסיקה ואנטומיה
[ז' עד י"ב].
הנדסת תוכנה :תלמידי הנדסת תוכנה ניגשים לבגרות במדעי המחש ברמה של עשר יחידות לימוד וחמש יחידות מדעיות נוספות.
התלמידים מתנסים בכתיבת פרויקט רחב הקף.
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קריית החינוך השש שנתית "רביבים" (מקיף ז')
תוכניות מיוחדות בביה"ס
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים ,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
קמ"צ – קבוצת מדע צעיר של "מכון וייצמן למדע" :תוכנית ללמידה וחשיבה מדעית דרך התנסות פעילה ומאתגרת בשיתוף מכון
וייצמן .
תכנית שלהב"ת :שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת.
פיתוח מנהיגות  :פיתוח וטיפוח קבוצות מנהיגות במעגלים שונים.
תכנית "אל עצמי" :סדנאות לפיתוח זהות יהודית ,ציונית ,ישראלית ודמוקרטית.
קולנוע ותיאטרון :העשרה לתלמידי שכבת ט'.
מחול :לימודים מעשיים הכוללים :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,קומפוזיציה ולימודים עיוניים בתולדות המחול ,מוסיקה ואנטומיה
[ז' עד י"ב] דרש.
מרכז הצלח"ה :מטרתו לסייע לתלמידים לשפר הישגים ולהשתלב באופן מיטבי בבית הספר .הסיוע לתלמידים נתן בקבוצות
קטנות בשלושה תחומי דעת :אנגלית ,מתמטיקה וכישורי שפה .וכן עזרה בתחום החברתי -התנהגותי ומענים רגשיים בפעילויות
כגון :תיפוף דרבוקות אומנויות ,הוראה בעזרת בעלי חיים ועוד.
הצלח"ה  -הכלה ,צ'ופרים ,לימודים ,חברה ,העצמה.
של"ח (שדה ,לאום ,חברה) :תכנית לימודים המתקדמת בחיזוק הזיקה למדינת ישראל .במסגרת של"ח נלמדים שיעורים עיוניים
וכן פעילויות חוץ בית ספריות המפגישות את התלמידים עם מערכות נוף-אדם בסביבתו הקרובה ובארץ ישראל כולה.
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח.בר לב (מקיף ח')
מנהלת קריית חינוך השש שנתית :רויטל הירשפלד
כתובת :חיים בר לב  1ראשון לציון.
טלפון , 03 – 9516378 :פקס03-9419845 :
דוא"לmakifchet@gmail.com :
אתר ביה"סwww.makifchet.rlz.org.il :

מנהלת חטיבת ביניים "בר לב" :דרורית אטלסמן
דוא"לmakifchet.jh@gmail.com :

חזון בית ספר
ביה"ס נועד להעניק סביבה ומעצימה לכל הבאים בשעריו ,וזאת באמצעות דיאלוג מקדם ,טיפוח תחושת שייכות ומוגנות ,יחס
אישי ודאגה לרווחת הפרט .ביה"ס מחנך לסובלנות ,שוויון ואחריות ,מעודד תחושת מסוגלות ושאיפה למצוינות ,מוביל לחדשנות,
ומכשיר את תלמידיו ללמידה עצמאית ושימוש באמצעים טכנולוגים .בית הספר שואף ,שבוגריו יהיו אנשים ערכיים ,בעלי חשיבה
ביקורתית ויצירתית ,שיממשו את עצמם ויתרמו לסביבתם.

מסלולים בחטיבת הביניים:
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
ספורט  -אתלטיקה קלה :כיתת אתלטיקה קלה בחטיבת הביניים המתמחה בענפי האתלטיקה הקלה [ז' – י"ב].
מחול :מיועד לתלמידים /ות שאוהבים את התחום ומוכשרים בו ,מסלול המשלב שיעורי מחול בסגנונות שונים הכוללים ימי שיא
והופעות.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה:
לימודי הסביבה :תכנית לימודים הכוללת את תחומי המדע :ביולוגיה ,כימיה ,מדעי כדור הארץ ,רפואה ,כלכלה ,גיאוגרפיה וחברה.
אומנות העיצוב  -מולטימדיה :הלימודים מתמקדים בתולדות האומנות ,עיצוב גרפי ,מולטימדיה ואומנות פלסטית.
ספורט – אתלטיקה קלה :מאפשר לספורטאים מצטיינים למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים במגמה .הלימודים
מתקיימים בשיתוף פעולה עם מכללת גבעת וושינגטון [ז' – י"ב].
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח.בר לב (מקיף ח')
תוכניות מיוחדות בביה"ס:
תכנית "אמירים" :עוסקת בטיפוח מצוינות והצטיינות בבית הספר .מתמקדת בחשיפת תלמידים לתכנים ייחודיים בדגש פיתוח
וטיפוח מיומנות חשיבה מסדר גבוה ובכללן מיומנות חקר.
נחשון :תוכנית המטפחת נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודת מנהיגות מובילה במדינת ישראל.
תוכנית אל"ה [איתור ,למידה והערכה] :תכנית לקידום תלמידים מתקשים ע"י גיוון דרכי ההוראה והקניית כישורי למידה.
יזמים צעירים :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות  .התלמידים בפרויקט
מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
א.א נאמני זכויות :קבוצת מנהיגות העוסקת ביישום והעלאת המודעות של האמנה הבין לאומית לזכויות הילדים ,המיזם בשיתוף
יוניסף ישראל ומשרד החינוך.
להקת מחול שש שנתי – ייצוגית משלבת סגנונות :בלט קלאסי ,מודרני ,ג'ז והיפופ .מופיעה בביה"ס ובקהילה .זוכה לפרסים מידי
שנה בתחרויות ארציות.
של"ח( :שדה ,לאום ,חברה וידיעת הארץ) הינו תחום חינוכי-לימודי ,המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת
המולדת שמתקיימת בבית הספר .לשם כך התחום המקיים מגוון פעולות בשדה ,המפגישות את הנוער עם תבנית נוף מולדתו.
פעולות השדה משולבות עם פעולות בכיתה ,כך שחוויות השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר.
המטרה היא להביא את התלמידים לידי הכרת הארץ  ,בדרך שתחזק את אהבת המולדת ותצמיח אזרח ישראלי פעיל ומעורב.
מש"צים (מובילי של"ח צעירים) :מסגרת המש"צים נועדה לגבש שכבה איכותית  ,משפיעה ומובילה בקרב הנוער .המש"צים (ת
מרכז הצלח"ה :מטרתו לסייע לתלמידים לשפר הישגים ולהשתלב באופן מיטבי בבית הספר.הסיוע לתלמידים נתן בקבוצות
קטנותבשלושה תחומי דעת :אנגלית ,מתמטיקה וכישורי שפה .וכן עזרה בתחום החברתי -התנהגותי ומענים רגשיים בפעילויות
כגון :תיפוף דרבוקות אומנויות ,הוראה בעזרת בעלי חיים ועוד .הצלח"ה  -הכלה ,צ'ופרים ,לימודים ,חברה ,העצמה .תלמידים
מחטיבת הביניים) פעילים בתוך בית הספר בפעילויות חברתיות שונות – ובשדה במסגרת פעילויות השל"ח.
שגרירים צעירים :מרכז הישראלי למנהיגות צעירה מכשיר את בני הנוער להוות את עמוד התווך העתידי של החברה הישראלית
תוך יצירת אפיקים חדשים ואופקים רחבים בעלי צ ביון עכשווי .זאת תוך "צמיחה" אישית ,הקניית כישורים ומיומנויות המבטאים
ערכים אלה :צעירים ,מנהיגים ,יוזמים .תכנית לימודים משולבת יזמות  ,מנהיגות ומעורבות חברתית לקידום המצוינות האישית
על מימוש בדגש על מימוש עצמי של התלמידים ,וזאת תוך מתן אפשרויות לחינוך המתאים להם עפ"י כישוריהם וכישרונותיהם
בדרך למימוש הפוטנציאל הגלום בהם .בנוסף התוכנית שואפת להעניק לתלמידים כלי עבודה איכותיים בתוספת הטמעת רוח
היזמות העסקית והחברתית תוך מיצוי מכלול של יכולות.
קמ"צ  :קבוצת מדע צעיר של "מכון וייצמן למדע" :תוכנית ללמידה וחשיבה מדעית דרך התנסות פעילה ומאתגרת
בשיתוף מכון וייצמן

23

קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" וקריית גנים
ע"ש דוד אלעזר (מקיף ט')
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :ד״ר סופי בן ארצי
כתובת :התזמורת  17ראשון לציון
נאות אשלים  -טל' :חט"ע/חט"ב 03-9519154 :
פקס חט"ע03-9526752 :
נאות אשלים  -דוא"לdanaZ@ashalim.org :
אתר בי"סmakiftet.rlz.org.il :

מנהלת חטיבת הביניים :שרון צ'בוטרו
כתובת חט"ב ק .גנים :נגבה  33ראשון לציון
ק.גנים טל',03-9624632 :
פקס03-9617010 :
ק.גנים  -דוא"לDinah@ashalim.org :

ייחודיות שש שנתית
בית ספר מקיף ט' הינו בית ספר הוראה כל פרט מבאי בית הספר כמצויין וכמיוחד .בית הספר מאמין בחינוך למצויינות אישית ,
לימודית וחברתית  .הוא מהווה מקום משמעותי לכל הבאים בשעריו ,מאפשר תהליך של העצמה ומיצוי היכולות האישיות,
תוך שיתוף פעולה ,אחריות אישית  ,קיום דיאלוג חינוכי ,פיתוח היוזמה האישית והחדשנות .ערך התרומה/הנתינה לקהילה ,כמו
ערכי כבוד האדם והנחלת מורשת העם היהודי ,מהותיים ומרכזיים בהוויית ביה"ס.

מסלולים בחטיבת הביניים
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש–שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים  ,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית ,לצד הקניית ידע
וממיומנויות לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו-שלבית ובראיון אישי.
מנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע והטכנולוגיה
וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי .במסגרת הלמידה ,התלמידים יתנסו בלמידה ויעברו ימי
עיון באקדמיה.
כיתת ספורט :הכיתה מקבלת שיעורי העשרה בחינוך גופני  ,בדגש על טיפוח מצויינות בספורט וכן פעילויות העשרה בכדור יד
ובחדר כושר .נבחרות הספורט של ביה"ס בתחום הכדורגל ,כדורסל וכדור יד מובילות וזוכות בהישגים שונים .הקבלה לכיתה
מותנית בהישגים גבוהים ובראיון אישי.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה:
ביוטכנולוגיה :תחום המאפשר לתלמידים להיות חוקרים עצמאיים ,להתנסות בתחום מדעי ייחודי ,העושה שימוש במערכת
ביולוגיות לתהליכי יצור או אנליזה לתעשייה .התלמידים עוברים חוויות לימודיות מיוחדות ומעמיקות במכון ויצמן.
אלקטרוניקה (כיתת שוחרות) :בניית רובוטים ,שימוש בלייזרים והתעסקות בטכנולוגיות האלקטרוניקה המהווה חלק בלתי נפרד
מחיי העולם המודרני .המגמה כוללת התמחות משולבת ב"חומרה" וב"תוכנה" ובניית פרוייקטים יחודיים במסגרת חיל האויר.
ספרדית :פיתוח מיומנויות לשונית של האזנה  ,דיבור ,קריאה וכתיבה המאפשרות תקשורת בספרדית בכתב ובעל פה,
וחשיפה לתרבות הספרדית .הולה.
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קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" וקריית גנים
ע"ש דוד אלעזר (מקיף ט')
תכניות מיוחדות בביה"ס:
תיבת נגינה :תכנית ייחודית ליצירת הרכבים מוזיקליים .הכותבים מלחינים  ,שרים ומנגנים יחדיו .פתוח בפני תלמידי ביה"ס מכל
כיתות הלימוד.
חינוך הוליסטי :התפיסה המנחה בבית הספר הינה תפיסה הוליסטית ,הפועלת ל פי ריבוי האינטליגנציות של גרדנר .בדרך זו
פועלות בבית הספר תוכניות רבות  ,הנוגעות לצד הרגשי של התלמיד כמו תכנית שבע ,אמנות,מחול וכדומה .החינוך ההוליסטי
מוטמע מרמת המנהל ועד לתלמידים.
מסע כוכב :תלמידי שכבה ט' משתתפים בפעילות של"ח ייחודית בראשון לציון .הם משתתפים במסע כוכב בן  3ימים  ,במסגרתו
הם לנים באוהלים ומטיילים באזור מסוים בארץ .בכל שאר שכבות בית הספר הטיולים נערכים בהתאם לחזון בית הספר
ולתוכניות הליבה.
תרבות עם עולם :התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים בזהות היהודית ,ישראלית ואוניברסאלית תוך קיום סיורים ,סדנאות
ובתי מדרש.
יום ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים :כיתות הספורט וצוות חינוך גופני מקיימים ספיישל אולימפיקס – יום ספורט לכל תלמידי
החינוך המיוחד במחוז מרכז.
קשר עם נוער יהודי מאורוגוואי :תלמידי מגמת ספרדית נמצאים בקשר קבוע עם נוער יהודי מאורוגוואי .לאורך השנה התלמידים
נמצאים בקשר בדרך מקוונת ,והנוער מאורוגוואי מבקר בביה"ס מדי שנה.
חינוך אישי :החל משנת הלימודים תשע"ז הוטמעה בחט"ב תוכנית "חינוך אישי" ,שמטרתה להעמיק את השיח האישי בין כל באי
ביה"ס ,וליצור קשר משמעותי בין המורים לתלמידים .התלמידים רוכשים מיומנויות לקיום דיאלוג מקדם ,המשפר את הכישורים
החברתיים וההישגים הלימודיים.
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש אלבט אינשטיין (מקיף י')
מנהל קריית החינוך השש שנתית :יהודית עפרון
כתובת :אבני החושן  3ראשון לציון
טלפון , 03-9513963 :פקס03-9617318 :
דוא"לmakifyod@gmail.com :

מנהלת חטיבת ביניים "אבני החושן" :אתי בן-חיים
כתובת :ה' באייר  2ראשון לציון
טלפון ,03-9521246 :פקס03-9616431 :
דוא"לetibh1@gmail.com :

"החינוך הוא מה שנשאר ,כאשר שוכחים את כל הדברים שלמדנו בבית-הספר".
אלברט איינשטיין

ייחודיות שש שנתית
קריית החינוך ע"ש איינשטיין מהווה חממה להתפתחות ולצמיחה אישית באמצעות מערכת תמיכה אקדמית וחברתית ושילוב
בלתי מוגבל של כל מסלולי הלימוד .קריית החינוך הינה קהילה חברתית לומדת ,מקנה לתלמידיה סביבה לימודית בטוחה,
מסקרנת ומעוררת מוטיבציה לצד חינוך לערכים וליישומם .אנו מצטיינים בתחום המתמטיקה והמדעים ובתרומה לקהילה
ולצבא .מובילים את מגמת הרפואה ואת מגמת האקדמיה לפני צבא בהנדסת תכנה במסגרת המכללה למנהל .כל זאת לצד שמירה
על העיקרון שכל תלמיד הוא משמעותי .אנו מכוונים אל היחיד .הנחת העבודה שלנו היא שהגמשת המערכת והתאמתה לצרכים
פרטניים (קוגניטיביים ורגשיים) מקדמת את תחושת השייכות ואת הפניות של התלמיד ללמידה .מצוינות היא מימוש הפוטנציאל
האישי של כל תלמיד .מצוינות אינה מוגבלת רק לתחומי הלימוד המקובלים .זו דרך חיים ותפיסת עולם ערכית של בית הספר

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
כיתת פרחי רפואה :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתחום המדעים בשילוב סיורים והרצאות מעולם
הרפואה.
כיתת תל"ם "-תנופה לבגרות מלאה" :כיתה בשכבת ט' המתוגברת בלימודי מקצועות הליבה המאפשרים לתת מענה לאוכלוסיית
תלמידים בעלי מוטיבציה להצליח בלימודיהם.
כיתה קטנה :כיתה השייכת לחינוך מיוחד ,הכיתה מכילה עד  15תלמידים ומיישמת את עיקרון השילוב .בכיתה זו עובד צוות
טיפולי – תרפיה (מוסיקה ,אומנות ועוד) ,גורמים פסיכולוגים רווחה ועוד בהתאם לצורך.
התלמידים הלומדים בכיתה זו הם בעלי לקויות למידה משמעותיות אשר גורמות לפער לימודי בינם ובין שאר התלמידים בני
גילם תלמידים אילו ילמדו לפי תכנית הלימודים של משרד -החינוך בהתאמה ללקויות .לכל תלמיד נכתבת תכנית אישית ע"י
המחנכת בשיתוף גורמים טיפולים  ,מורים מקצועיים ואבחונים פסיכו דידקטיים.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
מערכות רפואיות ( 10יח' לימוד) :לימודים מרתקים והזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ומעשי כבר
בתקופת התיכון .מגמה זו משלבת מדעי בריאות ורפואה מונעת .תכנית הלימודים מלווה ע"י מומחי בית-החולים .כהשלמה
מעשית ללימודים התיאורטיים ,מגיעים התלמידים לסיורים בבית-החולים שם הם שומעים הרצאות מומחים ,מסיירים במחלקות
השונות בהתאם לחומר.
הרפואה היא הרבה יותר ממקצוע .מדובר בשליחות ,בדרך חיים .מסלול הלימודים הייחודי מאפשר לבוגרים לחוות באופן אקטיבי
את האתגרים הניצבים בפני הרופא המודרני ולהחליט על עתידם על סמך היכרות עם התחום.
מקצועות ההתמחות :מדעי הבריאות (אנטומיה ,פיסיולוגיה ורפואה מונעת) ,מערכות רפואיות (פתולוגיה וקליניקה) ,ובנוסף
הרחבת לימודי המדעים – ביולוגיה ,כימיה או פיסיקה לפי בחירה .התלמידים מתנדבים במד"א ונחשפים למקרים אמיתיים.
הבוגרים מקבלים הסמכה כמגישי עזרה ראשונה ,הסמכה לעבודה עם רופא בתער"ן והסמכה לעבודה על ניידת טיפול נמרץ.
בצבא מיועדים הבוגרים לחיל רפואה.
בשנת הלימודים תשע"ח ,תבחן התמחויות גם בווטרינריה ,רפואת בע"ח.
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אל"צ – (אקדמיה לפי צבא) :מסלול ייחודי ברמה הארצית.
מסלול המיועד למצטיינים ומזכה את בוגריו בתואר ראשון בתחום המבוקש של מדעי המחשב לצד ניסיון מעשי תעשייתי.
הלימודים מתקיימים בקריית החינוך השש שנתית ע"ש אלברט איינשטיין ובחוג למדעי המחשב במכללה למנהל בראשון-
לציון .התכנית מאפשרת השתלבות בהווי ובאווירה הסטודנטיאלית של הקמפוס ,הפנמת הרגלי למידה ועבודה סטודנטיאליים
ותעשייתיים (במסגרת פרויקט הגמר) עוד טרם הגיוס לצה"ל .במסגרת הצבאית יוכלו הבוגרים לרכוש ניסיון מקצועי רב ולאחר
שרות החובה ,עם יציאתם לשוק האזרחי ,יהיו באמתחתם גם השכלה אקדמית וגם ניסיון מחקרי "תעשייתי".
הנדסת תוכנה ,טכ"מ ( 10יח' לימוד) :תכנית הכוללת את מדעי המחשב כמקצוע מוגבר ופרויקט גמר בתכנות .תלמידי הטכ"מ
מגבירים גם אחד מן המקצועות במדעיים :פיזיקה ,כימיה או ביולוגיה לפי בחירה.
מגמת אמנות חזותית – על אזורי :מגמה זו פתוחה לתלמידים מחוץ למתחם.
המגמה פתוחה לתלמידי שכבת י' שייבחרו לאחר ראיון אישי וקבלת חוות דעת מחטיבת הביניים .השיעורים מתקיימים בבית
הספר ובמשכן הסדנה החדשה לאמנות .בסדנה מתקנים חדשניים של פיסול ,ציוד מתקדם לציור וכיתת ציור ,חדר מחשבים
ומדיה עם מקרנים ,תוכנות עריכה גרפית ותוכנות לעריכת סרטים .בסדנה מדריכים אמנים בכל תחומי הדעת הרלוונטיים .תלמידי
המגמה מבקרים במוזיאונים ומקבלים ארגז כלים להבעה עצמית באמצעות כל תחומי האמנות המוכרים.
מבנה הלימודים במגמה:
• חלק עיוני של  3יח"ל בבחינת בגרות אחת שמתקיימת בסוף יב'.
בבחינת הבגרות פרק אנסין ,פרק בנושא הבנת האמנות בזיקה לאמנות מודרנית ,פוסט-מודרנית ועכשווית ופרק שלישי
שמתבסס על סקירת יצירות על סמך ביקורים שנערכים במוזיאונים או בתערוכות כחלק מתכנית הלימודים.
• חלק מעשי של  2יח"ל פרויקט גמר בסוף י"ב (פרזנטציה ,פורטפוליו ורפלקציה).
• קיימת אפשרות לכתיבת עבודת גמר נוספת בערך של  5יח"ל ,על מנת להשיג  10יח"ל במגמה.

תוכניות מיוחדות בחטיבת הביניים
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
חינוך אישי :מעגלי-שיח בקבוצות קטנות בנושאים ייעוציים ,חברתיים ,ערכיים ועוד .מעגלי השיח מסייעים להעמקת השיח בין
המחנך לתלמידיו ולצמיחת התלמיד בתחום הלימודי ,החברתי והאישי.
אומנות ומוסיקה במסגרת מעגלי שיח בשיעורי חינוך:
• בתחום המוסיקה – במסגרת שיעורי מוסיקה חווים התלמידים השתתפות פעילה בסדנת כלי הקשה ודרבוקות ,בה כל אחד
יכול לבטא את יצירתו.
• בתחום האמנות – שילוב האמנות בתכנים ובמקצועות השונים .אמנות חזותית ,הכרות עם עולם האמנות ומפגש עם אמנים
נבחרים.
שיעורי של"ח :שדה ,לאום וחברה -שילוב של שיעורים עיוניים בכיתה עם סורים בשטח .תכנית הלימודים סוקרת את חבלי ארץ
ישראל ובוחנת את ההיבט הערכי בכל חבל ארץ.
פרויקט אלה :בביה"ס מופעלת תכנית אבחון  /איתור  /למידה  /התערבות  /הערכה ,שמטרתה קידום ושיפור התפקוד הלימודי
של תלמידים באמצעות לימוד אסטרטגיות למידה והקניית מיומנויות אורייניות במקצועות רבי מלל.
פרויקט מל"א :תכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה ,העצמה רגשית והגברת תחושת השייכות.
פרויקט נוע"ם :כלי העצמה אמנותי לתרומה בקהילה ,קבוצות חברתיות הפעילות בביה"ס
ובשעות הפנאי במסגרת מחויבות אישית.
פרויקט עוג"ן :טיפוח והעצמה רגשית למניעת נשירה גלויה וסמויה.
פרויקט תב"ל :השתלבות תלמידים יוצאי העדה האתיופית בחברה הישראלית  ,טיפוח יכולות למידה וחשיבה.
תנועת תרבות :ש"ש פעילות רציפה ומעמיקה של מדריכי תרבות בקרב תלמידי החטיבה.
יזמים צעירים :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית  ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות.
התלמידים בפרויקט מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות.
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קריית החינוך השש שנתית "ראשונים" ע"ש אילן רמון (מקיף י"א)
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :כרמן נר
כתובת :חיים בר לב  1ראשון לציון
טלפון 03-9512870 :פקס03-5368862 :
דוא"לmakif.ya@gmail.com :
אתר ביה"סwww.rishonim.rlz.org :

מנהלת חטיבת ביניים :רותי רוזנטל
כתובת  :חיים בר לב  1ראשון לציון
טלפון 03-9516719 :פקס03-9528765 :
דוא"לrishonim.hativa@gmail.com :
אתר ביה"סwww.rishonim.rlz.org :

ייחודיות שש שנתית
הצוות החינוכי רואה לעצמו זכות להוביל את בוגריו להיות אזרחים שיתרמו לחברה ,יובילו ,יצטיינו וינהיגו את החברה בישראל
ומחוצה לה .ייחודה של הקריה הוא בהכשרת מיומנויות ושפה בינלאומיות נוסף ללימודי המדעים והחברה .בקריית החינוך
דוגלים בגישה ששילוב התחום הערכי-חברתי ,תחושת השייכות של התלמיד והדיאלוג עמו הם תנאים בסיסיים להצלחה.
צוות המורים וההנהלה מאמינים באחריות שש-שנתית  ,תוך חתירה מתמדת להצטיינות ומצוינות ,ולמיצוי מרבי של היכולות
הטמונות במורה ובתלמיד .

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים ,פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות
לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
כיתת תל"ם :תנופה לבגרות מלאה .התכנית מתקיימת בשכבת ט' מכוונת להכין את התלמיד למעבר לחטיבה העליונה .המטרה
היא להביא לשיפור בהישגי התלמידים בכל המקצועות בפרט במיומנויות היסוד ,להגביר את המוטיבציה להמשך לימודים
בראייה ארוכת טווח ולחזק את המסוגלות האישית.
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קריית החינוך השש שנתית "ראשונים" ע"ש אילן רמון (מקיף י"א)
מסלולים ייחודיים בחטיבה העליונה
"הנדסת מערכות" – הנדסה רב תחומית לפיתוח וטיפוח מיומנויות וכישורים לעולם היום יומי של המאה ה.21-
בית הספר הינו אחד מעשרה בתי ספר מדגימים בארץ במסלול הנדסת מערכות .תכנית הלימודים של מסלול זה פותחת עולמות
ומרחיבה אופקים בסביבת למידה ייחודית המאפשרת לתלמידים לגלות את היכולות והחזקות שלהם ולטפח אותן .תלמידי
המגמה ירכשו מיומנויות וכישורים שיאפשרו להם כבוגרים להשתלב ולהצליח בעולם הטכנולוגי.

מגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
מגמה סינית  -מנדרינית :סינית היא השפה המדוברת ביותר בעולם .הלימודים מתמקדים במיומנויות השפה הכוללות :קריאה,
כתיבה ,האזנה ודיבור .ידיעת השפה הסינית תאפשר השתלבות בתעשיית ההייטק וטכנולוגיות מתקדמות כלל עולמיות.
מגמה איטלקית :התלמידים ניגשים ל 5-יח"ל בשפה האיטלקית .הלימודים מרחיבים את האופקים של התלמידים לתרבות
עשירה וחשובה בתחומי האומנות ,האדריכלות ,הספרות ,המוזיקה ,הקולנוע ,הטלוויזיה והעיתונות .
מגמה גרמנית :לימוד השפה הגרמנית שהיא שפה מדורגת במספר  5בעולם בפרסום ספרים חדשים בעולם כולו.

תכניות מיוחדות בביה"ס
הוראה בסביבה עתירה טכנולוגית :בביה"ס מתבצעת למידה באמצעות חקר במגוון תחומי הדעת .הלמידה מתבצעת בסביבה
מתוקשבת ובדרכי הוראה המותאמות למאה ה .21-בחטיבת הביניים מתקיימים ימי לימוד מקוונים העוסקים בלמידה מרחוק
בתחומי דעת שונים.
מרכז למידה בחטיבת הביניים :מתקיים בסוף יום לימודים ומטרתו לסייע לתלמידים ולחזק אותם במקצועות הליבה.
יזמים צעירים :תכנית המעודדת תלמידים לטפח יזמות עסקית ,תוך רכישת כישורי חיים והתנסויות מגוונות.
התלמידים בפרויקט מקימים חברה עסקית ומפתחים מוצר שיווקי העומד בתחרות ארצית.
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קריית החינוך השש שנתית״המעיין״ (מקיף י"ב)
מנהלת קריית החינוך השש שנתית :עדנה וידל
כתובת  :העצמאות  37ראשון לציון
טלפון  03-9660401 03-6329679 :פקס03-9655232 :
דוא"ל makif12@bezeqint.net :
אתר ביה"ס www.hamaayan.org.il :

מנהל חטיבת ביניים :אוריאל יעל
כתובת  :העצמאות  37ראשון לציון
טלפון 03-9644002 :פקס 03-9560855
דוא"לma444257@bezeqint.net :
אתר ביה"סwww.hamaayan.org.il :

ייחודיות שש שנתית
בית הספר שם דגש על למידה בסביבה טכנולוגית מתקדמת שבמרכז העשייה החינוכית עומד התלמיד/ה.
התפיסה החינוכית הבית ספרית דוגלת במצוינות לימודית ,ערכית והומניסטית תוך מענה דיפרנציאלי לשונות ,מתוך הכרה
בייחודיות הפרט .בבית הספר קיימות פעילויות ותכניות חברתיות ברצף שש שנתי.

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תוכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ותרבות .תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים ,פיתוח החשיבה והיכולת
היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות לימודיות .הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
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קריית החינוך השש שנתית״המעיין״ (מקיף י"ב)
מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
הנדסת תוכנה :המגמה מכשירה את בוגריה ליכולת חשיבה מערכתית ,ליישום אלגוריתמים ומערכות מורכבות בעולם של
טכנולוגיה עלית [ הייטק] .המגמה משלבת לימודים עיוניים בצד לימודיים מעשיים במעבדה .בגמר לימודיהם זכאים התלמידים
לתעודה טכנולוגית המאפשרת להם להמשיך בלימודיהם בטכניון ובאוניברסיטאות שונות בתחום המחשבים והטכנולוגיה.
הנדסת אווירונאוטיקה לווינים וחלל :לימודי הנדסת אווירונאוטיקה וחלל משלבים תחומים כגון :אסטרונומיה ,אסטרופיסיקה,
הנעת כלי טייס וטילאות ,מכניקה ובקרת כלי טייס ,חומריםבתעופה וחלל ,אלקטרוניקה ותכנות בשילוב סיורים מקצועיים
בתעשיית ההייטק והתעשיות הביטחוניות.

תוכניות מיוחדות בביה"ס
תוכנית "נועם בנחלה" :טיפוח נוער המוביל מנהיגות בתחום ההתנדבות בשיתוף אגף הנוער והצעירים.
• פרויקט "אמירים למצויינות "  -בחטיבת הביניים  -נותנת העשרה תוך למידה משמעותית-חווייתית לתלמידים מצטיינים.
• מתלי"ת  -מדריכת כישורי למידה  -תוכנית המאפשרת תגבור לימודי לתלמידים העומדים בקריטריונים תוך הקניית אסטרטגיות
למידה והנחיית המורים ללמידה דיפרנציאלית.
• למידה מתוקשבת באמצעות קורסי .mooc
• "אקדמיה – כיתה" ( 2מורים בכיתה ) – בחטה"ב.
• חינוך אישי בחטה"ב.
• תוכנית "יזמים צעירים".
מרכז הצלח"ה :מטרתו לסייע לתלמידים לשפר הישגים ולהשתלב באופן מיטבי בבית הספר .הסיוע לתלמידים נתן בקבוצות
קטנות בשלושה תחומי דעת :אנגלית ,מתמטיקה וכישורי שפה .וכן עזרה בתחום החברתי -התנהגותי ומענים רגשיים בפעילויות
כגון :תיפוף דרבוקות אומנויות ,הוראה בעזרת בעלי חיים ועוד.
הצלח"ה  -הכלה ,צ'ופרים ,לימודים ,חברה ,העצמה
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש יצחק לבון מקיף י"ג הצומח
יוצרים גוונים בחינוך
מנהלת בית הספר :שרון שמואל
כתובת :רחוב גרינשפן  8ראשון לציון
טלפון 03-6327798 :פקס03-6327796 :
דוא"לmakifyg@gmail.com :

ייחודיות בית ספרית
מדעים ואמנויות עיצוב המוצר .ביה"ס פועל ליצירת תרבות חינוכית ,המצמיחה תלמידים בעלי ערכים ,מוטיבציה ללמידה ,ובעלי
מיומנויות וכלים המתאימים למאה ה. 21-
ביה"ס מטפח ,מעודד ומוביל למצוינות לימודית ,בדגש על לימודי המדעים ושילוב מיומנויות טכנולוגיות ואמנויות עיצוב המוצר.
ביה"ס דוגל בשותפות של כלל באי ביה"ס – תלמידים ,מורים והורים ,כקהילה חינוכית צומחת.

תוכניות מיוחדות בביה"ס
בביה"ס שלנו תהליכי ההוראה-למידה מתקיימים בשיטת "הנבחרת" ,במסגרתה המורים והתלמידים שותפים לתהליכי הוראה-
למידה חדשניים ,המזמנים חקר ,הבניית ידע ,למידה בחברותא ,בחירה מושכלת ועבודת צוות תוך שקידה על חדשנות ולמידה
משמעותית .הלמידה המשמעותית מבוססת על התפיסה הפסיכופדגוגית ,המיישמת את המודעות לרגשות המתעוררים
ולעמדות המתעצבות בתוך יחסי הגומלין בתהליכי הוראה-למידה .יישומה של התפיסה באה לידי ביטוי בדיאלוג מכבד ,סבלנות,
סובלנות ויחס אישי.
שילוב למידה חדשנית )project based learning( P.B.L :למידה מבוססת פרויקטים ,הכוללת חקר בנושאים הרלוונטיים לעולמם
של התלמידים ומעסיקים את הקהילה (תעשיה ,חברה ,אקטואליה).
אמנות דיגיטלית ועיצוב המוצר :כחלק מלימודי הטכנולוגיה המתקדמת והעתידית ,התלמידים מתנסים בתכנות ובתכנון
פרויקטים של עיצוב המוצר במדפסות תלת מימד ,תוך פיתוח יצירתיות ויצרנות .בתהליך למידה חדשני זה התלמיד הנו "יצרכן"
– יצרן וצרכן.
קמפוס "יוצרים גוונים בחינוך" :מורי ביה"ס מנחים קורסים חווייתיים ,לדוגמה :קולנוע ואנימציה ,אורח חיים בריא ,חשיבה בתוך
ומחוץ לקופסה ,ללכת בעקבות החלום ועוד .התלמידים בוחרים באופן מושכל בקורסים הקרובים לליבם ולומדים עם חברים
מהשכבה .הקורסים מתקיימים במהלך יום הלימודים.
חוגי העשרה :חוגי העשרה בתחום הספורט ,המחול והמוסיקה מתקיימים כחלק משגרת הלמידה בפתיחת יום הלימודים או
בסיומו בהנחיית צוות מורי ביה"ס.
עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית :תכנית שש שנתית החושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים בתחום המדע
והטכנולוגיה וסוללת להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.
תנאי קבלה על סמך תעודת כיתה ו'  -הישגים לימודיים גבוהים והתנהגות וראיון אישי.
מופ"ת :מתמטיקה ,פיזיקה ,ותרבות.
תכנית שש שנתית המדגישה את לימודי המתמטיקה והמדעים,
פיתוח החשיבה והיכולת היצירתית לצד הקניית ידע ומיומנויות לימודיות.
הקבלה למסלול מותנית במכינה דו שלבית ובראיון אישי.
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תיכון חקלאי ויצ"ו נחלת יהודה
מנהל בית ספר השש שנתי :חגי בן אברהם
כתובת :רחוב הבנים ,נחלת יהודה ,ראשון לציון.
טלפון03-9569054, 03-9438405/1 :
דוא"לnachlat1@walla.com :
אתרwww.nachlat.org.il :
מנהל חטיבת הביניים :אבי מססה

ייחודיות שש שנתית
תיכון מקיף ויצו נחלת יהודה הנו בי"ס מקיף שש שנתי .הוא שוכן בתוך כפר נוער ,ולומדים בו תלמידים מראשל"צ ומהסביבה.
ביה"ס מעניק לתלמיד הזדמנות למיצוי הפוטנציאל הטמון בו ,ללמוד ולהתקדם במערכת אישית ,חמה ותומכת ובאווירה כפרית
ירוקה ופתוחה.
בית הספר נמצא בפיקוח המנהל לחינוך התיישבותי של משרד החינוך ,והוא מקיים מערכת לימודים ייחודית ומרתקת בתחומי
מדעי החיים והחקלאות תוך התנסות בלמידת חקר ובעבודה עם בעלי חיים.
בצד השקעה אישית בכל תלמיד להצלחה מקסימאלית שומר בית הספר על קשר אישי אמיץ וחם עם כל תלמיד ,עוקב אחר
הישגיו ומשקיע בהצלחתו.
יחד עם הדגש הניתן ללימודים ולהישגים מדגיש בית הספר את ערכי החברה ,העבודה והמורשת היהודית ,ומחנך את התלמיד
למעורבות ולתרומה לזולת.

מסלולים ייחודיים בחטיבת הביניים
יום לימודים ארוך :פרויקט המתקיים בשיתוף עיריית ראשל"צ .מטרת הפרויקט לתת מענה מקיף לתלמידים בשעות אחה"צ בתוך
מסגרת חינוכית משלימה ומטפחת .הפרויקט מלווה בצוות הדרכה מיומן וכולל סיוע לימודי ,ארוחות ,חוגים ,העשרה והסעות
מרחבי העיר.
תל"מ :תכנית לימודית לקידום משמעותי לתלמידי כיתה ט' והכנה מיטבית לקראת החטיבה העליונה .במסגרת התכנית מתוגברים
התלמידים במגוון תכניות לימוד.
תכניות העשרה מגוונות :תכנית העשרה רחבה ועשירה בשיתוף גופים חיצוניים .תכנית העשרה אינסטרומנטאלית בשיתוף עם,
תכניות העשרה עם עמותת שיעור אחד ועוד.

מסלולים ייחודיים ומגמות על אזוריות בחטיבה העליונה
מדעי החיים והחקלאות  -טיפול בבעלי חיים :תכנית ייחודית העוסקת בלימודי הביולוגיה והזואולוגיה ,ומכשירה את התלמיד
לטיפול בבעלי חיים.
מסלול לימודי הכבאות וההצלה :מכין את התלמידים לבגרות מלאה ,עם מקצוע מורחב לימודי הסביבה ,תוך התנסות בלמידת
חקר הסביבה ,סיורים ברחבי הארץ ,העמקה בלימודי הכבאות וההצלה ,חקר שריפות ועוד.
אגרו אקולוגיה :מגמה חדשה כוללת עבודה בגינה אקולוגית.

תכניות מיוחדות בביה"ס
מרכז למידה :לרשות התלמידים עומד מרכז למידה בשעות אחה"צ והערב .במרכז הלמידה מורים המסייעים לתלמידים בהשלמת
חומר ,בהכנת שיעורי בית ובלימוד לקראת מבחנים בסיוע מורים מקצועיים.
מרכז מהו"ת :לביה"ס מרכז ייחודי המסייע לתלמידים בעלי לקויות למידה מאובחנות והפרעות קשב וריכוז .במרכז רוכש התלמיד
מיומנויות וכלים לעקוף את הקשיים ולהשתלב בלימודים ובחברה בהצלחה.
פעילויות חברתיות ענפות :התלמידים יכולים להשתתף במבחר חוגים בשעות אחה"צ :אופניים אתגרי ,מחשבים ,אומנות,
מוסיקה ,בריכת שחייה ,חדר כושר ,פעילויות ספורט שונות ועוד.
להקת המחול והזמר :תלמידים רבים משתתפים בלהקות המחול והזמר .הלהקות מופיעות בארץ ובחו"ל.
משק חי :בעלי החיים השונים בפינת החי ובמשק החי משמשים מוקד לפעילות מרתקת של תלמידי ביה"ס.
השאלת ספרי לימוד :ביה"ס מפעיל פרויקט השאלת ספרי לימוד.
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ישיבת בני עקיבא ראשון לציון
ראש הישיבה :הרב אריאל רוקח
מנהל חטיבת ביניים וסגן :הרב חנוך חיימוביץ
כתובת :הרב נורוק  ,10ראשון לציון
טל' 03-9511963 :פקס03-9511870 :
דואר אלקטרוניyeshivabar@gmail.com :
אתר הישיבהwww.ybral.co.il :
ישיבת בני עקיבא ראשון לציון פועלת באווירה משפחתית ,חמה ותומכת ,אלה מהווים אבן יסוד לצמיחה תורנית ,לימודית
וערכית של תלמידנו.
צוות הישיבה עובד תוך תודעת שליחות על מנת לסייע ולאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו.
חרטנו על דגלנו – לדבק עצמנו ותלמידנו באבינו שבשמיים מתוך חינוך ציוני דתי המקדם כל תלמיד לפי כישוריו ויכולותיו
הרוחניות ,הפדגוגיות והחברתיות ומתוך מחויבות ליחיד לקהילה ולעם.
בישיבה שלושה מוקדים :תורה ,חברה ולימודים.

תורה
בישיבה דגש על לימוד תורני .לימוד בחברותות ,מסלול גמרא בעיון ,רבנים אורחים ,ושיעורי העשרה למעוניינים במגוון תחומים.
זאת בנוסף לפעילות תורנית מגוונת כגון שבתות ישיבה ,הפסקה מוסיקלית לימוד משותף עם אברכים ותלמידי בתי הספר
היסודיים.

לימודי
בישיבה אנו חושפים בפני התלמידים מגוון תחומי דעת .רמת הלימודים והרף הנדרש הינו גבוה (מספר לומדי  5יח"ל מתמטיקה
פי שלוש מהממוצע הארצי!) .בישיבה עושר רחב של מקצועות :פיזיקה ,מתמטיקה ( 5יח"ל וירוטאלי) ,מוסיקה ,מחשבים ,הנדסת
תוכנה ,ניהול עסקי.

חברתי ערכי
בישיבה עשייה חברתית ענפה המשלבת בין עיצוב אישיותו של התלמיד לבין פעילות חווייתית .במסגרת הישיבה התלמידים
מטיילים רבות ברחבי ארצנו ,מובילים כחניכים וכמדריכים בתנועות הנוער ,מתנדבים בבתי אבות ובתי חולים ,שותפים להתרמות
ארציות וחסד עירוני .אנו מחנכים את תלמידנו ומאפשרים להם ליזום ולקחת אחריות על עצמם ועל סביבתם.
עשייה זו מתממשת מתוך קשר אישי הדוק בין צוות הישיבה והתלמידים" .כיף לי עם התלמידים הבוגרים ,כיף לי עם הצוות כיף
לי בישיבה" (נעם סונגו ,ח')2

כיוונים עתידיים
בוגרי הישיבה משתלבים במוסדות תורניים ,אקדמיים ומקצועיים מהטובים והידועים בישראל תוך שילוב שירות משמעותי בצבא
ובחברה.
דברים נוספים:
• יגדיל תורה – לימוד  50דפי גמרא בשנה .
• פרויקט תקשוב עירוני – הישיבה פועלת כחלק מתכנית התקשוב העירונית המשלבת למידה ממוחשבת בתחומי הדעת
וההוראה השונים .
• אלפא  -תכנית מדעים לתלמידים מצטיינים.
• ליגת הכדורסל  -נבחרת כדורסל ישיבתית בליגת הישיבות
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נתיב אולפנה
מנהל האולפנה :הרב אייל פניגשטיין
כתובת :שדה נחום  4ראשון לציון
טלפון 03-9565240 :פקס03-9585686 :
דואר אלקטרוניnativrl@gmail.com :

		

מנהלת חטיבת ביניים :פנינה בולקה

ייחודיות שש שנתית
"נתיב האולפנה" הוקם לפני כעשור ,מתוך צורך שעלה בקרב האוכלוסייה הדתית הלאומית בראשון לציון.
האולפנה קולטת תלמידות מכל הקשת החברתית והדתית בעיר.
באולפנה אווירה משפחתית וקשר חם בין הצוות החינוכי לתלמידות ובין התלמידות בשכבות השונות.
ה"אני מאמין" של הצוות החינוכי של האולפנה הוא בשלושה דגשים מרכזיים :חינוך לחיים תורניים ומשמעותיים,
למיצוי היכולותהלימודיות של כל תלמידה ושאיפה למצוינות חברתית.
תכניות מיוחדות בתחום הפדגוגי:
של"ח ומש"צים :תלמידות שכבות ח' ו-ט' לומדות שיעורי של"ח (שדה ,לאום ,חברה) ויוצאות במסגרת שיעור זה לימי שדה,
גיחות ומסעות ערכיים לאורך השנה .בנוסף ,מתקיימת קבוצת הנהגה :פרחי מש"צים בשכבת ח' שפועלת לקידום לימודי השל"ח
בחטיבה והנחיית תלמידות לארגון פעילויות שונות ,כגון ימי גיבוש לשכבת ז' וימים מיוחדים בביה"ס.
פרויקט אל"ה (איתור ,למידה והערכה) :תכנית לקידום תלמידים מתקשים ע"י גיוון דרכי ההוראה והקניית כישורי למידה.
מתלי"ת  -מדריכת כישורי למידה :תכנית המאפשרת תגבור לימודי לתלמידות העומדות בקריטריונים תוך הקניית אסטרטגיות
למידה והנחיית המורים ללמידה דיפרנציאלית.
"סיפור של משמעות" :פרויקט תלת שכבתי של קריאה מונחית המבקש לשלב אוריינות עם ציונות ,ליצוק משמעות של תוכן
אקטואלי וארץ ישראלי ,לעודד קריאה מתוך הזדהות עם גיבורי ספרות והכרות קרובה עם מחבריהם.
תוכנית למצטיינים :בתחומי מתמטיקה ואנגלית.
השתתפות בתחרויות :בתחומי המדעים והמתמטיקה.
דיבייט :בשכבות ט-י .
אוריינות באנגלית :העלאת מחזמר באנגלית ע"י תלמידות האולפנה.

מגמות בחטיבה העליונה
מגמות מתחומי המדע :פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי המחשב.
מגמות מהתחום ההומני :אמנות הקולנוע וספרות.

תוכניות מיוחדות בביה"ס בתחום החברתי
מערך פעילות חברתית ענפה ומגוונת הכוללת יציאה לסמינריונים העוסקים בזהות וכן יציאה לשבתות פעילות.
פיתוח מנהיגות :פיתוח וטיפוח קבוצות מנהיגות במעגלים שונים.
"עם הפנים לקהילה" :מערך התנדבות וימי חסד למען הקהילה בהנהגת מועצת התלמידות.
"יחד שבטי ישראל" :מערך פעילויות במעגלי החברה השונים לקרוב לבבות ומציאת המחבר והמאחד.
מסורת של הצלחה" :תוכנית שנתית לחשיפה ולהעצמת מנהגים ומסורות מתפוצות ישראל מתוך דגש של כיבוד והערכה
לשורשים ויצירת זהות וזיקה בין עבר לעתיד.
בנות שירות לאומי :בנות השירות משתלבות במגוון תחומי הדרכה ופעילויות עזר בתחום הלימודי ,חינוכי וחברתי.
גחל"ת קיץ :גיבוש חברתי ,לימודי תורני בחופשת הקיץ .תוכנית לניצול חופשת הקיץ לתלמידות האולפנה בחט"ב ובחט"ע במתן
תגבור לימודי והעשרה למצטיינות ולתלמידות כיתות ו' לצורך השלמת פערים לימודיים.
מדרשה :תוכנית בית מדרש תורני לתלמידות חט"ב ,תיכון ובוגרות האולפנה.
תוצאות והישגים 98% :אחוז הזכאות לבגרות.
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כיתות על אזוריות לבוגרי ו׳
כיתות ספורט
מינהל החינוך בשיתוף רשות הספורט העירונית והמפמ"רית לאומנויות מיסדו בחטיבות הביניים כיתות ספורט ואמנות
(מוזיקה ומחול) ייחודיות על-אזוריות ,במטרה לטפח מצוינות בתחומים השונים ,לצד מצוינות ערכית ולימודית.

תחום ההתמחות

בית הספר המקיף השש שנתי

אתלטיקה קלה *

קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון (מקיף ו')
חט"ב טביב (לתלמידי מזרח ומרכז העיר)
קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח .בר-לב (מקיף ח')
חט"ב בר לב (לתלמידי מערב העיר)
קריית החינוך השש שנתית "העמית" (מקיף ג')
חט"ב אחרון הבילויים
קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית ע"ש א.קררי" (מקיף א')
חט"ב "דורות"
קריית החינוך השש שנתית "רביבים" (מקיף ז׳)
מיכה רייסר
קריית החינוך השש שנתית "אמירים" (מקיף ה׳)
יצחק רבין

כדור יד בנים/בנות
כדור סל בנים/בנות
מחול
מוזיקה

מועדי הבחינות /הראיונות פורסמו בשלב מוקדם יותר כמידי שנה.

כיתת מחוננים
בכיתה זו יתקיימו לימודים מוגברים שיאפשרו לתלמידים מחוננים למצות את יכולתם .
כמו כן ,זוכים התלמידים לתוכניות העשרה ייחודיות במטרה לקדם ולהרחיב את מידת מעורבותם ותרומתם לקהילה
על פי תחומי עניין וכישורים .התלמידים יכולים להשתלב בלימודים אקדמיים באוניברסיטה .הכיתה מעניקה סביבה
לימודית מאתגרת וסביבה חברתית תומכת.
קריטריונים לקבלה למגמה :יתקבלו רק תלמידים שיעמדו במבחני ההתאמה של משרד החינוך ,האגף למצטיינים
ומחוננים ומכון "קרני״.
וכן ראיון אישי בבית הספר.
הכיתות תפתחנה בקריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית" ע"ש א.קררי (מקיף א') חט"ב "דורות" וכן בקריית
החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון (מקיף ו') חט"ב טביב ,מכיתה ז'.
ויסות התלמידים לכל אחת מהכיתות יהיה על פי התאמה לבתי הספר היסודיים המזינים ולאזורי הרישום אשר אושרו
מראש ע"י מנהלת המחוז של משרד החינוך.
שמות בתי הספר היסודיים אשר יזינו את כיתת המחוננים במקיף א' לפי אזורי הרישום הם :אביבים ,רננים ,כרמים ,ויתקין,
איתמר ,מרחבים ,פרס נובל ,חופית ,נווה חוף ,שקמה ,נווה עוז ,נווה דקלים ,אנתרופולוגי ,אמניות ,אתרים ,נגבה ,עין הקורא,
יסוד המעלה ,בארי ,אשכולות ,ניצנים ,ידלין הראל ,זבולון המר.
שמות בתי הספר היסודיים אשר יזינו את כיתת המחוננים במקיף ו' לפי אזורי הרישום הם :שלמון ,מישור הנוף ,עדיני ,רמז,
תמיר ,חביב ,הדרים ,תרבות ,רוזן ,אופקים  ,רעות  ,בן גוריון ,יפה נוף ,סיני ,מעלה שמעוני ,ישורון ומבתי ספר יסודיים מחוץ לעיר.
במקרה של רישום יתר ,של תלמידים מחוץ לאזור הרישום הטבעי של המקיף ,מעל לתקן כיתת מחוננים של משרד החינוך,
השיבוץ לכיתת המחוננים יהיה על בסיס הגרלה בפיקוח וועדה בליווי יועץ משפטי ולא על פי אזורי רישום.
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שיבוץ בוגרי ו' לבתי הספר המקיפים
השש שנתיים – ויסות לפי העדפה מבוקרת

הסדרי רישום

בשל גידול הכמויות והשינויים שחלים בעיר אחת הדרכים
שנבחרה כדי לצמצם את מספר התלמידים בשכבת גיל ולאזן
מספרית ואינטגרטיבית בין הילדים ,היא להתחיל תהליך של
בחירת העדפה במעבר מכיתה ו' לכיתה ז' במקום לשלוח את
התלמיד לבית ספר רק על פי איזור מגוריו .משמעות הדבר היא
כי בחלק מבתי הספר היסודיים ,תלמידים העולים לכיתה ז' ,יוכלו
לבחור ללמוד בין שני בתי ספר מקיפים שש שנתיים .בחירת בתי
הספר בהם תהיה בחירת הורים ותלמידים התבססה על שיקולים
הנוגעים לגודל בית הספר ,רצף פדגוגי וקרבה גיאוגרפית.
לכל בית ספר שנכנס לויסות על פי העדפה תינתן מכסה של
תלמידים .בכל מקרה בו העדפה תעבור את מכסת התלמידים
המיועדת לכל בית ספר על יסודי ,תתכנס מינהלת ויסות לפי
העדפה של הרשות העירונית אשר תחליט על פי קריטריונים
קבועים ומוסכמים על שיבוצו של התלמיד.

להלן הקריטריונים במקרה של רישום יתר

 .1תינתן עדיפות למרחק הגיאוגרפי
 .2גודל ביה"ס הקולט
 .3מדיניות ושיקול דעת מקצועיים ומערכתיים (וויסות כיתות,סיבות רפואיות,סיבות סוציאליות).
לתלמידים אשר קבלו איגרת עם בחירה  ,בחירת בית הספר המועדף תתבצע אך ורק באמצעות האתר העירוני.
• הנכם מתבקשים להיכנס לאתר עיריית ראשון לציון  / www.rishonlezion.muni.ilרישום בוגרי כיתות ו' ויסות על פי
העדפה.
• באתר רשומים כל בתי הספר המקיפים השש שנתיים שבהם מתקיימת ויסות על פי העדפה מבוקרת .הנכם נדרשים
לדרג את  2בתי הספר המקיפים לבחירתכם המצויינים באגרת שקבלתם.

אתר האינטרנט יהיה פתוח לשרותכם בין התאריכים  24 - 23.2.17-4.3.17שעות ביממה

במידה ולא הצלחתם להיכנס לאתר עיריית ראשון לציון ניתן להיכנס באמצעות הקישור( www.cityedu.co.il :לבחור את
העיר ראשון לציון ורישום לחטיבות ביניים)
תלמידים שאין ברשותם אינטרנט ,מוזמנים להגיע ליחידת רישום על יסודי ,בניין העירייה רח' הכרמל  ,20קומה  1לביצוע
העדפה בתאריכים ,23.2.17–4.3.17 :בין השעות  08:00-13:00בימים א׳ ,ג׳ ,ד׳ ,ה׳ וביום שני בין השעות .16:00-18:30
תלמידים המעונינים במופת יש להם אפשרות העדפה בין שני מקיפים .מיקום המכינה יקבע מראש ע"י יחידת הרישום.
תלמידים שקבלו איגרת עם אפשרות העדפה ולא יבצעו את הבחירה במועד ,ינותבו לבית הספר המקיף השש שנתי על פי
שיקולי המערכת העירונית.
תשובה תישלח אליכם בדוא"ל ובאיגרת לבית הספר ,עימה הנכם מתבקשים להגיע לרישום בבית הספר השש שנתי בו
שובצתם .תלמידים בבתי הספר בהם לא מתקיימת אפשרות העדפה ,יגיעו לרישום עם איגרת הרישום אותה קבלו בבית
הספר.
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ביה"ס
קריית החינוך השש שנתית הגימנסיה הריאלית ע"ש א .קררי (מקיף א')
הרישום לבוגרי "אשכולות"" ,ניצנים" "עין הקורא" יתקיים במזכירות
חטיבת הביניים "דורות" [אין בחירה]
קריית החינוך העירונית דתית (מקיף ב')
הרישום לבוגרי "הראל"" ,זבולון המר"" ,ישורון"" ,מעלה שמעוני"" ,סיני"
יתקיים במזכירות חטיבת הביניים הדתית [ אין בחירה]
קריית החינוך השש שנתית "העמית" (מקיף ג')
הרישום לבוגרי "בארי"" ,יסוד המעלה" " ,ידלין" יתקיים במזכירות חטיבת
הביניים "אחרון הבילויים" [אין בחירה]
הרישום לבוגרי "שלמון" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים
"אחרון הבילויים" [ויסות על פי העדפה]
קריית החינוך השש שנתית גמנסיה גן נחום (מקיף ד')
הרישום לבוגרי "הדרים"" ,חביב" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "זלמן
ארן" [אין בחירה]
הרישום לבוגרי" ,תרבות" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "זלמן ארן"
[ויסות על פי העדפה]
קריית החינוך השש שנתית "אמירים" (מקיף ה')
הרישום לבוגרי "אביבים"" ,רננים"" ,כרמים" יתקיים במזכירות חטיבת
הביניים "רבין" [אין בחירה]
קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון (מקיף ו')
הרישום לבוגרי "מישור הנוף" ,יתקיים במזכירות חטיבת הביניים טביב
[אין בחירה]
״רמז"" ,עדיני" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "טביב" [ויסות על פי העדפה]
קריית החינוך השש שנתית "רביבים" (מקיף ז')
הרישום לבוגרי "רעות" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "מיכה רייסר"
[אין בחירה]
הרישום לבוגרי "אופקים"" ,רוזן"" ,תרבות"" ,תמיר" יתקיים במזכירות
חטיבת הביניים "מיכה רייסר״ [ויסות על פי העדפה]
קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח .בר לב (מקיף ח')
הרישום לבוגרי "שקמה"" ,נווה דקלים" " ,נווה עוז"" ,נווה חוף"
יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "בר לב" [אין בחירה]
קריית החינוך השש שנתית נאות אשלים וק.גנים ע"ש דוד אלעזר
(מקיף ט')
הרישום לבוגרי "אשלים אומנויות"" ,אתרים" ,אנתרופולוגי" "נגבה",
יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "אשלים-קריית גנים" [אין בחירה]
קריית החינוך השש שנתית ע"ש אלברט איינשטיין (מקיף י')
הרישום לבוגרי "איתמר"" ,ויתקין" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים
"אבני החושן" [אין בחירה]
קריית החינוך השש שנתית ראשונים ע"ש אילן רמון (מקיף י"א)
הרישום לבוגרי "פרס נובל" "מרחבים"" ,חופית" יתקיים במזכירות חטיבת
הביניים "ראשונים" [ אין בחירה ]
קריית החינוך השש שנתית המעיין (מקיף י"ב')
הרישום לבוגרי "יפה נוף" "בן גוריון" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים
ה"מעיין" [אין בחירה]
הרישום לבוגרי "שלמון" יתקיים במזכירות חטיבת הביניים "המעיין"
[ויסות על פי העדפה]
קריית החינוך השש שנתית ע"ש יצחק לבון מקיף י"ג הצומח
הרישום לבוגרי "אופקים"" ,עדיני"" ,רמז" " ,רוזן" "תמיר יתקיים במזכירות
חטיבת הביניים מקיף י"ג (ויסות על פי העדפה)
נתיב האולפנה
חטיבת הביניים נתיב האולפנה
ישיבת בני עקיבא
תיכון חקלאי ויצ"ו נחלת יהודה
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שם המנהלת

כתובת

טלפון

דליה ישעיה
חבצלת לוטן

הורוביץ 30
דרובין 37

9671166
9660875

חיה שוירמן
חנן נוימן

הרצל 134
הרצל 134

9650969
9650969

אטי אדר
ליזה סורדו

המתנדבים 6
הבריגדה 12

9643993
9644003

ד"ר דוד נימרוד
יפי הימלבלאו

הרצל 119
הרצל 119

9661888
9649495

אתי וינקלר
מיכל זיגבוים

החלמונית 6
הסוכה 9

9613735
9512640

אורנה פרבר
דינה אלסנר אדני

ראם 25
גרינשפן 6

9665533
9650808

מיכל טימן
אנה פוליאק

גוש עציון 23
ד"ר יוסף בורג

9678495
9674928

רויטל הירשפלד
דרורית אטלסמן

חיים בר לב 1
חיים בר לב 1

9516378
9527756

דר' סופי בן ארצי
שרון צ'בוטורו

התזמורת 17
נגבה 33

9519154
9624632

יהודית עפרון
אתי בן חיים

אבני החושן 3
אבני החושן 2

9519281
9517482

כרמן ניר
רותי רוזנטל

בר לב 1
בר לב 1

9512870

עדנה וידל
יעל אוריאל

העצמאות 37
העצמאות 37

6329679
9644002

שרון שמואל

גרינשפן 8

6327798

הרב א .פניגשטיין
פנינה בולקה
הרב א.רוקח
חגי בן אברהם

שדה נחום 4

9565240

הרב נורוק 10
הבנים 16

9511963
9438405

מועדי הרישום של בוגרי ו' בבתי הספר המקיפים השש שנתיים
לקראת שנת הלימודים תשע״ח:
יום

תאריך עברי

תאריך לועזי

שעות

ראשון

כ"ח אדר תשע"ז

26.3.17

8:30-12:00

שני

כט' באדר תשע"ז

27.3.17

8:30-12:00
16:00-18:00

שלישי
רביעי
חמישי
שישי
ראשון

א' בניסן תשע"ז
ב' בניסן תשע"ז
ג' בניסן תשע"ז
ד' בניסן תשע"ז
ו' בניסן תשע"ז

28.3.17
29.3.17
30.3.17
31.3.17
2.4.17

8:30-12:00
8:30-12:00
8:30-12:00
8:30-12:00
8:30-12:00

ביום שישי ,ד בניסן תשע"ז  ,31.3.17לא תתקיים קבלת קהל ביחידת רישום על יסודי בעירייה
הרישום ייערך במזכירויות חטיבות הביניים כמצויין בטבלה בעמוד 38
 .1יחידת הרישום באגף לחינוך על יסודי הינה הגורם היחיד המחליט בדבר שיבוץ/רישום/העברה של תלמיד/ה.
 .2תלמיד/ה העובר/ת דירה בתוך העיר לאזור רישום אחר יפעל כמפורט בסעיף  2למטה.
 .3תלמיד/ה העובר/ת לעיר אחרת י/תמלא טופס בקשה לביטול רישום בסוף החוברת וי/תשלח לפקס .03-9547120
לפרטים נוספים לפנות לגב' מרגלית יוסף מנהלת יח' מאגרי מידע ומצבת תלמידים בטל' 03-9547488
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לידיעתכם:

 .1המסמכים הדרושים לרישום לתלמידי העיר שקבלו איגרת רישום/שיבוץ
א .תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת הכוללת את הספח ובו פרטי הילד (מקור)
ב .בעלי דרכון – דרכון הורים ודרכון הילד
ג .איגרת רישום חתומה על ידי יחידת רישום על יסודי בעיריית ראשון לציון
ד .תעודת ציונים מחצית א' או תעודת שליש א' וגיליון הערכה
ה .במקרה של הורים גרושים  /פרודים/משפחה שבראשה הורה עצמאי:
יש להמציא אישור חתום ע"י בית המשפט לגבי משמורת התלמיד/ה
לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים.
להחתים את ההורה שאינו משמורן מול עו"ד או מול פקיד עירייה על טופס
הסכמה לביצוע הרישום המבוקש (טופס נמצא בסוף המידעון ובאתר העירוני/חינוך על יסודי).
במידה שאין קשר עם ההורה שאינו משמורן יש להביא הצהרה מעו"ד המאשרת זאת.
עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן:
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,הורים גרושים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר
לשתי כתובות המגורים (כתובת האם וכתובת האב) ,למעט במקרה של החלטת בית המשפט או הדין או
הסכם גירושין חתום ,המורים אחרת.
ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע לכל אחד משני ההורים בכתב לאגף לחינוך על יסודי-יחידת רישום.

 .2עוברי דירה בעיר או תושבים חדשים
בנוסף למסמכים הרשומים בסעיף  1לעיל:
 .1תושב חדש :ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 .2לגרים בשכירות :חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.
 .3לרוכשי דירה :חוזה בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרשום
בתעודת הזהות.
 .4לרוכשי דירות – בית בבנייה  :חוזה קנייה בו מופיע מועד הכניסה לדירה .בהעדר תאריך כניסה יש
לצרף תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד.
 .5לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים יש להביא תצהיר חתום על כתובת
מגורים( .טפסים ניתן למצוא באתר עיריית ראשון לציון /חינוך על יסודי) .לידיעתכם ,תלמידים שיעברו דירה לאחר תום
תקופת הרישום המוצהרת אין הרשות מחוייבת לשבצם במתחם מגוריהם החדש.
את המסמכים הרשומים לעיל יש לשלוח לפקס  03-9547120או למייל  alyesodi@rishonlezion.muni.ilולוודא הגעה
בטלפונים  03-9547718או . 03-9547469
ניתן להגיע ליחידת הרישום העל יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל  ,20בניין העירייה – קומה  )1על מנת למסור
את הטפסים.
לידיעתכם ,הפניות לבתי הספר על פי הכתובת החדשה שיגיעו ליחידה בתקופת הרישום יופקו רק לאחר תאריך
 .30.4.2017לאחר תאריך זה ההפניות יופקו תוך  10ימי עבודה.
תלמידים שיעברו דירה לאחר תום תקופת הרישום המוצהרת אין הרשות מחוייבת לשבצם במתחמם החדש.

• טפסים ניתן למצוא בסוף המידעון ובאתר העירוני /חינוך על יסודי www.rishonlezion.muni.il
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ביה"ס
תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר
תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי ההנחיות
חוזרי מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג /4א,תשע"א /4א ו-תשע"ב /5/
פניות של תלמידים אשר נרשמו בבתי הספר מחוץ לעיר ללא אישור מתאים ,לא יאושרו בדיעבד .אין במתן האישור שום
התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר.

בקשות העברה
 .1תלמידים המבקשים לעבור מבית ספר מקיף שש שנתי לאחר ,חייבים לבצע רישום במקיף השש שנתי (חט"ב) אליו הם
שייכים ולצרף אישור רישום מבית הספר – לפני הגשת בקשת ההעברה.
 .2ניתן להעביר דרך האתר העירני  . www.cityedu.co.ilהאתר יהיה פתוח בין התאריכים .13.5.17 - 26.3.17
 .3את בקשות ההעברה בנוסף ניתן לשלוח ליחידת רישום עי"ס עד ליום חמישי ט"ו באייר תשע"ז 11.5.17
בדוא"ל  alyesodi@rishonlezion.muni.ilבפקס  03-9547120או להביאן ישירות ליחידת רישום עי"ס.
יש לצרף את המסמכים הבאים :טופס בקשה (נמצא בסוף המידעון) הכולל את כל הפרטים הנדרשים ,מכתב אישי
המנמק את הסיבות לבקשה ,צילום תעודת זהות של ההורים+ספח ,צילום תעודת ציונים של כיתה ו'; טופס ויתור
סודיות; כל מסמך רלוונטי נדרש כתימוכין לטעמי הערר.
 .4לא יתקבלו בקשות העברה לאחר ה ,11.5.2017-ערר שיוגש לאחר תאריך זה יידון בנפרד ,בפגרת הקיץ ועל בסיס פנוי.
 .5הבקשה תידון בועדת העברות עירונית.
 .6תשובות הועדה ישלחו בדואר או במייל .לא ינתנו תשובות בטלפון.
טופס בקשת העברה ניתן למצוא בסוף המידעון ובאתר העירוני /חינוך על יסודי/טפסים וביחידת רישום באגף לחינוך
על יסודיwww.rishonlezion.muni.il .

לתשומת לבכם:

רק יחידת הרישום במינהל החינוך ,האגף לחינוך על יסודי ,מוסמכת להעביר מידע מעודכן לתלמידים או ההורים
על כיתות על איזוריות לרבות תפוסה בביה"ס.
אין תוקף במידע שנמסר ע"י גורם כלשהו בבית הספר ללא אישורו על ידי יחידת הרישום במינהל החינוך
בירורים – יחידת רישום באגף לחינוך על יסודי תעמוד לרשות הפונים במשך תקופת הרישום (למעט יום ו',)31.3.17 ,
לפתרון בעיות ולמתן תשובות .בכל הנושאים הקשורים לרישום ניתן להתקשר לטלפונים,03-9547718 :פקס' ,9547120
או לדוא"ל  .alyesodi@rishonlezion.muni.ilכתובת יחידת הרישום :רח' הכרמל  ,20בניין העירייה – קומה.'1
* המידע מנוסח בלשון זכר ומכוון לתלמידות ותלמידים כאחד
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מינהל החינוך
האגף לחינוך על יסודי ,היחידה לרישום ושיבוץ

ביה"ס

alyesodi@rishonlezion.muni.il

רח' הכרמל , 20ראשון לציון ,טל' ,03-9547469,03-9547718- :פקס03-9547120:
יש לצרף צילום ת.ז עם כתובת המגורים המעודכנת של המצהיר.
המצהיר יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו ,היה והמידע שנמסר אינו נכון.

תאריך_____________ :

טופס מס' (1ב) :תצהיר להורים עצמאיים* (לרבות הורים גרושים או פרודים) לשנת הלימודים תשע"ח
* "הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק לסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב.1992-
אני החתום/ה מטה ,גב'/מר__________________ ת.ז ,_________________ :לאחר שהוזהרתי ,כי עלי לומר את האמת ,וכי אם לא
אעשה כן – אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי**:
** יש לסמן את הרובריקה הרלוונטית.
הנני אפוטרופוסו החוקי של הקטין – שם ______________ :ת.ז( _____________ :.להלן" :הקטין") – ואחראי/ת בלעדי/ת על
חינוכו*.
* חובה לצרף החלטה שיפוטית.
הנני אפוטרופוסו החוקי של הקטין – שם ______________ :ת.ז( _____________ :.להלן" :הקטין") – ואחראי/ת לחינוכו במשותף
עם מר/גב' _________________ ת.ז ( _____________ :להלן" :האחראי הנוסף") .הנני מצהיר/ה ,כי הרישום /ביטול הרישום /
ההעברה של הקטין נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו/דעתה.
הנני אפוטרופוסו החוקי של הקטין – שם ______________ :ת.ז( _____________ :.להלן" :הקטין") – ואחראי/ת לחינוכו במשותף
עם מר/גב' _______________ ת.ז( ________________ :להלן" :האחראי הנוסף") .הנני מצהיר/ה ,כי ניסיתי – ללא הצלחה – לאתר
את האחראי הנוסף וליידעו/וליידעה בדבר הרישום  /ביטול הרישום /ההעברה של הקטין.
 .2הנני מצהיר/ה ,כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון .ידוע לי ,כי אם יימצא שהמידע שנמסר במסגרת תצהירי זה איננו
אמת ,רשאית העירייה לבטל /לשנות את הרישום /ביטול הרישום/ההעברה של הקטין.
 .3הנני מתחייב/ת להודיע ליחידת הרישום במינהל החינוך בעיריית ראשון לציון על כל שינוי במידע המפורט בתצהירי זה לאלתר .אם
יימצא כי המידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית תהיה עיריית ראשון לציון (להלן" :העירייה") לבטל /לשנות את הרישום/
ביטול הרישום  /ההעברה של הקטין.
 .4ידוע לי ,כי אם יתברר ,כי האמור בתצהירי זה אינו אמת – העירייה תהא רשאית לפעול בהתאם לזכויותיה לפי כל דין.
 .5אני מצהיר/ה בזאת כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________
שם  +חתימה

_______________
תאריך
אישור בפני עו"ד

אני החתום/ה מטה __________________ ,מספר רישיון עריכת דין מס' ,___________________ :מאשר/ת בזה כי
בתאריך ______________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________________________________________________
ת.ז – ___________________________:.ולאחר שהזהרתיו/ה לומר את האמת ,וכי אם לא יעשה/תעשה כן ,צפויים לו/ה
עונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הכתובה מעלה וחתם/ה על התצהיר בפני.

					
_______________
						
תאריך

_______________________
שם  +חתימה

נא להשלים את המצב המשפחתי של הורי הילד/ה :סטאטוס ההורה :גרוש/ה  /פרוד/ה  /אלמן/ה  /רווק/ה
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מינהל החינוך
האגף לחינוך על – יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ
רח' הכרמל , 20ראשון לציון ,טל' ,03-9547469 ,03-9547718 :פקס03-9547120 :

ביה"ס

בקשת העברת תלמיד/ה מבי"ס לבי"ס לשנת הלימודים התשע"ח.
*בקשת העברה ניתן להגיש אך ורק לאחר רישום התלמיד/ה לביה"ס שאליו הוא/היא שייכך/ת (יש לצרף את אישור הרישום)

א .פרטי התלמיד/ה:
		
שם פרטי

		
שם משפחה

		
תאריך לידה

		
מס' זהות

כתובת

				
פרטי ההורה :שם פרטי ___________________:שם משפחה,______________ :מצב משפחתי (נשוי/גרוש/רווק/אלמן)__________
מס' זהות _____________,טלפון ,_______________ :פקס_____________________:email ,______________ :

ב .פרטי העברה:
			
שם בית הספר

כיתה

מבית ספר
לבית ספר

ג .נימוקי הבקשה:
חברתית ,פרט __________________________________________________________________________________
לימודית ,פרט __________________________________________________________________________________
מעבר דירה ,כתובת חדשה ,פרט _____________________________________________________________________
שינוי זרם חינוכי ________________________________________________________________________________
אחר ,פרט _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ד .הנסיונות שנעשו לטיפול בבעיות:
ע"י ההורים ,פרט _______________________________________________________________________________
ע"י מחנכת הכיתה,פרט __________________________________________________________________________
ע"י יועצת בית הספר,פרט ________________________________________________________________________
ע"י פסיכולוגית בית הספר,פרט ____________________________________________________________________
ע"י מנהל/ת בית הספר,פרט _______________________________________________________________________
ע"י גורם אחר ,פרט _____________________________________________________________________________
*את הטופס יש להעביר ליחידת הרישום והשיבוץ * .ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי הקשור לבקשת ההעברה
______________
תאריך

_________________
חתימה

_____________________________________________
מאושר
			
החלטת הוועדה
_____________________________________________
לא מאושר
			
תאריך______________ :
חתימות____________ ____________ :
___________ ____________ ___________
*נוהל הורים עצמאיים (לרבות הורים גרושים/פרודים) ועוברי דירה יש לפעול לפי הרשום
באתר העירוני  /סדרי רישום www.rishonlezion.muni.il
			
חתימת הורי התלמיד/ה
____________________

44

חתימת התלמיד/ה
_________________________

עיריית ראשון לציון
מינהל החינוך
האגף לחינוך על  -יסודי

תאריך ________________

					
לכבוד
_____________________________

השרות הפסיכולוגי החינוכי
בית ספר_____________
ראשון לציון

הנדון :ויתור סודיות

בעניין:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

פרטי התלמיד/ה:

__________
שם משפחה

___________
שם פרטי

________________
תאריך לידה

_____________
ת .זהות

אני הח"מ אביו/אימו של הילד/ה מוותר/ת בזאת על הסודיות הרפואית או הפסיכולוגית הקשורה
בילד/ה ומבקש/ת להעביר העתק הממצאים ,חוות הדעת והמלצות ואת כל החומר האבחוני הנמצא
ברשותכם אל מנהל האגף לחינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון
בברכה,

__________________
שם ההורה

_______________________
ת .זהות

__________________
		
חתימה
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עיריית ראשון לציון
מינהל החינוך
האגף לחינוך על  -יסודי
תאריך______________

						

בקשה לביטול רישום
פרטי הילד/ה:
שם הילד/ה

מספר זהות

תאריך לידה

כתובת מגורים
מספר
בית

רחוב

נייד אם

מספר
דירה

נייד אב

עיר

מספר פקס

הצהרת הורה הילד/ה:
אני הח"מ___________ מספר זהות ______________ עורך/ת כתב הצהרה זה בתמיכה לבקשתי לביטול
הרישום של הילד שפרטיו כתובים מעלה.
מצב משפחתי :רווק/ה

נשוי/אה

גרוש/ה

פרוד/ה*

אלמן/ה

מבקש לבטל רישום החל מתאריך ________________ לשנה"ל ________________

הסיבה לביטול:
מעבר דירה ליישוב אחר:
הכתובת החדשה :רחוב _______________ מספר _____ יישוב _______________ (יש לצרף חוזה דירה)
כתובת מגורים אחרת:
אני מצהיר שכתובת מגורינה החדשה הינה :רחוב _____________ מספר_____יישוב ____________
כתובת זו שייכת ל:

הורים

אחר _____________

						

חתימת ההורה _____________________

• במקרה של "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" ,לרבות הורים גרושים/פרודים ,יש לצרף
"כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים המעיד על זכות הרושם בענייני חינוך ,חתום על ידי עורך דין/
רשם בית משפט.

יש לצרף צילום ספח תעודת זהות פתוח של שני ההורים ,שבו כל הפרטים האישיים כולל פרטי הילד.
בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
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ביה"ס

www.rishonlezion.muni.il
 דאלי פרסום:עיצוב והפקה

