
  

רישום לכיתות א׳
בוחרים בית ספר לילדינו

ממלכתי 

הדרור תל״י

שלום
כיתה א׳

מועצה מקומית מבשרת ציון
המחלקה לחינוך

משרד החינוך
אגף ניסויים ויזמות, מנהל פדגוגי

הרחבת אפשרויות הבחירה והמרחב החינוכי

ממלכתי דתי תורני סביבתי

חמדת השקד

בית ספר ממלכתי 

קהילתי
סביבתי השלום

ממלכתי 

מולדת מופת
ואמנויות
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 בית הספר חזון                                                 
 אמיר הלמר "להביט גבוה אל העננים, לחלום על הבלתי רגיל ולהפכו למציאות קיימת"

כל באי לאפשר לבית הספר "מולדת מופת ואמנויות" הינו ארגון מחנך ומלמד השם לו למטרה 
הבית להגיע למימוש עצמי ולמעורבות חברתית בסביבה מוגנת ומטופחת. צוות ביה"ס מטפח 

סביבה לימודית הנותנת מענה לצרכים הייחודים של הפרט מתוך ראייה הוליסטית, המאפשרת 
ס לממש את היותו אדם ערכי, אחראי ויצירתי, השואף למצוינות אישית לכל חבר בקהילת ביה"

מתוך רצון משותף  ,בדרך של דיאלוג וכבוד הדדי ,בשיתוף ההורים זאתכל  הילה.ומרגיש שייך לק
 .פעילים בחברה ואנשים מאושרים ,מולדתשיגדלו להיות אזרחים אוהבי 

 
 

, ומאמינים שילדים אחראים, ואחת של כל אחד העצמה אישיתבביה"ס שלנו שוקדים על פיתוח 
כית . ואכן, העשייה החינואליו ושאפיוזמים, יצירתיים, העובדים בצוות, יצליחו להשיג כל מה שי

 בביה"ס מנותבת לציר מרכזי זה

העצמה 
אישית

יוזמה  , אחריות, בחירה
יצירתיות  , ויזמות

ועבודת צוות
כלי לניהול 
העצמי     

מחלום  "
"למציאות

השגת יעדים אישיים

מופת 
מתמטיקה

תכנית העשרה  
ייחודית

יוזמות 
חברתיות

"במה לכל תלמיד"

אמנויות
פיתוח מגוון  

,  אמנותייםכשרונות
,מחול, נגינה

....תיאטרון ועוד

פדגוגיה  
חדשנית

רובוטיקה ומדפסת        
,מימד-תלת

,P.B.L
למידה באמצעות  

משחק

חברתי תורני

צלילי נועם



    

הנהגות החינוך המוסדיות
מנהלות בתי הספר 

צוותי החינוך וההוראה בבתי הספר
הורי התלמידים העולים לכיתה א'

פתיחה  של  ארצי  כלל  במהלך  כ"פיילוט"  שותפים  להיות  הזכות  בחלקנו  נפלה  שנים  שבע  לפני 
מבוקרת של אזורי הרישום לבתי הספר.

מאז השתלבותנו במהלך אנו עדים לשינויים במפת החינוך של הישוב: תושבים מכלל הישוב לומדים 
ולתחומי  אותם  המובילים  לערכים  עולמם,  להשקפת  בהתאם  היסודיים  הספר  מבתי  בכל-אחד 

העניין שהם מוצאים.

אף בתי הספר שינו את פניהם: כניסת מנהלות ומורים חדשים, טכנולוגיות חדשות, סביבות למידה 
מגוונות והתמקצעות חדרי המורים הם רק חלק מתהליכי השינוי וההתקדמות של מערכת החינוך 

היישובית.

עבודה  הלימודים תשע"ט כשבאמתחתנו תכניות  עומדים עתה בראשית התארגנותנו לשנת  אנו 
במכלול תחומי העשייה הן בתשתית החינוכית והן בתשתית הפיזית.

לתלמידים העולים לכיתה א' מובטחת מערכת דינאמית וחיונית שתפעל ללא לאות לשיפור המענים 
החינוכיים ולמתן הזדמנויות לרכישת השכלה ומיומנויות באופן המיטבי להמשך לימודיהם ולמימוש 

יכולותיהם.

בחוברת שלפניכם תמצאו פרטים על תהליכי הרישום והשיבוץ לבתי הספר וכן מידע שנאסף מבתי 
הספר על הערכים והתכניות המובלים על-ידם.

אני סמוך ובטוח שמידע זה יסייע להורים לבחור את המוסד החינוכי המתאים לילדיהם וילווה אותם 
בתהליך המרגש והחשוב של כניסת ילדיהם לבית הספר.

לעשייה החינוכית שותפים רבים בבתי-הספר, במשרד החינוך, במועצה המקומית ובקרב ההורים 
- לכל אחד מהם התודה והברכה!

באיחולי הצלחה רבה,

יואב שור
מנהל המחלקה לחינוך

        

הורים יקרים,

בפניכם ניצבת זכות גדולה לבחור על פי השקפתכם את הדרך בה יתחנכו וילמדו 

ילדיכם.

ילדיכם העולים לכיתה א�, יתחילו את דרכם במערכת החינוך של מבשרת ציון, 

מערכת שהיא בעלת עבר של הישגים רבים, הווה מצליח ועתיד משגשג.

בכדי לממש את הזכות לבחור, עליכם לבדוק את הייחודיות של כל אחד מבתי 

במערכת  מהמוסדות  אחד  כל  של  לדרך  והבנה  כבוד  מתוך  היסודיים  הספר 

החינוך של מבשרת ציון.

אני בטוח, כי בסיום לימודיהם, יצטרפו ילדיכם לדורות של תלמידי הישוב המגיעים לשירות משמעותי 

קריירה  ובונים  אקדמיים  ללימודים  שחרורם  לאחר  ממשיכים  ומפקדיו,  חייליו  על  ונמנים  בצה“ל, 

משמעותית תוך תרומה אדירה לחברה ולמדינה.

הישגית-ערכית,  כמערכת  להצעידה  כדי  החינוך  במערכת  רבות  ונשקיע  נמשיך  הבאות  בשנים 

הנותנת מענה הולם ורחב לכל תלמיד ותלמיד באשר הוא.

אני מקווה כי החוברת שלפניכם תעזור לכם לבחור את בית הספר המתאים ביותר לכם ולילדיכם.

בברכת הצלחה,

יורם שמעון

ראש המועצה 

ברכות! 

לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 

להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,
 

משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת 
בתי הספר ולהציג בפניכם, לקראת הרישום לביה"ס, את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות החינוך 

ואת מודל הבחירה המבוקרת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית. אנו פועלים ליישום מרחב חינוך המתבסס 
על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית. זאת, בשאיפה ליצור 
מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות,  הצוות החינוכי, ההורים והקהילה. 
זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית, ובעיקר – לבחור את בית הספר 

המתאים לילדיכם.
  

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,
 

דנה ישראלי
ממונה על התכנית

מרחבי חינוך
אגף מו"פ, משרד החינוך
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רישום לכיתות א'
אזורי בחירה מבוקרת - מרחבי חינוך

הורים יקרים,
אנו מקדמים בברכה את הצטרפות ילדיכם למערך בתי הספר במבשרת ציון ומאחלים לכם ולהם 

הצלחה רבה.
שאיפתנו היא לאפשר להורים לבחור את בית הספר בו ילמדו ילדיהם בהתאם לתפישתם החינוכית. 
עם זאת חשוב להדגיש, כי הבחירה תתאפשר תוך שמירה על איזונים החשובים למערכת החינוך 

כגון הגבלת מספר הילדים בכיתה, שמירה על מספר כיתות מינימלי בכל בית ספר, ועוד.
את תהליך הרישום ומימוש בחירת ההורים מלווה מנהלת פתיחת אזורי רישום, בה חברים נציגים 

מהרשות המקומית, מהשירות הפסיכולוגי, ממשרד החינוך ומקרב ההורים ביישוב.

תהליך הבחירה:
בשלב ראשון ההורה מתבקש לבחור את זרם החינוך בו הוא מבקש להשתלב. בתי הספר הקיימים 

בישוב משתייכים לזרמים הבאים:
הזרם הממלכתי: בי״ס מולדת, בי״ס הדרור ובי״ס השלום

זרם החמ״ד )חינוך ממלכתי-דתי(: בי״ס חמדת השקדֿ
הזרם המוכר שאינו רשמי- מעיין החינוך התורני: בי״ס צליל נועם

ֿ הורה אשר בוחר בזרם החמ״ד מבטיח את מקום ילדיו בביה״ס חמדת השקד.
הורה אשר בוחר בזרם המוכר שאינו רשמי - מעיין החינוך התורני מבטיח את מקום ילדיו בביה״ס 

צלילי נועם.
הורה אשר בוחר בזרם הממלכתי, ימשיך וידרג את העדפותיו בין שלושת בתי הספר )חובה לדרג את 

ֿ את שלושת בתי הספר ברישום המקוון(.

 בכוונת מנהלת פתיחת אזורי הרישום לאפשר למקסימום הורים לקבל את מושא בחירתם.
במקרה של עודף ביקוש לבית ספר מסוים, המועצה תפעל למימוש הבחירה על פי קריטריונים    -

שנקבעו בוועדת ההיגוי ובכללם: 
העדפה של בית הספר שהשתייך בעבר )לפני פתיחת איזורי הרישום( לאזור הרישום.  .1

בחירה בבית ספר אשר בו ילמדו בתשע״ט אחים של התלמיד/ה העולה לכיתה א׳.  .2
תיעדוף לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לפי בקשת הורים בהמלצת פקידת הסעד, השירות   .3

הפסיכולוגי או קצינת ביקור סדיר. 
במקרה של עודף ביקוש בין ילדים שאינם עונים לקריטריונים לעיל, תיערך הגרלה בין המועמדים.  -

שלבי תהליך הרישום:
הכרות ההורים עם בתי ספר באמצעות השתתפות בימים פתוחים בבתי הספר וקבלת מידע   .1

באתרי האינטרנט של המועצה ושל בתי הספר.
רישום באתר הרישום במועד הרישום.  .2

שיבוץ התלמידים בפיקוח מנהלת הבחירה המבוקרת על פי הקריטריונים שנקבעו.  .3
הודעות שיבוץ להורים בסוף חודש מאי.  .4

יצירת קשר של בתי הספר עם התלמידים ששובצו אליהם.  .5

השיבוץ:
השיבוץ יעשה בפיקוח מנהלת פתיחת איזורי רישום תוך שאיפה להיענות ככל האפשר לבקשות 
ההורים. לתשומת לבכם: הורים אשר ירשמו את ילדם לאחר תום מועד הרישום ישובצו על בסיס 

מקום פנוי באחד מבתי הספר על פי הזרם שבקשו) ממלכתי, ממלכתי דתי מוכר שאינו רשמי(.

כתובת ביה"ספקסטלפן בביה"ס שם המנהלתשם בית הספרזרם

ממלכתי
 מולדת מופת

 ואומניות
רחוב היסמין 02-633666602-63366655נוגה מור

ממלכתי
  קהילתי סביבתי

השלום
רחוב השלום 02-536604002-536609068סיגל בר

רחוב הדרור02-595084602-5950851ענת יעקוביהדרור תל"יממלכתי

רחוב הרקפת02-534977002-5343919רבקה קלרמןחמדת השקד ממלכתי דתי
רח׳ האורן מתשע״ט

 מוכר שאינו
רשמי

לאה בוטבול צלילי נועם
פרחיה אלחדד-מ״מ

רחוב  הראשונים 02-533486002-53346675

חשוב לזכור
אתר המועצה

WWW.M-ZION.ORG.IL

רשימת בתי הספר הייסודיים
      המשתתפים בבחירה מבוקרת של ההורים את  בית הספר של ילדיהם

מענה אנושי: מחלקה לחינוך רחוב החוצבים
בימים א׳-ה׳ בין השעות: 9:00-13:00

טלפון: 02-5348515, 02-5348549

ממלכתי 

מולדת מופת
ואמנויות
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 בית הספר חזון                                                 
 אמיר הלמר "להביט גבוה אל העננים, לחלום על הבלתי רגיל ולהפכו למציאות קיימת"

כל באי לאפשר לבית הספר "מולדת מופת ואמנויות" הינו ארגון מחנך ומלמד השם לו למטרה 
הבית להגיע למימוש עצמי ולמעורבות חברתית בסביבה מוגנת ומטופחת. צוות ביה"ס מטפח 

סביבה לימודית הנותנת מענה לצרכים הייחודים של הפרט מתוך ראייה הוליסטית, המאפשרת 
ס לממש את היותו אדם ערכי, אחראי ויצירתי, השואף למצוינות אישית לכל חבר בקהילת ביה"

מתוך רצון משותף  ,בדרך של דיאלוג וכבוד הדדי ,בשיתוף ההורים זאתכל  הילה.ומרגיש שייך לק
 .פעילים בחברה ואנשים מאושרים ,מולדתשיגדלו להיות אזרחים אוהבי 

 
 

, ומאמינים שילדים אחראים, ואחת של כל אחד העצמה אישיתבביה"ס שלנו שוקדים על פיתוח 
כית . ואכן, העשייה החינואליו ושאפיוזמים, יצירתיים, העובדים בצוות, יצליחו להשיג כל מה שי

 בביה"ס מנותבת לציר מרכזי זה

העצמה 
אישית

יוזמה  , אחריות, בחירה
יצירתיות  , ויזמות

ועבודת צוות
כלי לניהול 
העצמי     

מחלום  "
"למציאות

השגת יעדים אישיים

מופת 
מתמטיקה

תכנית העשרה  
ייחודית

יוזמות 
חברתיות

"במה לכל תלמיד"

אמנויות
פיתוח מגוון  

,  אמנותייםכשרונות
,מחול, נגינה

....תיאטרון ועוד

פדגוגיה  
חדשנית

רובוטיקה ומדפסת        
,מימד-תלת

,P.B.L
למידה באמצעות  

משחק

ממלכתי 

הדרור תל״י

חברתי תורני

צלילי נועם

ממלכתי דתי תורני סביבתי

חמדת השקד

בית ספר ממלכתי 

קהילתי
סביבתי השלום
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מידע כללי על מערכת החינוך - 

להורי תלמידים העולים לכתה א'
הורים יקרים, ילדכם עולה בשנה הבאה לכתה א'. העלייה לכתה א', הינה שלב חדש ומרגש בחיי 
הילד וההורה, המלווה בשאלות לגבי נושאים שונים. מטרת חוברת זו לספק לכם מידע כללי ראשוני 

בנוגע למערכת החינוך ובנוגע לייחודיות בתי הספר ביישוב ולהדריך אתכם בתהליכי הרישום.

1. תהליך ההרשמה:
בימים אלו מתקיים תהליך הרשמה לכיתות א'. על מנת לאפשר להורים לחנך את ילדם במסגרות 
ציון,  במבשרת  החינוך  מערכת  דוגלים,  הם  בהם  והערכים  חייהם  אורח  לאמונתם,  המתאימות 
מאפשרת להורים לבחור את בית הספר שבו ילמד ילדם. הרישום מתבצע באתר האינטרנט של 
מידע  ילדם.  ילמד  לבית הספר שבו  עדיפויות  לציין שלוש  ההורים  ובמהלכו מתבקשים  המועצה, 

מפורט על תהליך הרישום מובא בהמשך החוברת ויפורסם בעיתון המקומי.

2. העלייה לכיתה א':
לקראת הרישום מתקיימים ימים פתוחים להורים להכרות עם בתי הספר השונים ויחודיותם. בסיום 
התהליך הילדים משובצים בבתי הספר על פי הקריטריונים המוסברים בפרק הדן ברישום בהמשך 

חוברת זו.
לאחר השיבוץ הילדים מוזמנים לבית הספר לפגישה ולסיור הכרות וכן  מתקיימת פגישה של מנהלת 
בית הספר וצוות המורים עם ההורים להשלמת אינפורמציה על ביה"ס ופגישות של העולים לכיתה 

א' עם צוות המורים.
בחודש אוגוסט, מספר ימים לפני פתיחת השנה, מתקיים מפגש בשעות אחר הצהריים להכרות עם 

המורה והחברים לכיתה.
חלוקה לכיתות-לאחר השיבוץ בבתי הספר, בעת המפגש עם המנהלת, ההורים מתבקשים לרשום 
שלושה ילדים עימם הם רוצים שילדם יהיה באותה כיתה. ביה"ס משתדל להיענות לבקשה ומתחייב 
לשבץ את המבקש לפחות עם ילד אחד מתוך הרשימה )בפועל, ברוב המקרים, הילד משובץ עם 
בעיה,  קושי,  כל  על  מראש  ולספר  בריאות  הצהרת  למלא  מתבקשים  ההורים  אחד(.  מחבר  יותר 
מחלה או אלרגיה של ילדם על מנת שבית הספר יקבל את המידע ישירות מההורים מבעוד מועד 

ויתארגן בהתאם.

3. חובות וזכויות התלמיד וההורים:
ההורים  הלימודים,  יום  בתום  בבוקר.   7:30 לקבלת תלמידים בשעה  פותח את שעריו  בית הספר 
ללא  נשארים  הילדים  שבו  ממצב  להימנע  מנת  על  הספר,  מבית  ילדיהם  את  לקחת  מתבקשים 
השגחה. )באפשרות ההורים לרשום את ילדיהם לצהרון ע״פ מתווה ״ניצנים״ של משרד החינוך - 

פרטים ימסרו בנפרד(.
תלמידאות - חשוב שההורים יקפידו לנהל עם הילדים שגרת לימוד תקינה בשעות אחר הצהריים 

הכוללת: קריאה, הכנת מטלות בית ספריות ומעקב אחר התקדמות הילדים.
קיימת חובת נוכחות של הילדים בכל השיעורים. הילדים נדרשים להגיע לשיעורים בזמן, ומחויבים 
להתנהגות נאותה בבית הספר: הבאת ציוד לכל שיעור, הכנת שיעורי בית, מילוי מטלות, הקשבה 
ולמידה, מילוי אחר הוראות המורים, שמירה על סביבת לימוד נקייה, השארת הטלפון הנייד כבוי 

בתיק, התנהגות מנומסת ואדיבה כמפורט בתקנון של כל אחד מבתי הספר.
תזונה – ארוחת הבוקר נערכת בכיתה בנוכחות המורה בסביבות השעה עשר בבוקר.

ההורים מתבקשים לשלוח עם הילדים כריכי בריאות, פרי וירק ולהימנע משליחת ממתקים וכריכים 
מתוקים.

כללי  את  ומגדיר  הנחוצים  הכללים  את  המפרט  תקנון  ישנו  ספר  בית  לכל   - והתנהגות  אקלים 
האכיפה. התלמידים וההורים חותמים על התקנון. במקרה של הפרת הכללים המפורטים בתקנון 

ינהג ביה"ס על פי מדרג התגובות המפורטות בחוזר מנכ"ל.
תלבושות - בכל בית ספר קיימת תלבושת אחידה. בחלק מבתי הספר, בימי שישי התלבושת היא 

חופשית. הילדים מחויבים להופיע לבית הספר בלבוש ההולם את קוד הלבוש של בית הספר.
היעדרויות תלמידים - במקרה של מחלת ילד למשך יותר משלושה ימים עליו להביא אישור רופא. 
יש להימנע מיציאה לחופשות משפחתיות בזמן הלימודים. אם ההורים החליטו להוציא את ילדם 

מבית הספר למספר ימים, יש לפנות למחנכת ולמנהלת ביה"ס ולקבל אישור.
תשלומי הורים - תשלומי ההורים מוסדרים בחוק וגובהם נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מדי 
ישלח להורים  שנה. הנהגת ההורים שותפה לקביעת התשלומים הבית ספריים. חוזר התשלומים 

בתחילת שנה״ל.
על פי הצורך ובהתאם לקריטריונים רלוונטיים, ניתנות הנחות למימון חלקי של תשלומי ההורים.

4. מסגרת הלימודים:
לומדים  הילדים  החינוך.  משרד  ידי  על  ליבה  שעות   29 לביה"ס  ניתנות  א'  בכיתה   - ליבה  שעות 
ויש לו אפשרות, להאריך  יכול, במידה  וביום שישי עד השעה 11:45 )כל ביה"ס  עד השעה 12:45 
אומנויות,  מתמטיקה,  עברית,  הבאים:  המקצועות  את  כוללות  הליבה  שעות  הלימודים(.  יום  את 
זהירות בדרכים, חינוך גופני, מדעים, מפתח הלב )שעת חינוך( וכישורי חיים. 3 שעות נוספות ניתנות 
לבחירת ביה"ס. שעות רוחב - בנוסף, משרד החינוך מעניק שעות רוחב לכל כיתה, ללימוד בקבוצות 
קטנות יותר של מקצועות העברית )קריאה וכתיבה( ומתמטיקה. כל בית ספר יכול לפתח תכניות 

לימוד משל עצמו בשילוב תכנית משרד החינוך ותוך כדי עמידה בהישגים הנדרשים.
בתחומי  והעמקה  הרחבה  המעניקות  ייחודיות  תכניות  הספר,  בתי  בכל  קיימות  ציון,  במבשרת 
הייחודיות שנבחרו בבתי הספר. בהמשך החוברת, תמצאו מידע מפורט על הייחודיות של כל אחד 

מבתי הספר.
שעות פרטניות - רפורמת "אופק חדש" מזמנת תוספת משמעותית של שעות הוראה פרטניות עם 
תלמידים. שעות אלו מוקדשות למתן מענה לצרכים רגשיים, חברתיים ולימודיים. השעות מאפשרות 
לצוות בית הספר לתגבר תלמידים מתקשים במקצועות הליבה ולטפח מצוינות בתחומי דעת שונים. 
יום הלימודים פועל כרגיל על פי מערכת השעות בכל כיתה. השעה הפרטנית היא שעה נוספת בסוף 

יום, אלא אם כן נרשם אחרת.
ההורים,  ע"י  הממומנות  העשרה  תכניות  הנן  וולפסון,  וקרן  קר"ב  קרן  תכניות   - קר"ב  תכנית 
המועצה, משרד החינוך והקרן. הקורסים הניתנים במסגרת זו בבתי הספר נבחרים ע"י צוות היגוי 

משותף לבית הספר, למועצה ולהורים.
הורים. תוכן  והטיולים ממומנות כחלק מתשלומי  סיורים - פעילות התרבות  טיולים,  סל תרבות, 

הפעילות וייעודה ניתנים לבחירה על פי שיקול הדעת של כל אחד מבתי הספר.

5. מתן מענה לצרכים מיוחדים
בביה"ס צוות בין מקצועי הכולל יועצת, פסיכולוג/ית, מטפלים שונים ומורות שילוב. ועדות שילוב 
המתקיימות בבית הספר אחראיות לקביעת זכאות לשעות שילוב הנותנות מענה רגשי/לימודי. מידע 
המסופק על ידי ההורים, תורם לאיתור צרכים מוקדם ככל האפשר ומאפשר מתן מענה מקצועי עם 

תחילת הלימודים בכיתה א'.
לימודי הניתן ע"י צוות ביה"ס או משרד החינוך במסגרת תכניות  יש מענה  לתלמידים מצטיינים 
ייעודיות הניתנות מטעם גופים אלו, כגון "מרחבים" או "אמירים". הילדים המשתתפים בתכניות, 
מאותרים החל מכיתה ב' ע"י בית הספר ומשרד החינוך ומשתתפים בתוכניות המתאימות. )כדוגמת 

"מרחבים" מכיתה ג' ו"אמירים" מכיתה ד'(
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בית ספר קהילתי סביבתי ״השלום״
אודות בית הספר:

בית ספר קהילתי-סביבתי "השלום" נוסד בשנת 1983
  בית הספר מונה 541 תלמידים הלומדים ב-20 כיתות 18

כיתות רגילות ו-2 כיתות מיוחדות בשכבות ה', ו׳
צוות בית הספר מונה כ-60 אנשי חינוך מיומנים

 וצוות בין-מקצועי הכולל: פסיכולוגית, יועצת, מדריכים
בתחומי דעת מגוונים, מטפלים פרא-רפואיים ואנשי מנהלה

מנהלת בית הספר: סיגל בר
סגנית מנהלת: אלינור ירדני דהוקי

 בית ספר "השלום" הינו  בית חינוכי השם דגש על חינוך ערכי, מצויינות, אחריות אישית
 וסביבתית וטיפוח שותפות קהילתית.  בית בו אנו מעודדים את
ולהאמין ליבם, להעז לחלום  להיות קשובים לרחשי   תלמידנו 
 בהגשמת החלום, להעז לתת באהבה ולקבל באהבה, על מנת

 להרחיב את אופקיהם.

סביבה

אנושית

פיזית

טכנולוגית

ערכית

לימודית

בית הספר מקדם מצויינות לימודית מתוך אמונה במצויינות האישית של כל אחד ואחת, מיצוי 
היכולות והכישורים האישיים של התלמידים וטיפוח כישורי מנהיגות ויזמות, כמנוף לקידום מיטבי 
המטפחים   .L.B.P תהליכי  באמצעות  לומדים  התלמידים  ה-21.  במאה  והישגיהם  הלומדים  של 

לומד עצמאי, סקרן, חוקר ויוזם בעל יכולת לעבוד בצוות ובשיתוף 
פעולה.

המדעים  בתחום  חקר  תהליכי  ומפתחים  יוזמים  התלמידים 
וזוכים במקומות ראשונים בתחרויות שונות. כמו כן בית הספר 
מוביל תהליכי חשיבה להקמת מרחבי למידה חדשניים במרחב 

הבית ספרי. כל אלו נועדו להעמיק ולחזק את המסוגלות האישית, וחוויית ההצלחה.

בית הספר הינו בית ספר מוביל בתחום התקשוב והטכנולוגיה:
 כיתות הלימוד הינן כיתות חכמות המצויידות בציוד טכנולוגי מתקדם המאפשר שילוב

 מחשב בלמידה ושימוש באמצעי הוראה דיגטליים.
הדעת במקצועות  לומדים  ג'-ו'  כתות   תלמידי 
 השונים בעזרת  מחשבים ניידים, אישיים וטאבלטים

הזמינים להם לתהליכי הלמידה.
מתקדמות מחשבים  מעבדות  שתי  הספר   בבית 
מוצרים של  יזמי  ולפיתוח  שוטפת   ללמידה 
 טכנולוגיים, כגון: יצירה ותכנות של משחקי מחשב,

פיתוח בשפת הסקרצ' ועוד.
חדישה מימד  תלת  מדפסת  רכש  הספר   בית 
מימדיים תלת  גופים  להדפסת   ומתקדמת 
הרובוטיקה תחום  התלמידים.  ע"י   המתוכנתים 
ונלמדים הספר  בבית  מאוד  מפותחים   והתכנות 
מיוחדת לימודים  תוכנית  פי  על  סדיר   באופן 
התלמידים משתתפים  כן  כמו  לכך,   המותאמת 
המחוזית,  FLL ה  בתחרות  השלישית  השנה   זו 
לתחרות ומעפילים  הראשונים,  במקומות   זוכים 

הארצית.

 "משמעותה של למידה טכנולוגית

 אינה רק ביצירת חדשנות אלא ביצירת

חידוש בעל ערך עבור בני האדם..."

)דייויד קלי(

 "אנו מגשימים את המחר

 באמצעות מה שאנו לומדים

היום"

 בית הספר מעודד ומטפח בקרב התלמידים, המורים והקהילה ידע והבנה של הסביבה בה
 אנו חיים על כל מרכיביה:

 ״חלון חדרי כיתה תמיד

 פונה אל העתיד..."

)יהודה עמיחי(

סביבה טכנולוגית

סביבה לימודית

ייחודיות בית הספר - סביבה
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יחודיות בית הספר - קהילתיות

 ייחודו של בית הספר מתבטא ביחס שוויוני לבאים בשעריו, המבוסס על התפישה כי כל אחד
זו אמונה  מתוך  שלנו.  והמיוחדת  הצבעונית  להרמוניה  שלו  מהייחודיות  ומוסיף  ומיוחד   יחיד 
ברצונות, והכרה  אישי  קשר  המקדם  והורים  מורים  תלמידים,  בין  פתוח  דיאלוג   מתקיים 
מהווה הפעולה  שיתוף  וחברתי.  לימודי  ערכי,  בהיבט  ביטוי  לידי  שיבואו  וביכולות   בצרכים 

ביצירת מארג בבית הספר, המתגאה   בסיס משמעותי 
 אנושי מיטבי.

על המושתתת  ערכית  חברה  לבניית  מחנך  הספר   בית 
 כבוד, סובלנות, ערבות הדדית, חברות ונתינה. מתוך כך, אנו
 מקדמים פרוייקטים למען הקהילה כגון: תרומות לנזקקים

 ולחיילים, פעילות עם עמותות כגון נגישות ישראל וקו לחיים, אחריות אישית לטיפוח הישוב,
ימי פעילות בשילוב אוכלוסיות מיוחדות-בית הקשיש, מועדון מג"ש ופעילות התנדבותית.

ובין לילדים  ילדים  בין  הלמידה המחזקות קשרים  לקידום  יחודיות  תוכניות   בית הספר מקדם 
ילדים למבוגרים:

 יחד מדע - ילדים מכתה ו' חונכים ילדים מכתה ג' בתחום המדע באמצעות תוכנית שפותחה
באוניברסיטה העברית.

תוכנית ב' בתחום הקריאה, באמצעות  ילדים מכתה  חונכים  ה'  ילדים מכתה   - קריאה   יחד 
שפותחה באוניברסיטה העברית.

 חונכות - ילדי כתות ו' חונכים את תלמידי כתות א' ומהווים עבורם "אחים בוגרים".
הקשר הרב דורי - ילדי כתות ו' חונכים פנסיונרים בקהילה בתחום המחשבים.

 בית הספר מעודד ידע והבנה של הסביבה בה אנו חיים, כמו גם מודעות וכבוד כלפי שמירתה
 וכן מתחייב, הלכה למעשה, לפיתוח בר קיימא של הסביבה ברמה האישית והקהילתית.  בית

 הספר הוכר על ידי משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה
כבית מחוזית  הערכה  לתעודת  וזכה  ירוק"  ספר   כ"בית 

 ספר מקדם בריאות בקהילה.
גן כגון:  כיתתיים,  חוץ  למידה  מרחבי  מזמן  הספר   בית 

 אקולוגי, פינת חי, חממה לימודית, חורשה ירוקה, מרחב גבעה טבעי  וכיתות קק"ל – מרחבי
בתחומי שיעורים  בהם  ונערכים  הבית ספרית  נפרד מהפדגוגיה  בלתי  חלק  הינם  אלו   למידה 

הדעת השונים, תוך רתימת הסביבה לטובת קידום הלמידה.

 "כל ילד זכאי לעפיפון משלו, כל

 ילד יכול לבטא את נפשו ולעוף

בדרכו"                           יאנוש קורצ'אק

 ״רק מי שהולך רחוק מגלה כמה
רחוק הוא יכול להגיע..."

 קהילת בית ספר השלום מקיימת כר רחב של שיתופי פעולה המרחיבים את העשייה החינוכית,
 תוך מתן דגש לצרכים חברתיים-קהילתיים. הפעילות המשותפת מתקיימת תוך כדי הקשבה
מהתהליכים נפרד  בלתי  חלק  הספר  בית  הורי  בקהילת  רואה  הספר  בית  מכבדת.   הדדית 
 הפועלים בבית הספר ואנו גאים בשיתוף הפעולה המבורך בין הנהגת ההורים הבית ספרית

וההנהגות הכיתתיות לבין הנהלת בית הספר וצוות המורים.
מערבות כחלק  ספרית,  הבית  והקהילה  הילדים  חברת  למען  ופעילים  מעורבים   התלמידים 

 הדדית.

סביבה פיזיתסביבה ערכית - אנושית
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 ייחודיות בית הספר : 

 הדות וציונות  ולמידה בסביבת בעלי חיים.       יימודי לגבור ת
 מנהלת: ענת יעקובי           

 סגניות : דנה צבטלר  ומירב מלול            

תל"י, על מגוון קהילתו, הינו מוסד מחנך ומלמד,  -ביה"ס "הדרור"
ואהבה לערכי היהדות הפלורליסטית,  המקנה לתלמידים 

למדינה ולארץ, כך שיגדלו להיות אזרחים מחויבים תורמים 
, מתמודדים עם אתגרי המדע ומשפיעים הממצים את 

 שהקנה להם. הוהטכנולוגיה ופועלים לאור 

ביה"ס יפעל ליצירת הרמוניה, אחריות לסביבה ולסובבים 
אותה תוך שיתוף פעולה, קבלה והכרת השונה, שאיפה 

 .למצוינות, השגת מטרות בית הספר ומימוש החזון

 א ו ד ו ת 

 ח ו ו   

 ההורים ובית הספר     
  הנהגת הורים  –שיתוף פעולה פורה ומעורבות

 וועדות שונות בשיתוף מורים.

"פרויקט "נשק וסע 

  .הרצאות , פרויקטים והעשרה בתחומים שונים 

   20-8482585פקס                  20-8482595טלפון 

www.hadror.org.il          school@hadror.org.il 

. ממוקם ברחוב החרמון פינת 5448ס נוסד בשנת  “ ביה 
 הדרור. 

 לומדים ומבלים בבית הספר. ילדים 550 
 אנשי חינוך הבאים בכל בוקר בתחושת שליחות  59 

 ועוסקים בהקניית ערכים, תרבות והשכלה. 
 כיתות לחינוך מיוחד 0כיתות אם ,  54כיתות :   05

 והרבה בעלי חיים מאושרים גם כן ! 

 לומדים, נהנים, תורמים ומרגישים בבית 
 י“תל “ הדרור“בית הספר 

ים; ֹאֵהב ָיִמים, ִלְראֹות טֹוב.-ִמי  ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ ַחי ִ

ר ִמְרָמה. ב ֵ ָפֶתיָך, ִמד ַ  ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע; ו ש ְ

ה .-סו ר ֵמָרע, ַוֲעש ֵ לֹום ְוָרְדֵפהו  ׁש ׁשָ ק ֵ  טֹוב; ב ַ

 (31-31ד “)תהילים ל
 אודות

  טקסי ראש חודש, טקסים לחגים, קבלות
שבת, שילוב ערכי היהדות בתחומי דעת 
שונים, למידה בחברותא ולמידה משותפת עם 
הורים, תכנית ציונות "דרך עם ערך" ותכנית 

ע, “ לבני מצווה, פרשת שבוע, תושב “  בגרות והתבגרות ” 
ל, תרבות ישראלית יהודית, שירי א"י,  ריקודי א"י,  “אגדות חז

 ישראלית, דרמה ומוסיקה.–אומנות יהודית 
   לקט" עבור   -פעילויות למעורבות חברתית וערבות הדדית"

משפחות נזקקות, אגרות ברכה לחיילים בודדים, לילדים 
בבתי חולים ולקשישים בקהילה, יריד פורים לילדי "שלווה", 

 תרומות לעמותות ולארגוני חסד. 
  מרחבי למידה: מרחב ארץ ישראל: מפת תבליט, צמחיית

י ושירים מדן ועד אילת,  מרחב "חודשי השנה", מרחב "ציר “א
 הזמן" ומרחב "ישראלים פורצי דרך". 

הדות, מעניקה לתלמידים מודי גבור י, “תכנית תל
 חינוך יהודי, ציוני, דמוקרטי באווירה פתוחה. 

לעצב אישיות רחבת אופקים, סובלנות, מטרתה   
לחנך לאהבת הארץ ולאהבת העם והמולדת, לשים 
דגש על תכנים ערכיים וליצור אצל התלמידים תחושת 

 שייכות והכרות עם העם היהודי, תרבותו ומורשתו.
 

 אנו מאמינים כי יש יותר מדרך אחת להיות יהודי... 
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 אודות

בתוך בית הספר ומחוצה לו מצויות פינות 
חי ובהן בעלי חיים רבים ומגוונים, בהם 
מטפלים לאורך היום ואף בחופשות, 

 תלמידי ביה"ס. 

בעלי החיים הינם "גשר לקשר" ובתמורה 
 נהנים מאהבה וטיפול מסור מצד הילדים.

תכנית זו תורמת ליצירת אקלים מיטבי בין 
ס, מגבירה את ההנאה וההנעה “כתלי ביה

למידה,   –של התלמידים מתהליכי הוראה  
 מעניקה סיפוק ומענה רגשי לילדים.

 צוותים של תלמידים ומורים:

ב , נאמני “מועצת תלמידים, עיתון, נאמני בע"ח, ילדים של  זה
מחשבים, הנהגה ירוקה, חנ"ג, סיירת אומנות, ספרנים צעירים, 

ביטחון,  מדענים צעירים, מתמטיקאים “, נתיב האור”שגרירי 
צעירים, בריאות, הפסקה פעילה, להקת מחול, נבחרת 

מידענות,  נבחרת רובוטיקה, מקהלה, נבחרות ספורט, נבחרות 
 כדורגל בנים ובנות עם ילדי אבו גוש ועוד ידינו נטויה.... 

 תפקיד לכל אחד  –חברת הילדים 

 אודות

פעילויות משותפות עם גני ילדים ובית הקשיש, יום המעשים הטובים, אימוץ 
והתנדבות עם עמותת "שלווה", שיתוף פעולה עם עמותות "גדולים מהחיים" 
ו"משולחן לשולחן", תרומות לנזקקים ולחיילים בודדים, אימוץ אתרים היסטוריים 

 במבשרת והתנדבויות שונות. 

 בית הספר הינו בית ספר מוביל במבשרת בתחום התקשוב, המדעים והטכנולוגיה:

 

קהילת ביה"ס מאמינה כי צמיחה אישית מתרחשת בסביבה 
בריאה הקשובה לצרכים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים של 
התלמידים. סביבה הפועלת למען חיזוק תחושת השייכות של כל 
פרט בקהילה לביה"ס. כל זאת, תוך שימת דגש על הייחודי בכל 

 אחד והערך המוסף של היחד החברתי כבסיס לצמיחה.

  אקלים מיטבי חינוכי, מגוון הזדמנויות לימודיות וחברתיות לילדים, 
', תכנית ו    -   ' תכניות העשרה במתימטיקה, מדעים, כתיבה  בשכבות   א 

 ' ד ם"  רי "אמי ת  ו נ י ו קרב    -מצ ת  ו י ,  תכנ ' ו
אסטרונומיה ופיזיקה, אשכולות חשיבה, קיימות, 

ח, אומנות הקרקס, אומנות “ העולם המופלא, בע 
י , תגבורים למתקשים והוראה “פלסטית  ושירי א

בקבוצות קטנות, טיפולים רגשיים באמצעות 
 ח, חונכויות לכיתות הצעירות. “אומנות ובע

מחשבים ניידים לתלמידים, למידה ניידת, שיעורי “, חכמות”כיתות לימוד 
ולמידה מבוססת (   )P.B.Lרובוטיקה ותכנות, למידה מבוססת פרויקטים 

, כתיבת עבודות חקר בתחומים שונים,( למידה חוץ )Q.B.L(שאלה  
כיתתית במרחבים השונים, תשתית אינטרנט חדשה ובטוחה בכיתות, 

בשיעורים, (  V.R) שילוב משקפי מציאות מדומה  
השתתפות בתחרויות מידענות ובתחרות בניית 
משחקים דיגיטאליים, השתתפות 
באולימפיאדת הסייבר הלאומית 
 , ה ק י ט מ י ת מ ו ת  ו נ כ ת י  א ש ו נ ב
ל  ל ח ה ת  ו ר ח ת ב ת  ו פ ת ת ש ה

 ש אילן רמון. “והאסטרונומיה ע

בית הספר הינו בית ספר מוביל בתחום התקשוב, המדעים והטכנולוגיה:
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 מתחדשים בחמד"ת השקד  
  

 סופיים בינוי בית הספר נמצא בתהליכים 

 ואי"ה אנו מצפים להתחיל ללמוד בו עוד בשנה הנוכחית. 

 המבנה גדול ומתאים לצורכי בית הספר והקהילה.  

 

 

 אודות 
 

 בית הספר חמד"ת השקד הוקם בשנת תש"ע כבית ספר ממלכתי דתי תורני סביבתי. 

אנשי  30-כיתות  וכ 8תלמידים ב 157, לומדים בבית הספר השנה, שנת התשע"ח
 צוות שותפים בעשייה הבית ספרית. 

 

 תלמידי שכבות א' וב' לומדים בכיתות מעורבות ויש הפרדה מגדרית החל מכיתה ג'.

הצוות המקצועי והחם ומספר התלמידים בכל כיתה מאפשר ליצור אוירה משפחתית 
 ולתת מענה לכל פרט .

  

 ר הוא בית חינוך ולכן ברצוננו שבית הספר יהיה אבן שואבת לקהילה הדתיתבית הספ

 שבמבשרת ושיתקיימו בו פעילויות גם אחרי שעות הלימודים לכלל הקהילה . 

 .ההורים שותפים בעשייה הבית ספרית ותורמים רבות לקידום התלמידים ולרווחתם

 רבקי קלרמן -מנהלת בית הספר

 

 חזון ביה"ס 
 

אנו שואפים להצמיח תלמידים המגיעים להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות. 

תלמידים אוהבי תורה ההולכים בדרכה ובעלי ערכים כמו: ערך הכבוד, אהבת האדם, 

התנדבות ונתינה למען שמירת המוגנות ושיפור האקלים. תלמידים אוהבי הארץ 

 מדינת ישראל. המכירים בערכה הרוחני, הלאומי וההיסטורי של

 

 בית ספר ממ"ד "חמדת השקד"
 מוביל תורניות, ערכים וציונות

 
 

 תוכנית "משננים"
 תוכנית

"לשקוד על  
 דלתותי"

 "ואהבת"

 חידון ארצי

 המטבח היהודי

 גדולי ישראל משניות בשת"ף
 ומורשתם

 

העשרה 
 תורנית

לימוד 
 בחברותות

 כינוסי 

 שבתזמירות 

  

 מוביל תורניות 
 

 בנוסף לתכנית הליבה אנו מפעילים העשרה תורנית רחבה. 

"משננים" בהובלת הרב אורי דנינו  והרב  בכל בוקר, לפני תחילת יום הלימוד,  תוכנית

 טוביה בן אליהו.

בכל יום שישי  תוכנית "לשקוד על דלתותי" תפילה משותפת של הורים ותלמידים ולאחר 

 מכן לימוד חברותא עם הילדים.

מתכנסים יחד, שרים זמירות שבת, לומדים מפי רב  –בימי שישי אנו מקיימים עונג שבת 

 לשבת ונכנסים לשבת מתוך אוירה של שמחה וקדושה. ביה"ס, הרב אורי, דרשה

 

. 

 

 

 

תוכנית
״לשקוד על דלתותי״
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חלוקת  צמחי 
וכרטיסי  תבלין

ברכה לראש 
 השנה

שיתוף גני ילדים  
בטקסי בית 

 הספר

 חמד"ת הגנים

 התנדבות בגנים

פעילות במועדון 
 קשישים

שותפות תלמידי ישיבת 
"קול המבשר" 

 בפעילות החברתית

 ובתוכנית הסביבה

חלוקת  משלוח 
פעילויות  מנות

 יחודיות לחגים

 מפגשי שיח

 

   

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

  

 מוביל לערכים   

הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית . הערכים שזורים לאורך -לבית

 כל תוכניות הלימודים ובאים לידי ביטוי בהתנהגות היום יומית של התלמידים.

והמיומנויות החברתיות בשיעורי חינוך וכישורי חיים בתוכנית המחנכות מטפחות את הערכים 

 "מפתח הלב מתוך אמונה".

 אנחנו מעודדים את מעורבותם של הילדים בחיי הקהילה תוך טיפוח אזרחות

 פעילה והתנדבות בקהילה.

 דוגמאות לפעילויות בתחום הערכי:

 

 בתחום הלימודי
 

סייבר, תחרות כתיבת  -משתתפים בתחרויות שונות: תחרות המתמטיקה, תחרות תכנות

מרוץ הצבי, תחרות ארצית "ואהבת" של החמ"ד ובנוסף מתקיימות עוד תחרויות בית  -סיפורים

 ספריות בתחומים שונים 

 

 

 אחי שלי

חונכות בית 
 ספרית

 
 
 

  

 מוביל ציונות 
 

תוך הכרת מורשתו ותרבותו של העם היהודי ושל בית הספר מטפח תחושת שייכות לאומית, 

 מדינתנו.

דרך לימוד התנ"ך וההלכות הקשורות לארץ ,לימודי הסביבה, מולדת ושפה ובהכנת לימודי החקר 

 למדינה.. 70בנושא 

אנו מציינים ימים מיוחדים הקשורים לציונות כגון: יום הרב קוק, יום הוקרה לפצועי צה"ל ופעולות 

 האיבה ועוד..

אנו תורמים לאהבת הארץ ומטפחים את תחושת השייכות. תלמידי בית הספר בשיתוף עם החברה  

ה -להגנת הטבע יוצאים לסיורים בשטח, תלמידי ישיבת "קול מבשר" מלמדים את תלמידי כיתות ג

 ב לומדים על הסביבה בתוכנית מיוחדת של קרן קרב.-חקלאות וסביבה. כיתות א

 

 השקד בחמד"ת חוגים   
  

לאחר שעות בית הספר.  כנית החוגים שמה לה למטרה לספק מסגרת העשרה לימודית וחוויתיתת

במסגרת התכנית מופעלים בבית הספר חוגים כגון רובוטיקה, לגו, תעופה וחלל, עיצוב תכשיטים, 

מלאכות יד, קפוארה, נגרות, כדורגל  ועוד. כמו כן מספקת התכנית לימודי חקר מעשירים בתחום 

קטנות ומפגישים ילדים הרובוטיקה ואנרגיה ירוקה ובתחום המיקרוביולוגיה, המתקיימים בקבוצות 

ו עם עולמות ידע מרתקים. במסגרת תכנית החוגים מתקיימות במהלך החופשות סדנאות -בכיתות א

וקייטנות ייחודיות  לילדי בית הספר. עם המעבר לבית הספר החדש תגיע תכנית החוגים לשלמותה עם 

חללים ייעודיים בנוסף למפעל כניסתם של חוגים חדישים ולימודי מוסיקה )נגינה וסולפאג'(  הדורשים 

 הזנה.

שמורות הטבע

רשות 
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בית הספר צלילי נעם
בית ספר חברתי – תורני

כרטיס הביקור שלנו
בית הספר "צלילי נעם" ממוקם בסמוך לכיכר המעוזים ושוכן בתוך מבנה מחודש.

מספר התלמידים עומד על כ-130 תלמידים- בנים ובנות בכיתות נפרדות.
המנהלת: גב' לאה בוטבול.

למשפחת "צלילי נעם" עוד כ-60 ילדים בגנים הסמוכים מגיל 3 ועד גן חובה.

חדש!חטיבת "תורה ומדע" לבנים המהווה לימודי המשך לכיתות ז'-ח'. החטיבה 
מנוהלת ע"י ארגון "שובו" ומצויידת במשאבים כלכליים. צוות המורים נבחר 

בקפידה ומשלב בו מורים בעלי תארים אקדמאיים ובעלי רקורד השכלתי עשיר.
zlilenoam@gmail.com :צרו קשר

www.zlilenoam.co.il :כנסו! חפשו אותנו

"למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, שאפילו 
ממקומו,  אותו  מזיזין  אין  בו  ונושבות  באות  שבעולם  הרוחות  כל 
שנאמר: והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה 
ימיש  ולא  ידאג,  לא  בצורת  ובשנת  רענן,  עלהו  והיה  חום,  יבוא  כי 

ג'( )מסכת אבות פרק  מעשות פרי". 

מי אנחנו?
"צלילי נועם" הינו בית ספר מתפתח במגמת חדשנות ומהפכנות. אנו מקפידים על רענון ושדרוג שיטות 
למידה במטרה להגיע למצויינות. צלילי נעם פותח את שעריו לבנים ובנות ממשפחות דתיות ומסורתיות 

ומשפחות שחפצות בחינוך שורשי, איכותי ואמיתי.
בית הספר הינו אחד מבין 220 בתי ספר המסונפים בפריסה ארצית לרשת "בני יוסף" ומפוקח באופן פרטי. 
המיתוג "מוכר שאינו רשמי" פורץ דרך בגישתו החינוכית והיהודית. למי "מוכר"? למשרד החינוך, למועצה, 
לקרן "וולפסון", לרשת שובו ועוד. מהו "שאינו רשמי"? קולט תלמידים מסוגים שונים עפ"י שיקולי הנהלה.

בית הספר מצוי תחת פיקוח מקיף של משרד החינוך ומתוקצב ע"י רשת "בני יוסף" וגורמים נוספים. חרטנו 
על דגלנו את סיסמת נפוליאון למצויינות: "אם לא תשאף להיות גנרל, אפילו חייל פשוט לא תהיה".

מצויינות לימודית
שיעורי הלימוד מתקיימים ברמה גבוהה ובמפרט מושלם ע"י צוות מורות מקצועי ומנוסה. הכיתות הקטנות 
מאפשרות גישה פרטית ומתן עזרה לכל תלמיד ברמתו הוא. ספרי הלימוד תואמים את תכנית הלימודים 

החדשה ומומלצים ע"י משרד החינוך. רוב מקצועות הלימוד נרכשים כבר מכיתה א'.
בית הספר בעלייה מתמדת בהישגים הלימודיים ושומר לעצמו את הזכות להתקדם, להשתפר ולהצטיין. 
ובהם המקצועות: מדעים,  הליב"ה  לימודי  הולמת את  הלימודים שלנו אשר  להציג את תכנית  גאים  אנו 

ועוד. זה"ב, אמנות  גופני,  כושר  אנגלית,  עברית,  היסטוריה, מתמטיקה,  גיאוגרפיה, 
מתוך שאיפה למצויינות, בבית ספרנו קשת רחבה של אנשי צוות אשר עוסקים בהגשת שיעורי עזר פרטניים 
עיקריים  במקצועות  עזרה  לקבל  זוכים  אשר  תלמידים  נבחרים  מוגדר  מיפוי  עפ"י  מתקשים.  לתלמידים 

דוגמת: עברית, אנגלית ומתמטיקה ללא עלות נוספת. 
למקצועות  מענה  המספק  "מרחבים"  למידה  מרכז  הוקם  וידידותית  לימודית  סביבה  ליצור  רצון  מתוך 

במיוחד. נמוכה  בעלות  בשבוע  פעמים   3 פעיל  המרכז  והחשבון.  האנגלית 

פעילות חברתית

חויה לימודית

למידה פרטנית

שורש יציב, חזק ואמיתי
כי יש רק דרך אחת להיות יהודי!

מה חדש?
את  פורשת  שובו  רשת 
הספר  בית  על  חסותה 
במשאבים  אותו  ומעשירה 
לימודים  תוכניות  כלכליים, 
לימודים  ורמת  חדשניות 

במיוחד. גבוהה 
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מצויינות חינוכיתצלילי נעם בית ספר חברתי תורני

חזון בית הספר
מטרת העל של בית הספר הינה ליצור אקלים חברתי נעים ומזמין. מודגשת שאיפה לטפח 
אישיותו של כל תלמיד כאדם בעל שליטה עצמית. בית הספר הינו בעל זיקה לדת ישראל 

ולציונות. נושאי הלימוד נשענים על ערכי התורה בדגש לפיתוח זהות יהודית. חינוך לערכים, 
מצויינות, כבוד, שותפות ונתינה הם אבני הדרך אשר מובילים אותנו להיותנו בית ספר 

חברתי - תורני.
בית הספר כפוף להוראות משרד החינוך ומצוי תחת פיקוחו.

יציאה מן השגרה
פיתוח יכולת עצמית

דגש על חגי ישראל

הכרת זהות אישית

מצויינות ערכית
כבית ספר תורני אנו מעמידים בראש סולם הערכים את ערכי תורת ישראל, אשר עליהם אנו נשענים. צוות 
ההוראה משמש לתלמידים דוגמא אישית לשמירת הערכים והמסורת. בבית הספר נלמדים שיעורי התנ"ך 

ומחשבת ישראל באופן מעניין במיוחד  וברמה גבוהה הכוללת מדרשים ומפרשים.
תלמידי בית הספר מחוייבים לתקנון לבוש באגף בנים ובאגף בנות הכולל תלבושת אחידה ומכובדת כיאה 

לתלמיד הלומד בבית ספר תורני.
בימי שישי מתאספים תלמידי אגף בנים ולומדים את שירת הבקשות המיוחדת ושירי שבת נוספים. בשעות 
אחר הצהריים מופעל "מועדון נוער" אשר נועד לאסוף את הילדים למסגרת איכותית ולהעביר את השעות 

הארוכות בפעילות חיובית וערכית. זאת במטרה להגן על הילדים מפגעי הרחוב והטכנולוגיה.
הטעמים,  את  להכיר  במטרה  המקרא"  "טעמי  חוג  קיים  הלימודים  לאחר  המתקיימים  החוגים  במערכת 

מאד. למבוקש  ונחשב  בלבד  לבנים  מיועד  זה  חוג  הנכונה.  והגייתם  המילים  הטעמת 

מצויינות חברתית
כחלק בלתי נפרד מהנוף הייחודי של מבשרת ציון, בית הספר "צלילי נעם" מציע גם הוא את הייחודיות 
שלו כבית ספר חברתי- תורני. בסיס הייחודיות עומד על טיפוח ערכים חברתיים ומיצויים במישור האישי 
והחברתי. כמסגרת חינוכית, תפקיד בית הספר לבנות חברה ערכית שחבריה מגלים כבוד, נתינה, אכפתיות 

זה כלפי זה. אנו מאמינים שערכים אלו יוצרים חברה מתוקנת והרמוניה נפלאה.
זו מקבלים התלמידים  מידי שנה. במערכת  בבית ספרנו  מופעל  וולפסון"  "קרן  "שלבים" שע"י  פרויקט 
הנבחרים מעטפת של חונכים ומטפלים רגשיים הפועלים איתם באופן אישי ומיוחד. בנוסף, קיימת הנחיית 

הורים זוגית וליווי מקצועי וצמוד לאורך כל הדרך.
שעת חברה שבועית. שעה זו מעמידה במה לרשות התלמידים, שבה יכולים  בכל כיתות הלימוד קיימת 

ולעבדם.  לליבם  נושאים שונים הקרובים  להציע 
בבית  הלימודיים.  ההישגים  על  להשפיע  וביכלתה  הלימודית  לפעילות  השלמה  מהווה  חברתית  פעילות 
הספר שלנו מתקיימים פעילויות חברתיות בהלימה לתאריכים השונים בלוח השנה היהודי. פעילויות אלו 
עשירות בתוכן רב ועמוסות במסרים חינוכיים. הפעילות החברתית מאופיינת ביציאה מן השגרה, בגירוי 

ובאתגר.

כחלק מהפעילות החינוכית מופעלת בבית הספר תכנית "תעצומות" )באגף בנות( אשר מטרתה להקנות 
במקביל,  והקבוצתי.  האישי  ובמעגל  האישי  במעגל  מקסימלית  תפקוד  ויכולת  חיים  כישורי  לתלמידות 
מופעלת תכנית "גיבורי אל" )באגף בנים( אשר מטרתה לאמן את התלמידים להתנהגות המשלבת התגברות 
והתבגרות. התכנית פועלת בשיתוף אח"מ וכוללת שורת כללי "לא תעשה" המובילים לשינוי חברתי מקיף.  
בבית ספרנו מעודדים את התלמידים למעשים טובים ע"י מבצעים כלליים. באגף בנים מקפידים על שפה 
נקיה והתנהגות מכובדת זה לזה ללא אלימות. באגף בנות שימת הדגש היא על מצויינותה של בת ישראל 

בביגוד הולם, בשפה מכובדת ובשמירה על גחלת העם היהודי.

מצויינות חינוכיתצלילי נעם בית ספר חברתי תורני
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מטרת העל של בית הספר הינה ליצור אקלים חברתי נעים ומזמין. מודגשת שאיפה לטפח 
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מצויינות, כבוד, שותפות ונתינה הם אבני הדרך אשר מובילים אותנו להיותנו בית ספר 

חברתי - תורני.
בית הספר כפוף להוראות משרד החינוך ומצוי תחת פיקוחו.

יציאה מן השגרה
פיתוח יכולת עצמית

דגש על חגי ישראל

הכרת זהות אישית
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כבית ספר תורני אנו מעמידים בראש סולם הערכים את ערכי תורת ישראל, אשר עליהם אנו נשענים. צוות 
ההוראה משמש לתלמידים דוגמא אישית לשמירת הערכים והמסורת. בבית הספר נלמדים שיעורי התנ"ך 
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שלו כבית ספר חברתי- תורני. בסיס הייחודיות עומד על טיפוח ערכים חברתיים ומיצויים במישור האישי 
והחברתי. כמסגרת חינוכית, תפקיד בית הספר לבנות חברה ערכית שחבריה מגלים כבוד, נתינה, אכפתיות 

זה כלפי זה. אנו מאמינים שערכים אלו יוצרים חברה מתוקנת והרמוניה נפלאה.
זו מקבלים התלמידים  מידי שנה. במערכת  בבית ספרנו  מופעל  וולפסון"  "קרן  "שלבים" שע"י  פרויקט 
הנבחרים מעטפת של חונכים ומטפלים רגשיים הפועלים איתם באופן אישי ומיוחד. בנוסף, קיימת הנחיית 

הורים זוגית וליווי מקצועי וצמוד לאורך כל הדרך.
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והתבגרות. התכנית פועלת בשיתוף אח"מ וכוללת שורת כללי "לא תעשה" המובילים לשינוי חברתי מקיף.  
בבית ספרנו מעודדים את התלמידים למעשים טובים ע"י מבצעים כלליים. באגף בנים מקפידים על שפה 
נקיה והתנהגות מכובדת זה לזה ללא אלימות. באגף בנות שימת הדגש היא על מצויינותה של בת ישראל 

בביגוד הולם, בשפה מכובדת ובשמירה על גחלת העם היהודי.
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 בית הספר חזון                                                 
 אמיר הלמר "להביט גבוה אל העננים, לחלום על הבלתי רגיל ולהפכו למציאות קיימת"

כל באי לאפשר לבית הספר "מולדת מופת ואמנויות" הינו ארגון מחנך ומלמד השם לו למטרה 
הבית להגיע למימוש עצמי ולמעורבות חברתית בסביבה מוגנת ומטופחת. צוות ביה"ס מטפח 

סביבה לימודית הנותנת מענה לצרכים הייחודים של הפרט מתוך ראייה הוליסטית, המאפשרת 
ס לממש את היותו אדם ערכי, אחראי ויצירתי, השואף למצוינות אישית לכל חבר בקהילת ביה"

מתוך רצון משותף  ,בדרך של דיאלוג וכבוד הדדי ,בשיתוף ההורים זאתכל  הילה.ומרגיש שייך לק
 .פעילים בחברה ואנשים מאושרים ,מולדתשיגדלו להיות אזרחים אוהבי 

 
 

, ומאמינים שילדים אחראים, ואחת של כל אחד העצמה אישיתבביה"ס שלנו שוקדים על פיתוח 
כית . ואכן, העשייה החינואליו ושאפיוזמים, יצירתיים, העובדים בצוות, יצליחו להשיג כל מה שי

 בביה"ס מנותבת לציר מרכזי זה

העצמה 
אישית

יוזמה  , אחריות, בחירה
יצירתיות  , ויזמות

ועבודת צוות
כלי לניהול 
העצמי     

מחלום  "
"למציאות

השגת יעדים אישיים

מופת 
מתמטיקה
שיטת לימוד  

ייחודית

יוזמות 
חברתיות

"במה לכל תלמיד"

אמנויות
פיתוח מגוון  

,  אמנותייםכשרונות
,מחול, נגינה

....תיאטרון ועוד

פדגוגיה  
חדשנית

רובוטיקה ומדפסת        
,מימד-תלת

,P.B.L
למידה באמצעות  

משחק
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 נוגה יוכי מור –מנהלת ביה"ס 
 תמי פוליטי –סגנית מנהלת 

 ים.נצויחברי צוות איכותיים ומ 56משפחת "מולדת" מונה  
  בית הספר "מולדת מופת ואמנויות" ממוקם ברח' היסמין.

 כיתות. 16-הלומדים במקסימים תלמידים  424ביה"ס ב
 

 וביה"ס זוכה  ,גבוהים תלמידי ביה"ס מגיעים להישגים
 ות בתחומים שונים:לתעודות ואותות הצטיינ

 
 מקום ראשון בארץ ובישוב באולימפיאדת המתמטיקה בקרב דוברי עברית.

  לבן בתחום האמנויות.-שני בארץ בתחרות כחולמקום 
 מקום ראשון בישוב באולימפיאדת הסייבר והשתתפות בגמר הארצי. 

תעודות הצטיינות על  ,ולימפיאדת מופ"ת הארצית למתמטיקהבאבתחרויות ם מקומות ראשוני
 דון בחי ראשונים מקומות הן מהכנסת והן ממשרד החינוך,כתיבת דרשות במסגרת לימודי מורשת 

 במחוז של נבחרת הכדורסל ועוד... מות ראשוניםומק ,שובייבדרכים י זהירות
 

 מחקרים מראים כי יש קשר בין רקע מוסיקלי לבין הצלחה בהבנת הנקרא ובמתמטיקה.
 יות בקרב תלמידינו, ומנחשיבה מתמטית ואשילוב של הלכן, אנו מאמינים כי 

 מפתח מגוון כישורים ויכולות.
 

 
 

 מתמטיקהמופ"ת ב
חשיבה המפתחת ייחודית , לומדים בשיטת לימוד בביה"ס 

בחומרי לימוד  , תוך שימושמתמטית ברמה גבוהה
ההוראה מאתגרת וחווייתית, ומעודדת פיתוח  ייחודיים. 

 מיומנות חשיבה ביקורתית ויצירתית. 
צוות בית הספר פועל בשיתוף פעולה מלא עם עמותת 

 מופ"ת למצוינות בחינוך.
 
 
 

                                              
 אמנויות     

                               ה העמקה בתחומי האמנויות המתבטאתנוספת הינהעמקה                                                        
   מוסיקה ונגינה.ות פלסטית,  בלימודי תיאטרון, מחול, אמנ                                                       

 לנגן בקבוצות קטנות על לומדים  השכבות הגבוהות תלמידי                                                        
 אירועים.ב יםמופיעשונים, וכלי נשיפה                                                        

  עצמי. ביטויהתכנית פתחת יצירתיות, הקשבה לאחר, ומאפשרת                                                        
                                                       המוסיקון.בשיתוף פעולה מלא עם עמותת צוות ביה"ס פועל                                                        

                                                                              
 

בית ספר

מולדת מופת ואמנויות
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 יש בעולם הרבה דברים יפים חיות ופרחים."

 אנשים ונופים.                             
 ניים פקוחותיומי שיש לו ע                     

 יום יום מאה דברים נפלאים לפחות"רואה             
 לאה גולדברג  

 
 

 יוזמות חברתיות
  "במה לכל תלמיד" -" מולדת"ל ייחודית תכנית פיתח צוות המורים

יוזמות קידום חלק ב וקחיםל  ו' – א'כל תלמידי ביה"ס מכתות שבה 
פעילות זו מפתחת  .ילדים 15של עד  רב גילאיות בקבוצות חברתיות
 ,שלהם מנהיגותהכישורי  ,המסוגלות של התלמידיםאת ומעצימה 

שלהם  ולהעלאת המוטיבציה  ,לפיתוחם כאדם בחברהתורמת 
 ת חברתית.מעורבול
 

 
 

 פדגוגיה חדשנית
P.B.L - פרויקטיםמבוססת  למידת חקר. 

 שלפיה ,הטמעת שיטת הוראה פדגוגית מקדמת למידה משמעותית
התלמידים הופכים לחוקרים ומפתחים את המיומנויות הנדרשות במאה 

 ,יכולת למידה בצוותסקרנות, למידה עצמאית, פיתוח חשיבה, : 21 –ה 
 .תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמותזאת ו

 .למידה חווייתית באמצעות משחקובנוסף, 
 
 

 
 כלי לניהול העצמי

 ובהתאם חלום אישיכל התלמידים מגדירים לעצמם 
 . יעדים להתקדמות אישית מחליטים על

                                                                                                            ,תהליכי הערכה ומשובלעצמם עורכים  בהמשך,
 ומגדירים לעצמם יעדים חדשים להשגה. 

 מלוות מחנכות הכיתות.את התהליך                                                                     
 
 
 טכנולוגיה מתקדמת  
 .טכנולוגיה מתקדמת המקנה לתלמידים כניסה לעולם הטכנולוגי  
 מימד.-לימודי רובוטיקה ומדפסת תלת  
 שימוש במקרנים ובמחשבים ניידים בתהליכי הלמידה. - בי"ס מתוקשב  
   גם              , הילדים לומדים בתקשוב ורכישת מיומנויות הידע מעבר להעמקה של   
 בשיתוף פעולה בצוות.לעבוד   
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   הנהגת הורים

ההורים שותפים ומעורבים בקידום נושאים חינוכיים שונים ומגוונים ופועלים רבות לטובת העצמת 
איסוף מצרכים לנזקקים, רכישת עציצים  -לטובת הקהילה יקטים שונים וביה"ס, כדוגמת פרוהתלמידים 

בכיתות האם ובפני כלל  מרצים ההורים  -: "בוקר של דעת" ב . הורים משתלביםועוד ,ממעון בית דוד
                                                                .וכד' מדעים, בריאות, אינטרנט , כגון:בתחומים שונים התלמידים

 ...ועוד "הפנינג בית ספרי", "נשק וסע"פרויקט בנוסף, משתתפים ב

 קונצרטיםמפגשים ו – והרכבים מוסיקליים כלי נשיפה שעורי נגינה על  ד משלנו:ועו
 סל שזכתה פעמיים באליפות המחוז, נבחרת כדור –ספורטנבחרות   כוללת תלמידים משכבות שונות ומופיעה באירועים ובטקסים. –מקהלה  שחמט.ב' לומדים לשחק -במסגרת תכנית קרב תלמידי כיתות א' –שחמט  .המוסיקלייםאת כישרונותיהם  שבהם ילדים מציגים 

 תלמידי ו' חונכים את תלמידי א' במפגשים אישיים דרך  –אחים גדולים  לבנים ולבנות.  נבחרת כדורגל ונבחרת קטרגל
 תלמידים מכיתות ו' המשתתפים בתחרות חקר נבחרת  – נבחרת מדעים  אותם לאורך השנה.ומלווים משחק ופעילויות יצירה 

  -ים מתנדבים ותורמים לטובת הקהילההילד –מעורבות בקהילה   החלל.
 מעון בית דוד, יום המעשים הטובים, ועוד..   מועדון הקשישים,

 הדדית,מעורבות זו מפתחת מנהיגות אישית, ומופנמים ערכים של אחווה 
 ושירה בציבור, ת וות חינוכיוימפגש חגיגי הכולל פעיל – מפגשים חודשיים  .וראיית האחר

ביה"ס ובו תכנים ערכיים, תמונות של כל צוות יומן תלמיד המופק ע"י  –יומן תלמיד ייחודי  כינים בכל פעם תלמידי שכבה אחרת.מאותן 
ההורים, הצוות והתלמידים חגיגת סוף השנה של משפחת מולדת, לה שותפים  –הפנינג סוף שנה  ותמונות מהווי ביה"ס.  םתלמידיה

 קומבינטוריקה,  -לתלמידים מצטיינים ומחוננים תכנית לימודים הנותנת מענה  –אמירים  .מתקנים מתנפחים, דוכני אוכל ועוד: תוכולל
  ילדים יוצרים כיד הדמיון ובהנאה -נבחרת אמנות  –כיתת אמן  סיפור בספריית ביה"ס. ב' נפגשים לשעת-כל ילדי כיתות א' –"קוראים בהנאה"    מידות ומדידות ועוד....

     בתערוכות מתחלפות. ותיצירות באמנות פלסטית, אשר מוצג
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מועצה מקומית מבשרת ציון  המנהל לחינוך תרבות נוער וספורט

רחוב החוצבים 3, ת״ד 3556 מבשרת ציון 90805

טל׳: 02-5348515/514   פקס: 02-5348568

להורים היקרים, הרישום מתבצע באמצעות האינטרנט בלבד!

www.m-zion.org.il :כתובת אתר הרישום

מועדי הרישום
הרישום לבתי הספר על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע״ט יחל ביום רביעי א׳ בשבט התשע״ח

   וימשך עד יום שלישי כ״א בשבט  התשע״ח )17 בינואר 2018 ועד 06 בפברואר 2018(

חייבים ברישום לכתה א׳:
ילדים אשר נולדו בין התאריכים ו׳ בטבת התשע״ב - ועד י״ח בטבת התשע״ג

)1 בינואר 2012 עד ה-31 בדצמבר 2012(

ימים פתוחים בבתי הספר:
במטרה לאפשר להורים להתרשם בנחת מבתי הספר לפני הרישום

 יערכו בבתי הספר ימים פתוחים

בתאריכים הבאים:

שאלות נוספות בדבר הרישום נא לפנות לגב׳ שולה גבאי:

sholag@m-zion.org.il 

במקרה של מזג אויר שאינו מאפשר קיום המפגש בתאריכים אלו

יפורסם תאריך נוסף

בברכת הצלחה ורוב נחת

שעהתאריך לועזיתאריך עברי יום בשבועשם בית הספר

י"ח בטבת יום שישיהדרור תלי  מ"מ
05.01.20188.15תשע"ח

י"ח בטבת יום שישיצלילי נועם מוכר שאינו רשמי
05.01.20188.30תשע"ח

כ"ה בטבתיום שישיקהילתי סביבתי השלום  מ"מ
12.01.20188.15  תשע"ח

כ"ה בטבתיום שישימולדת מופת ואומניות מ"מ
12.01.201810.30 תשע"ח

כ"ה בטבתיום שישיחמדת השקד ממ"ד
12.01.20189.30תשע"ח


