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שלום כיתה א‘
חוברת מידע לשנת הלימודים תשפ“א

אגף החינוך
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דבר ראש המועצה
הורים ותלמידים יקרים,

ההרשמה לכיתות א' בפתח, וכולנו נרגשים 
לקראת רישום הילדים לשנה הבאה 

למערכת החינוך של היישוב. בשנים עברו, 
פעלנו רבות, כדי שכל הורה יוכל לבחור את 

מסגרת הלימודים בבית הספר היסודי, 
בהתאם להשקפת העולם ולדרך שבה 

הוא רוצה לחנך את ילדיו. 

המעבר מגן הילדים לכיתה א' מהווה שינוי משמעותי בחייו של הילד ושל ההורה, 
והלימודיים. אנו עושים את המיטב, על  ומאתגר בהיבטים הרגשיים, החברתיים 
ובמהלך שהותו  יתחיל את שנת הלימודים בצורה הטובה ביותר,  מנת שילדכם 

בבית הספר יקבל את החינוך המיטבי מהצוות החינוכי.
 

בשנים האחרונות, הגדלנו את תקציב החינוך בצורה משמעותית וכיום הוא מהווה 
כ- 47% מתקציב המועצה. אני מאמין, שמערכת חינוך טובה ואיכותית תוביל את 
היישוב להישגים מרשימים, ותאפשר לכל תלמיד ותלמידה למצות את היכולות 

האישיות בסיוע הצוותים המקצועיים האמונים על מערכת החינוך ביישוב.

כיום, לאחר השקעה רבה, אנו שמחים שתלמידי היישוב נהנים ממערכת חינוך 
איכותית, שכוללת סביבת עבודה ותשתיות חדשניות. אנו נמשיך לחתור ולהצעיד 

את מערכת החינוך להישגים והצטיינות. 

בטוחני, כי בסיום לימודיהם יצטרפו ילדיכם לדורות של בוגרי היישוב, שמתגייסים 
ובונים  אקדמיים  ללימודים  שחרורם  לאחר  וממשיכים  בצה"ל  משמעותי  לשירות 

קריירה משמעותית, תוך תרומה אדירה לחברה ולמדינה.

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

אני מאחל לכל תלמיד ותלמידה באופן אישי הצלחה במסע החינוכי.
                                                                                  

                     

לרשותכם בכל עת, 

יורם שמעון

אתה פלא
מילים: חוה אלברשטיין עפ"י פאבלו קזאלס

כל רגע בו אנו חיים
הוא רגע חדש

כל רגע בו אנו חיים
אין שני לו ביקום

לא היה כמותו מעולם
ולא יהיה עוד לעולם

ומה מורים אנו לילדינו בבית הספר?
מלמדים אנו אותם כי שניים ועוד שניים הם ארבעה

וכי פאריס היא בירתה של צרפת…
מתי נלמד אותם גם מה שהינם?

עלינו לומר לכל אחד מהם: יודע אתה מה שהנך – אתה פלא
אתה יחיד ומיוחד

אתה פלא

בכל העולם כולו אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך
אתה פלא

אתה יחיד ומיוחד
והבט בגופך – איזה פלא הוא

רגליך, ידיך, אצבעותיך הזריזות האופן שבו אתה מתנועע
אתה פלא

עשוי אתה להיות כשייקספיר מיכאלאנג'לו בטהובן –
אתה פלא!

טמונה בך היכולת לכל דבר
כן, פלא הנך וכאשר תגדל –

התוכל אז לפגוע באדם אחר אשר כמותך הוא פלא
גם הוא יחיד ומיוחד גם הוא פלא!

עליכם להוקיר זה את זה
עליכם לעבוד

כולנו חייבים לעבוד כדי להפוך את עולמנו זה שיהא ראוי לילדיו
אהבת המולדת אך דבר טבעי הוא

מדוע תחדל האהבה בגבול?
אתה פלא…
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דבר מנהל אגף חינוך
 

הורים ותלמידים יקרים,

"חמש שנים על מיכאל עברו בריקודים
בטל ישב מעבודה חופשי מלימודים ....."

"אל בית הספר אלכה לי אלמד יום יום עכשיו
חכו עד כלות הלימודים שוב נשתעשע יחדיו"

מילות השיר שאותו שרה יפה ירקוני ליוו את 
הילדים   ילוו אתכם  מילות השיר  אלו  בימים  א',  כיתה  רובנו המבוגרים לקראת 
אשר  מלמד  מרתק,  מסע  לפניכם  ביישוב.  החינוך  במערכת  לימודיכם  לקראת 

יעשיר אתכם בידע רב ובמיומנויות חברתיות. 

יש לנו מערכת חינוך טובה אשר מכשירה את בוגרינו להיות אזרחים שיובילו את 
מדינת ישראל להישגים מרשימים. באגף החינוך בשיתוף כל העובדים והנהלת 
המועצה, שוקדים רבות על מנת להעניק לכם את הכלים החדשים והמתאימים 
למידה  באמצעות  נעשה  זאת  יום.  מדי  ובעולם  בארץ  המתרחשות  לתמורות 
תלמיד  לכל  המסייעת  ולמידה  חשיבה  מאתגרת  הוראה  סקרנות,  מעוררת 
ותלמידה ביישוב להיות לומד עצמאי שבוחר את תחומי העניין שלו. חלק מהמערך 
של העידן החדש הוא להטמיע במערכת החינוך ביישוב למידה המתאימה לכל 
אחד ואחת מהלומדים. מטרתנו היא להגשים את חלומם של כל הבאים בשערי 
לכך  להביא  כדי  ערכים  בהקניית  רבה  השקעה  לצד  זאת  החינוך.  מערכת 

שהחברה בישראל תהיה טובה יותר, תורמת יותר וערנית למתרחש סביבה. 

בשנים האחרונות המועצה השקיעה רבות בבתי הספר, בסביבות למידה חדשניות 
ובאמצעים טכנולוגיים. הושקעו משאבים  במערך המסייע ובהכשרת כוח אדם 
אתם  שבה  בתקופה  תגדל  ואף  תמשיך  זו  מגמה  חדשנית.  ללמידה  המתאים 

תלמדו במערכת החינוך. 

אנו מתרגשים יחד איתכם לקראת הצטרפותכם למערכת החינוך ולמסע המרתק 
שלנו יחד, תקווה ותפילה אני שנצליח יחד למצות את היכולות של כל אחד ואחת 

מכם, שנשיג את המטרות שלנו ובעיקר שנוביל אתכם למקום של הצלחה. 

                                                      
                     

ברגשי כבוד בהצלחה במסע שאותו אתם מתחילים

יהורם לוי 
מנהל אגף החינוך‘ תרבות‘ נוער וספורט.

 

 איימל ו�תובת ביה�ס טלפון בביה�ס שם המנהלת שם ביה�ס �רם

 5366040 סיגל בר השלום ממל�תי
Sigalbar100@gmail.com 

 68השלום 

 5950846 ענת יעקובי הדרור ממל�תי
anat656@gmail.com 

 רחוב הדרור

 6336666 תמי פוליטי מולדת ממל�תי
moledetmofet10@gmail.com 

 5יסמין 

ממל�תי 

 דתי
 5683384 רבקה קלרמן השקד חמדת

rivkik2@gmail.com 

 7-9הרקפת 

מו�ר שאינו 

 רשמי
 לאה בוטבול צלילי נועם

5340454 

5334860 

zlilenoam@gmail.com 

 5הראשונים 

www.m-zion.org.il - אתר המועצה

אגף החינוך
בימים א' – ה' בין השעות 9:00-13:00
טלפונים: 02-5348515, 02-5348514

רשימת בתי הספר היסודיים
המשתתפים בבחירה מבוקרת של ההורים את בית הספר של ילדיהם
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מידע כללי על מערכת החינוך

להורי תלמידים העולים לכיתה א'

הורים יקרים, העלייה לכתה א' היא שלב חדש ומרגש בחיי הילד וההורה, המלווה 
בשאלות לגבי נושאים שונים. בחוברת זו תקבלו את כל המידע הדרוש שיסייע 

לכם לקבל את ההחלטה הנכונה לבחירת בית ספר לילדכם .  
תהליך ההרשמה:

1. תהליך ההרשמה 
של  האינטרנט  באתר  תתבצע  תשפ"א  הלימודים  לשנת  א  לכיתות  הרשמה 
המועצה, בין התאריכים: 27.1.2020 יום שני א' שבט התש"ף, ועד 16.2.2020 

יום ראשון כ"א שבט התש"ף.
תהליך ההרשמה:

בשלב ראשון ההורה מתבקש לבחור את זרם החינוך שבו הוא מבקש להשתלב:
הזרם הממלכתי: בי"ס מולדת, בי"ס הדרור ובי"ס השלום.

זרם החמ"ד (חינוך ממלכתי-דתי): בי"ס חמדת השקד.
הזרם המוכר שאינו רשמי- מעיין החינוך התורני: בי"ס צלילי 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. 
בתי  שלושת  בין  העדפותיו  את  לדרג  עליו  הממלכתי,  בזרם  בוחר  אשר  הורה 
הספר. (חובה לדרג את שלושת בתי הספר ברישום המקוון. הורה שלא יציין את 
שלושת בתי הספר לפי מדרג, הנהלת האגף תשבץ את ילדיו על בסיס מקום פנוי.)

בכוונת הנהלת האגף לאפשר למקסימום הורים לקבל את בחירתם הראשונה. 
ברם, לא תמיד נצליח להיענות לכל הבקשות בגלל אילוצי המערכת. זאת כדי 
לשמור על איזונים כגון הגבלת מספר הילדים בכיתה, שמירה על מספר כיתות 

מינימלי בכל בתי הספר ועוד.
במקרה של עודף ביקוש לבית ספר מסוים, המועצה תפעל למימוש הבחירה על 

פי קריטריונים שנקבעו בוועדת ההיגוי ובכללם:
1.העדפה של בית הספר שהשתייך בעבר (לפני פתיחת אזורי הרישום) לאזור הרישום.
2.בחירה בבית ספר אשר בו ילמדו בתשפ"א אחים של התלמיד/ה העולה לכיתה א'.

3.תיעדוף לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לפי בקשת הורים בהמלצת פקידת הסעד, 
השירות הפסיכולוגי או קצינת ביקור סדיר.

תיערך  אלו,  קריטריונים  על  עונים  שאינם  ילדים  בין  ביקוש  עודף  של  במקרה 
הגרלה בין המועמדים.

הספר  בתי  עם  להיכרות  להורים  פתוחים  ימים  מתקיימים  הרישום  לקראת 
השונים וייחודם . (פירוט מועדי הימים הפתוחים בגב חוברת זו) זאת בנוסף לימים 

הפתוחים שבהם ילדי הגן יבקרו בבתי הספר.
קשר  עמכם  יצור  החינוכי  הצוות  הספר,  בבתי  התלמידים  של  שיבוצם  לאחר 
להשלמת תהליך הקליטה המיטבית  של ילדכם בבית הספר.  חלוקה לכיתות - 
לאחר השיבוץ בבתי הספר בעת המפגש עם המנהלת. ההורים יתבקשו לרשום 
שלושה חברים שעימם הם רוצים את ילדם באותה כיתה. ביה"ס יעשה מאמצים 

לשבץ כל ילד לפחות עם תלמיד אחד מתוך הרשימה.
במהלך תהליך הקליטה תתבקשו למלא הצהרת בריאות על מנת שבית הספר 

יקבל את המידע ישירות מכם מבעוד מועד ויתארגן בהתאם.

2. נהלים לקראת הלימודים בביה"ס
יום  7:30 בבוקר. בתום  בית הספר פותח את שעריו לקבלת תלמידים בשעה 
להימנע  רצוי  הספר.  מבית  ילדיהם  את  לאסוף  מתבקשים  ההורים  הלימודים, 
את  לרשום  ההורים  (באפשרות  השגחה.  ללא  נשארים  הילדים  שבו  ממצב 

ילדיהם לצהרון עפ"י מתווה ניצנים של משרד החינוך- פרטים בהמשך).
נהלים – בכל בית ספר ישנם נהלים שנכתבו בשיתוף מורים, תלמידים והורים. 
חשוב מאד לחדד את הנהלים עם ילדכם כדי שכולנו ננהל יחד מערכת חינוך 

מיטבית ביישוב. 
תזונה - התלמידים אוכלים את ארוחת הבוקר בכיתה בנוכחות המורה בסביבות 
השעה עשר בבוקר. ההורים מתבקשים לשלוח עם ילדיהם כריכי בריאות, פרי 

וירק ולהימנע משליחת ממתקים וכריכים מתוקים.
תלבושות - בכל בית ספר יש תלבושת אחידה. הילדים מחויבים להופיע לבית 

הספר בלבוש ההולם עם קוד הלבוש של בית הספר.
היעדרויות תלמידים - במקרה של מחלת ילד במשך יותר משלושה ימים חובה 

להציג  אישור רופא. יש להימנע מיציאה לחופשות משפחתיות בזמן הלימודים.
תשלומי הורים - תשלומי ההורים מוסדרים בחוק ונקבעים על פי  חוזר מנכ"ל 
הבית  התשלומים  לקביעת  שותפה  ההורים  הנהגת  שנה.  מדי  החינוך  משרד 
יישלח להורים בתחילת שנת הלימודים, יש להסדיר  ספריים. חוזר התשלומים 
את  ליישם  ביה"ס  להנהלת  יתאפשר  כך  השנה.  בתחילת  התשלומים  את 

הפעילות לתלמידים בזמן.

3 .מסגרת הלימודים
בכיתה א' יום הלימודים מסתיים בשעה 12:45, בימי שישי בשעה 11:45

והעמקה בתחומי  ביישובנו, קיימות בכל בתי הספר תכניות המעניקות הרחבה 
הייחודיות שנבחרו בבתי הספר. בהמשך החוברת תמצאו מידע מפורט על הייחו־

דיות של כל אחד מבתי הספר.
שעות  של  משמעותית  תוספת  מזמן  חדש"  "אופק  מתווה   - פרטניות  שעות 
הוראה פרטניות עם תלמידים. שעות אלה מוקדשות לתת מענה לצרכים רגשיים, 
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מידע כללי על מערכת החינוך

להורי תלמידים העולים לכיתה א'

הורים יקרים, העלייה לכתה א' היא שלב חדש ומרגש בחיי הילד וההורה, המלווה 
בשאלות לגבי נושאים שונים. בחוברת זו תקבלו את כל המידע הדרוש שיסייע 

לכם לקבל את ההחלטה הנכונה לבחירת בית ספר לילדכם .  
תהליך ההרשמה:

1. תהליך ההרשמה 
של  האינטרנט  באתר  תתבצע  תשפ"א  הלימודים  לשנת  א  לכיתות  הרשמה 
המועצה, בין התאריכים: 27.1.2020 יום שני א' שבט התש"ף, ועד 16.2.2020 

יום ראשון כ"א שבט התש"ף.
תהליך ההרשמה:

בשלב ראשון ההורה מתבקש לבחור את זרם החינוך שבו הוא מבקש להשתלב:
הזרם הממלכתי: בי"ס מולדת, בי"ס הדרור ובי"ס השלום.

זרם החמ"ד (חינוך ממלכתי-דתי): בי"ס חמדת השקד.
הזרם המוכר שאינו רשמי- מעיין החינוך התורני: בי"ס צלילי 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. 
בתי  שלושת  בין  העדפותיו  את  לדרג  עליו  הממלכתי,  בזרם  בוחר  אשר  הורה 
הספר. (חובה לדרג את שלושת בתי הספר ברישום המקוון. הורה שלא יציין את 
שלושת בתי הספר לפי מדרג, הנהלת האגף תשבץ את ילדיו על בסיס מקום פנוי.)
בכוונת הנהלת האגף לאפשר למקסימום הורים לקבל את בחירתם הראשונה. 
ברם, לא תמיד נצליח להיענות לכל הבקשות בגלל אילוצי המערכת. זאת כדי 
לשמור על איזונים כגון הגבלת מספר הילדים בכיתה, שמירה על מספר כיתות 

מינימלי בכל בתי הספר ועוד.
במקרה של עודף ביקוש לבית ספר מסוים, המועצה תפעל למימוש הבחירה על 

פי קריטריונים שנקבעו בוועדת ההיגוי ובכללם:
1.העדפה של בית הספר שהשתייך בעבר (לפני פתיחת אזורי הרישום) לאזור הרישום.
2.בחירה בבית ספר אשר בו ילמדו בתשפ"א אחים של התלמיד/ה העולה לכיתה א'.

3.תיעדוף לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לפי בקשת הורים בהמלצת פקידת הסעד, 
השירות הפסיכולוגי או קצינת ביקור סדיר.

תיערך  אלו,  קריטריונים  על  עונים  שאינם  ילדים  בין  ביקוש  עודף  של  במקרה 
הגרלה בין המועמדים.

הספר  בתי  עם  להיכרות  להורים  פתוחים  ימים  מתקיימים  הרישום  לקראת 
השונים וייחודם . (פירוט מועדי הימים הפתוחים בגב חוברת זו) זאת בנוסף לימים 

הפתוחים שבהם ילדי הגן יבקרו בבתי הספר.
קשר  עמכם  יצור  החינוכי  הצוות  הספר,  בבתי  התלמידים  של  שיבוצם  לאחר 
להשלמת תהליך הקליטה המיטבית  של ילדכם בבית הספר.  חלוקה לכיתות - 
לאחר השיבוץ בבתי הספר בעת המפגש עם המנהלת. ההורים יתבקשו לרשום 
שלושה חברים שעימם הם רוצים את ילדם באותה כיתה. ביה"ס יעשה מאמצים 

לשבץ כל ילד לפחות עם תלמיד אחד מתוך הרשימה.
במהלך תהליך הקליטה תתבקשו למלא הצהרת בריאות על מנת שבית הספר 

יקבל את המידע ישירות מכם מבעוד מועד ויתארגן בהתאם.

2. נהלים לקראת הלימודים בביה"ס
יום  7:30 בבוקר. בתום  בית הספר פותח את שעריו לקבלת תלמידים בשעה 
להימנע  רצוי  הספר.  מבית  ילדיהם  את  לאסוף  מתבקשים  ההורים  הלימודים, 
את  לרשום  ההורים  (באפשרות  השגחה.  ללא  נשארים  הילדים  שבו  ממצב 

ילדיהם לצהרון עפ"י מתווה ניצנים של משרד החינוך- פרטים בהמשך).
נהלים – בכל בית ספר ישנם נהלים שנכתבו בשיתוף מורים, תלמידים והורים. 
חשוב מאד לחדד את הנהלים עם ילדכם כדי שכולנו ננהל יחד מערכת חינוך 

מיטבית ביישוב. 
תזונה - התלמידים אוכלים את ארוחת הבוקר בכיתה בנוכחות המורה בסביבות 
השעה עשר בבוקר. ההורים מתבקשים לשלוח עם ילדיהם כריכי בריאות, פרי 

וירק ולהימנע משליחת ממתקים וכריכים מתוקים.
תלבושות - בכל בית ספר יש תלבושת אחידה. הילדים מחויבים להופיע לבית 

הספר בלבוש ההולם עם קוד הלבוש של בית הספר.
היעדרויות תלמידים - במקרה של מחלת ילד במשך יותר משלושה ימים חובה 

להציג  אישור רופא. יש להימנע מיציאה לחופשות משפחתיות בזמן הלימודים.
תשלומי הורים - תשלומי ההורים מוסדרים בחוק ונקבעים על פי  חוזר מנכ"ל 
הבית  התשלומים  לקביעת  שותפה  ההורים  הנהגת  שנה.  מדי  החינוך  משרד 
יישלח להורים בתחילת שנת הלימודים, יש להסדיר  ספריים. חוזר התשלומים 
את  ליישם  ביה"ס  להנהלת  יתאפשר  כך  השנה.  בתחילת  התשלומים  את 

הפעילות לתלמידים בזמן.

3 .מסגרת הלימודים
בכיתה א' יום הלימודים מסתיים בשעה 12:45, בימי שישי בשעה 11:45

והעמקה בתחומי  ביישובנו, קיימות בכל בתי הספר תכניות המעניקות הרחבה 
הייחודיות שנבחרו בבתי הספר. בהמשך החוברת תמצאו מידע מפורט על הייחו־

דיות של כל אחד מבתי הספר.
שעות  של  משמעותית  תוספת  מזמן  חדש"  "אופק  מתווה   - פרטניות  שעות 
הוראה פרטניות עם תלמידים. שעות אלה מוקדשות לתת מענה לצרכים רגשיים, 
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תלמידים  לתגבר  הספר  בית  לצוות  מאפשרות  השעות  ולימודיים.  חברתיים 
ולטפח מצוינות בתחומי דעת שונים. השעה הפרטנית היא שעה נוספת בסוף יום, 

אלא אם כן נרשם אחרת.
ההורים,  ע"י  הממומנות  העשרה  תכניות  הן  קר"ב,  תכניות   - קר"ב  תכנית 
המועצה ומשרד החינוך. הקורסים הניתנים במסגרת זו בבתי הספר נבחרים ע"י 

צוות היגוי משותף לבית הספר, למועצה ולהורים.
סל תרבות, טיולים, סיורים-פעילות התרבות והטיולים ממומנים כחלק מתשלומי 

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

הספר.

4. מתן מענה לצרכים מיוחדים
שילוב  ומורות  מטפלים  פסיכולוג/ית,  יועצת,  הכולל  מקצועי  בין  צוות  בביה"ס 
ההורים,  ידי  על  המסופק  מידע  רגשי/לימודי.  מענה  לספק  המירב  את  שיעשו 
תורם לאיתור צרכים מוקדם, ומאפשר מתן מענה מקצועי עם תחילת הלימודים 

בכיתה א'.
ביה"ס במסגרת תכניות  צוות  ע"י  הניתן  לימודי  יש מענה  לתלמידים מצטיינים 
ייעודיות מטעם גופים 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').

שלבי תהליך הרישום:

1. היכרות ההורים עם בתי ספר באמצעות השתתפות בימים פתוחים וקבלת 
מידע באתרי האינטרנט של המועצה ושל בתי הספר.

2. רישום באתר במועד הרישום.
3. שיבוץ התלמידים בפיקוח מנהלת הבחירה המבוקרת על פי הקריטריונים שנקבעו.

4. הודעות שיבוץ יימסרו להורים בסוף חודש מאי.
5. יצירת קשר של בתי הספר עם התלמידים ששובצו אליהם.

הערה:
לתשומת ליבכם: הורים אשר ירשמו את ילדם לאחר תום מועד הרישום ישובצו 
על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר על פי הזרם שביקשו (ממלכתי, ממלכתי 

דתי, מוכר שאינו רשמי).

הנהלת אגף החינוך מאחלת לכם ולילדכם בהצלחה
שנת לימודים מהנה

בית ספר "השלום"
כרטיס ביקור בית ספרי

שם בית הספר- בית ספר קהילתי סביבתי השלום
שם המנהלת - סיגל בר
מספר תלמידים - 541

מספר מורים ואנשי צוות 75
כתובת - השלום 66 מבשרת ציון

www.hashalom.org.il -אתר בית הספר
doarhashalom@gmail.com -  מייל בית הספר

טלפון מזכירות בית הספר – 02-5366040

חזון בית הספר
בית ספר "השלום" הוא בית חינוכי השם דגש על ערכי חינוך, מצוינות, סביבה 
וקהילה. בית בו אנו מעודדים את תלמידינו להיות קשובים לרחשי ליבם, להעז 
לחלום ולהאמין בהגשמת החלום, להעז לתת באהבה ולקבל באהבה על מנת 
יחיד  אחד  כל  כי  התפיסה  על  מבוססים  שערכיו  בית  אופקיהם.  את  להרחיב 
וכי לכלל  והמיוחדת שלנו  ומוסיף מהייחודיות שלו להרמוניה הצבעונית  ומיוחד 

הבאים בשערינו הזדמנויות שוות להתפתחות, ללמידה ולקידום אישי. 

ההבטחה החינוכית של בית הספר
בית ספר "השלום" חרט על דגלו לטפח מה"ות (מיומנויות, הישגים ותקשורת 
מקרבת) עבור כל תלמיד ותלמידה. אנו מקדמים סקרנות טבעית על ידי יצירת 
ויצירת  אפיקי למידה חדשניים בעלי חיבור ישיר לתקשורת בין אישית מיטבית 
האנושית,  הפיזית,  הלימודית,  בסביבה  מתרחשים  אלו  כל  פעולה.  שיתופי 

הערכית והטכנולוגית.

פדגוגיה פורצת דרך
לידי ביטוי למידה  בית ספר "השלום" הוא חממה לחדשנות פדגוגית המביאה 
במרחבים חדשניים ובדרכי הוראה, למידה והערכה מגוונות. אלו נועדו להעמיק 
ולחזק את המסוגלות האישית, פיתוח הלומד העצמאי, עידוד הסקרנות וחדוות 
הלמידה יעשה. אצלנו בשלום לומדים מתמטיקה רב תחומית המשלבת תכנות, 
ובתלת  מתוקשבים  באמצעים  וגאוגרפיה  היסטוריה  חוקרים  ומדעים;  רובוטיקה 
לטיול  יוצאים  או  לב האדם  עומקו של  תוך  VR אל  מימד; מתבוננים במשקפי 
וירטואלי בארצות הים התיכון. בכיתה שלנו אין קירות קבועים ואפשר ללמוד בכל 

מקום: בגן האקולוגי או בפינת החי, בגבעה, בחורשה או בחממה.
בית ספר "השלום" – בית של חוויה וחדוות למידה.
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מרחבי למידה עתירי טכנולוגיה
בית ספר "השלום" הוא בית ספר מוביל בתחום התקשוב והטכנולוגיה: 

כיתות הלימוד שלנו הן כיתות חכמות עם ציוד טכנולוגי מתקדם המאפשר שילוב 
ג'-ו' לומדים  מחשב בלמידה ושימוש באמצעי הוראה דיגטליים. תלמידי כיתות 
במקצועות הדעת השונים עם מחשבים ניידים אישיים וטאבלטים הזמינים להם 

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

הסקרצ', תכנות, רובוטיקה, רחפנים, משקפות VR ועוד.
בבית הספר לומדים להדפיס בתלת מימד גופים המתוכנתים ע"י התלמידים.

תוכנית  פי  על  סדיר  באופן  ונלמד  מאוד  מפותח  והתכנות  הרובוטיקה  תחום 
לימודים מיוחדת. 

תחרויות והישגים
והמתמטיקה  FLL, הסייבר  בית ספר השלום משתתף בתחרות הרובוטיקה, ה 

ואף זוכה במקומות גבוהים ומכובדים.
המלמדים  בארץ  היחידים  ובין  ירושלים  במחוז  היחיד  היסודי  הוא  הספר  בית 

תכנות רחפנים.
לגובה  קפיצה  בכדורסל,  מרשימים  להישגים  זוכים  אנו  הגופני  החינוך  בתחום 

ומירוץ שדה.
בתחום המדעי מקדמים התלמידים פיתוח יוזמות מדעיות טכנולוגיות.

בתחרות השחמט זכו התלמידים במקומות הראשונים.
יח"ד קריאה שבו חונכים תלמידים  21 שנים לפרוייקט  ציין בית הספר  השנה 

בוגרים תלמידים צעירים בקידום ושיפור הקריאה.
ידי משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה כ"בית ספר  בית הספר הוכר על 

ירוק".
וכן זכה בפרס מנהל מחוז על היותו בית ספר מקדם בריאות בקהילה .

ערכים
ה"אני מאמין" שלנו: "כשזה נוגע לערכים – אין בערך". בהלימה לכך מתנהלת 
הלמידה שלנו בבית הספר מתוך אמונה כי חדשנות פדגוגית ברוח ערכית היא 
אנו  זה, שאותו  ואנושית. מארג  בניית חברה מתקדמת  המפתח להצלחה של 
יוצרים בבית הספר והשילוב שבין חדשנות לערכים, השזורים זה בזה, הוא פריצת 

הדרך שלנו בטיפוח דמות בוגר בעל ידע רב תחומי ומיומנויות ערכיות.

שיתופי פעולה קהילתיים
קהילת בית ספר "השלום" מקיימת כר רחב של שיתופי פעולה תוך הקשבה 

הדדית מכבדת. בית הספר רואה בקהילת הורי בית הספר חלק

ואנו גאים בשיתוף הפעולה המבורך בין  בלתי נפרד מהתהליכים הפועלים בו, 
הנהגת ההורים הבית ספרית וההנהגות הכיתתיות לבין הנהלת בית הספר וצוות 

המורים. 
קהילת השלום היא חלק משמעותי בבניית חברה ערכית המושתתת על כבוד, 
סובלנות, ערבות הדדית, חברות ונתינה. מתוך כך אנו מקדמים פרוייקטים למען 
קהילת הלומדים והקהילה הסובבת אותנו על ידי יצירת תכניות יחודיות המחזקות 

קשרים בין אדם לאדם. 

ציטוט השראה:
"לפעמים צריך ללכת לפני הילדים, להראות להם את הדרך.

לפעמים אפשר ללכת עם הילדים כשיודעים את הדרך.
ולפעמים צריך ללכת אחרי הילדים שיראו לנו את הדרך... " (קרליבך)
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צלילי נעם
כרטיס ביקור בית ספרי

בית ספר "צלילי נעם" 
כתובת : רחוב קיבוץ גלויות 1 מבשרת ציון.

כיתות : א - ח בכיתות מעורבות או נפרדות.
מספר התלמידים :  98 תלמידים בנים ובנות. 

מנהלת : לאה בוטבול
צוות :  25 מורות.

גני ילדים : 48 ילדים מגיל 3 ועד גן חובה.
zlilenoam@gmail.com : מייל
טלפון מזכירות : -5340454 02
ווצאפ בית ספר : 0506781481

אתר : www.zlilenoam.co.il. חפשו אותנו בפייסבוק.

"צלילי נעם" – בית ספר תורני חברתי
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 במעגל האישי והחברתי. העשייה החינוכית שלנו 
עוסקת בבניית דור העתיד, אנו מובילים תהליך משותף של הקמת חברה ערכית, 
אשר חבריה מגלים כבוד, נתינה ואכפתיות האחד כלפי השני. הייחודיות שלנו 
היא דרך חיים ובאה לידי ביטוי במישור הפדגוגי, הארגוני והאישי של כל צוות בית 

הספר.

חזון בית הספר
מטרת העל של בית הספר היא יצירת אקלים חברתי נעים ומזמין בתוכו ומחוצה, 
לו תוך טיפוח אישיותו של כל תלמיד כאדם בעל שליטה עצמית. בית הספר הוא 
מושלמת  בהלימה  נבחרים  הלימוד  נושאי  ולציונות.  ישראל  לדת  זיקה  בעל 

לתכנית הליב"ה ומומלצים ע"י משרד החינוך. 

ייעוד בית-ספרי
התלמידים  חינוך 
לערכים חברתיים, 
מיצוי יכולת אישית 
בסביבה חברתית.

ליבה ארגונית
צוות מוביל להרחבת הנושא 
החברתי, הגדרת תפקידים 

חברתיים בעיקר בקרב 
התלמידים. 

ליבה פדגוגית
תכנית לימודית שנתית 

"נועם שיח" המכילה תכנים 
חינוכיים מהמקורות. הוראת 

עמיתים של תלמיד 
מול חבריו.

ליבה קהילתית
שיתוף משאבים קהילתיים 
בהטמעת הנושא. תמיכה 
בקהלים שונים כמו, נוער 
בסיכון, קשישים וחולים.

ליבה אנושית
תכנית ייחודית "הגביע 
המלא" לחדר המורים 

הכוללת פעילות בין-אישית 
ואישית  במפגשים חודשיים 
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ההבטחה החינוכית שלנו 
תורת  ערכי  את  שלנו  הערכים  סולם  בראש  מעמידים  אנו  תורני  ספר  כבית 
ישראל. אנו מעניקים לתלמידינו שמונה שנות חינוך למצוינות לימודית, חברתית 
וערכית ומנחילים לתלמידינו שורש יציב וחזק להיות יהודי הצועד בדרך התורה. 
את  למצוא  להם  המסייעים  מתאימים  וכלים  מיומנויות  לתלמידינו  מקנים  אנו 

דרכם בסיטואציות שונות בחיים. 

פדגוגיה פורצת דרך
העתיד אינו נקודה עלומה באופק, כי אם הדרך שבה אנו צועדים בהווה. בעידן 
החינוך  מערכת  את  מעצבים  אנו  יום,  מידי  מתרחשות  התמורות  שבו  הנוכחי, 
ודרכי ההוראה באופן שבו יוכל המתחנך להתמודד בהצלחה עם אתגרי המציאות 

המשתנה של המאה ה-22. 
- למידה משמעותית תוך השלכה מהנלמד לחיי היומיום.

- למידה עצמאית בתוספת משוב.
- למידה מעוררת סקרנות ע"י גיוון בדרכי ההוראה.

- למידה דיפרנציאלית המותאמת לקצב האישי של כל תלמיד.
- למידה פעילה מעוררת מחשבה ומעודדת מוטיבציה.

- הגשת עבודת חקר שנתית במדעים הכתובה עפ"י עקרונות תהליכי כתיבת 
עבודה אקדמאית. 

- פרויקטים חודשיים באנגלית החל מכיתה ג' תוך שימוש בעקרונות השפה.
- ימי שיא במקצועות הריאליים ליצירת עניין לימודי ושאיפה למצוינות.

מרחבי למידה עתידי טכנולוגיה
ושימוש במדיה חדשנית.  לצורך העשרת הלמידה  כיתות חכמות  בבית ספרנו 
אביזרים  באמצעות  נלמדים  הספרים  והאנגלית  המתמטיקה  במקצועות 
טכנולוגיים. קיימת מעבדת מדעים משוכללת המזמינה התנסות חווייתית ומעשית 
באווירה מתקדמת, שימוש מושכל באמצעי המחשה ייחודיים וחדשניים לצורך 

הפנמת תהליכים מדעיים.

תחרויות והישגים 
בית הספר "צלילי נעם" זכה במקום הראשון בחידון התנ"ך היישובי. 

חידוני הלכה מאתגרים לכיתות הבנים לעידוד התלמידים בלמידה עצמאית ולהט־
מעת ההלכה היהודית.

חידון ארצי בנושא "נשים בתנ"ך" לבנות המצווה להשרשת המורשת.

ערכים
ומסורתיות  דתיות  ממשפחות  ולבנות  לבנים  שעריו  את  פותח  נעם"  "צלילי 
ומשפחות שחפצות בחינוך שורשי, איכותי ואמיתי. בבית ספרנו יש מגוון פעילויות 

ואתגרים המדגישים את ערכי תורת ישראל. 
מבצע "משמר המלכה" - לחיזוק עניין שמירת הלשון. 

מבצע "קרן אור"- להאדרת הפרגון ההדדי והוויתור לחבר. 
מבצע "נעם שיח" - להטמעת החומר העיוני בכל מה שקשור בערכים שבין אדם 

לחברו.
פרויקט "פסוק לי פסוקך"- המביא את התלמידים למסירת שיעור קצר בפני 
תלמידי הכיתה בנושאים חברתיים שונים הנשענים על פסוקים מהתנ"ך ומדרשי 

חז"ל.

שיתופי פעולה קהילתיים
בית ספר "צלילי נעם" עם הפנים לקהילה. 

"מרכז יום לקשיש" השוכן בקרבת מקום זוכה לביקורים בחגים. כל ביקור כולל 
פעילות קצרה המותאמת לגיל הזהב וחבילות שי לשמחת הקשישים.

במקומות  ממותגות  מטריות  הנחנו  החורף  עונת  לרגל   - מטריות"  "גמ"ח 
אטרקטיביים ביישוב לרווחת  הקהל. 

גני "צלילי נעם" נהנים מפעילות משולבת של תלמידי ביה"ס במתחם הגנים. 
פרויקט "חונכות קבוצתית" - בשעות שלאחר הלימודים מתקיימת מסגרת חמה 
מבוגר  בין  יחסים  מערכת  יצירת  לצורך  העשרה  ולבנות  העשרה  לבני  ונעימה 

מנוסה לבין צעיר.
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הדרור תל“י
כרטיס ביקור בית ספרי

ביה"ס הדרור תל"י נוסד בשנת 1995. 
600 ילדים לומדים ומבלים בבית הספר. 

64 אנשי חינוך. 
21 כתות: 19 כתות אם, 2 כיתות לחינוך מיוחד 

והרבה בעלי חיים מאושרים גם כן!
מנהלת: ענת גייזינגר יעקובי

סגניות: מירב מלול יעקב וליאת עמר
ממוקם ברחוב החרמון פינת הדרור. ת.ד 84147 מבשרת ציון, 

טלפון:02-5950846 פקס: 02-5950851 
  school@hadror.org.il :דוא"ל

WWW.HADROR.ORG.IL :אתר

ייחודיות - אנו מאמינים כי יש יותר מדרך אחת להיות יהודי...
תוכנית תל"י, תגבור לימודי יהדות, מעניקה לתלמידים חינוך יהודי, ציוני, דמוקרטי, 
באווירה פתוחה וברוח פלורליסטית. מטרת התכנית היא לעצב אישיות רחבת 
אופקים הפועלת בסובלנות, לחנך לאהבת הארץ, לאהבת העם והמולדת, לשים 
דגש על תכנים ערכיים וליצור אצל התלמידים תחושת שייכות והיכרות עם העם 
לחיזוק הקשר עם  חווייתיות  תוך התנסויות  זאת  כל  ומורשתו,  היהודי, תרבותו 

העם והארץ. 
בע"ח במרחבים - בעלי החיים הם "גשר לקשר" ובתמורה נהנים מאהבה וטיפול 
בין כותלי ביה”ס,  ליצירת אקלים מיטבי  זו תורמת  מסור מצד הילדים. תכנית 
מגבירה את ההנאה וההנעה של התלמידים מתהליכי הוראה – למידה, מעניקה 

סיפוק ומענה רגשי לילדים.

חזון בית הספר
המקנה  ומלמד,  מחנך  מוסד  הוא  קהילתו,  מגוון  על  תל"י,  "הדרור"-  ביה"ס 
לתלמידים ידע ואהבה לערכי היהדות הפלורליסטית, למדינה ולארץ, כך שיגדלו 
להיות אזרחים מחויבים תורמים ומשפיעים הממצים את יכולותיהם, מתמודדים 

עם אתגרי המדע והטכנולוגיה ופועלים לאור הערכים שהוקנו להם.
שיתוף  תוך  אותה  ולסובבים  לסביבה  אחריות  הרמוניה,  ליצירת  פועל  ביה"ס 

פעולה, קבלה והכרת השונה, שאיפה למצוינות, השגת מטרות ומימוש החזון.
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כבוד - "יהא כבוד חבריך חביב עליך כשלך" (פרקי אבות)
נתינה - "המדליק נר מנר, זה דולק וזה אינו חסר" (ספר האגדה)

מגלים  בעיות,  ופותרים  חושבים  ומוזיקאים,  "אומנים"  הם  "ילדים   - שונות 
וחוקרים, נעים ומתנועעים, מתבטאים במשחק, מתקשרים ומתקשרים – וכל אחד 
עוסק בכל, אך שונה מחבריו ביכולת ובהנאה בכל אחד מהתחומים הנזכרים".  

(מלגוצ'י)

ההבטחה החינוכית
תוך  גבוהים,  ולימודיים  חינוכיים  להישגים  התלמידים  את  להביא  היא  מטרתנו 
שייכות,  סבלנות,  אכפתיות,  בתוכו:  המגלם  אישי  קשר  של  תחושה  הענקת 
ביה"ס מהווה מקום  יצירת הרמוניה.  תוך  וייחודיות,  למצוינות  שוויוניות, שאיפה 
המאפשר הזדמנויות, מיצוי יכולות ופועל לאור ערכים תוך שיתוף פעולה והכרה 

במתן הזדמנויות. 
אנו מאמינים, כי צמיחה אישית מתרחשת בסביבה הקשובה לצרכים הרגשיים, 
החברתיים והקוגניטיביים של התלמידים. אנו פועלים ליצירת סביבה מחזקת את 
תחושת השייכות של כל פרט בקהילה, כל זאת תוך שימת דגש על הייחודי בכל 

אחד ואחת  והערך המוסף של ה"ביחד" כבסיס לצמיחה.
רכישתו, הם אלה  הידע, אלא תהליך הלמידה, לא התוצר, אלא תהליך  "לא 

המספקים את ההנאה הגדולה". 
 

פדגוגיה פורצת דרך
בית הספר פועל לפיתוח תלמיד אוטונומי בעל מכוונות עצמית והנעה פנימית 
מציבים  התלמידים  משתנה.  מציאות  עם  עצמאי  באופן  להתמודד  המסוגל 
לעצמם מטרה אישית, נחשפים למגוון אפשרויות בחירה ושימוש בכלים, בונים 

תוכנית אישית ובכך מפתחים מסוגלות אישית ומעודדים שאיפה למצוינות. 
ויזמות חברתית המקדמת אקלים  וביסוס מעורבות  בפיתוח  בית הספר מאמין 
חינוכי מיטבי, העצמה ומענה לפרט  תוך קידום תחושת שייכות לסביבה הקרובה 
ממעורבות  כחלק  תפקיד  יש  ואחת  אחד  לכל  התלמידים  בחברת  ולקהילה. 

פעילה בקהילה במטרה ליצור תחושת שייכות. 

מרחבי למידה עתידי טכנולוגיה
בית הספר מוביל במבשרת ציון בתחום התקשוב, המדעים והטכנולוגיה ובו כיתות 
בבית  ותכנות.  רובוטיקה  שיעורי  לתלמידים,  ניידים  מחשבים  “חכמות”,  לימוד 

הספר תשתית אינטרנט חדשה ובטוחה בכיתות.

תלמידי כתות ג' – ו' לומדים במקצועות הדעת השונים בעזרת מחשבים ניידים 
המאפשרים למידה אחרת. 

הילדים,  של  לעולמם  ורלוונטית  חדשנית   איכותית,  פדגוגיה  מקדמים  אנו 

במציאות המשתנה במאה ה-21. 

ערכים
בית ספר "תל"י הדרור" שם דגש על הבניית ערכים ופיתוח בוגר ערכי הדואג 
לסביבתו ולחברה, אהבת הארץ, נתינה, סבלנות וסובלנות (בבית ספרנו אנו לא 

רק "מדברים" ערכים, אלא פועלים לפיהם)
בבית הספר פותחה תוכנית "בגרות והתבגרות" שבמסגרתה התלמידים עוברים 
מסע חקר אישי וחברתי לאורך השנה. התלמידים נחשפים למגוון עמותות וארגוני 
חסד. במסגרת האומנויות בבית הספר מתקיימים  שיעורי מוסיקה  ושירי א"י, 

דרמה ואומנות, בדגש  על היצירה היהודית. 
במסגרת תל"י: לכל תחומי הידע נוספות פעילויות חוויתיות: פרשת שבוע,  קבלות 
תוכנית  ילדים   ילדים מלמדים   – חונכויות  הורים,  למידה בחברותא עם  שבת, 
מיוחדת לבני מצווה ,פעילות למעורבות חברתית וערבות הדדית - כמו פעילות 
"לקט"  של איסוף תוצרת חקלאית לנזקקים ישירות מהשדה, "קמחא דפסחא", 
סלסלות פירות יבשים לקשישים ועוד. תוכנית "דרך עם ערך" : תוכנית העשרה 
להעמקת לימודי הציונות ואהבת הארץ. במסגרת תוכנית זו לומדים על מושגים, 
ערכים  ומיישמים  מפתחים  ובכך  ישראל   למדינת  הקשורים  נושאים  אירועים, 

המובילים לאזרחות טובה.   

תחרויות והישגים
תעודות הערכה ופרסים שהתקבלו בשלוש השנים האחרונות

1.חידון חקר החלל והאסטרונומיה – תשע"ה , תשע"ח – מקום ראשון
2. מתמטיקה - תשע"ט  תחרות קנגרו- מקום ראשון; מכון ויצמן- מקום ראשון 

ומקום שלישי עשר אצבעות – גמר הארצי
3. זכייה במקום ראשון בתערוכת הציורים הישובית בנושא זהירות בדרכים – תשע"ח. 
4. תל"י – השתתפות ב"שירת הלב" – כנס מוזיקלי – בכל שלוש השנים האחרו־

נות ואף יותר. במחולותל"י – כנס להקות מחול.
5. תעודת הוקרה ל"בית ספר נאמן שימור" – תשע"ה

6. תעודת הוקרה על השתתפות בתחרות המשחקים הראשונה במחוז "ירושלים 
שלי" 2017, 2018

דיגיטאליים,  משחקים  בניית  ובתחרות  מידענות  בתחרויות  השתתפות   .7
ומתימטיקה,  תכנות  בנושאי  הלאומית  הסייבר  באולימפיאדת  השתתפות 

השתתפות בתחרות החלל והאסטרונומיה ע”ש אילן רמון.
8. ביה"ס מקדם בריאות - כוכב שני

שיתופי פעולה קהילתיים
בית הספר מקדם שיתופי פעולה מגוונים במעגלים שונים, על מנת לחזק את 

תחושת השייכות של היחיד והכלל בתוך ביה"ס ומחוצה לו.
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8. ביה"ס מקדם בריאות - כוכב שני

שיתופי פעולה קהילתיים
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ביטוי בהרצאות מתוך תחום הידע  לידי  * שיתופי הפעולה עם הקהילה באים 
האישי שלהם .

* למידה שיתופית -  קהילת ההורים לוקחת חלק בלמידה בחברותא.
* טקסים ואירועים - ההורים לוקחים חלק פעיל באירועים השוטפים.

* קהילת היישוב- פעיליות מגוונות לאורך השנה לצד יוזמות ייחודיות של ביה"ס- 
"דרורים מעבירים את זה הלאה"

חמד"ת השקד
כרטיס ביקור בית ספרי

שם בית הספר - חמד"ת השקד
בית חינוך ממלכתי דת י- תורני יסודי כיתות א'-ו'

שם המנהלת - רבקי קלרמן
מספר תלמידים -  212

כתובת -  האורן 52 מבשרת ציון
hemdathashaked.tik-tak.net - אתר בית הספר

gmail.com@h.hashaked – מייל בית הספר
טל מזכירות בית הספר - 02-568-3384

ייחודיות
אהבת תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל ערכים ומצוינות

חזון בית הספר
מעמיק  תורה  ללימוד  שמיים  ויראת  תורה  לאהבת  תלמידינו  את  מחנכים  אנו 
מובילים  בוגרינו  את  לראות  רוצים  אנו  חיים.  כדרך  באהבה,  מצוותיה  ולקיום 
ותורמים לחברה בכל תחומי החיים מתוך אמונה תמימה בה'. בית הספר חמדת 
ואהבת  לזולת  נתינה  של  ולערכים  טובות  למידות  תלמידיו  את  מדריך  השקד 

אדם, כבוד ודרך ארץ.
אנו רואים את מסגרת בית הספר כבעלת תפקיד חשוב בבניית חברה ערכית 
המטפחת התנדבות, ערבות הדדית ונתינה לקהילה. אנו מחנכים לציונות ואהבת 

הארץ מתוך תפיסה של מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו.

ההבטחה החינוכית של בית הספר
ולמיצוי  התורה  לאהבת  ילדינו  את  מביאים  אנו  השקד"  "חמד"ת  הספר  בבית 
יכולותיהם, לסקרנות ,לרוחב אופקים ולהישגים גבוהים ומצוינות בתחומי הדעת 
ומיומנויות  חיים  כישורי  רכישת  עם  יחד  משתנה,  טכנולוגי  בעולם  השונים, 
ולעודדו  ומלואו שיש לטפחו, להעצימו  חברתיות. אנו רואים כל תלמיד כעולם 
פי  על  לנער  "חנוך  בדרך של  לו,  ייחודי  באופן  ולהתפתחות מתמדת  לצמיחה 

דרכו".

פדגוגיה פורצת דרך
למידה שיתופית , שיתוף פעולה בין תחומי השפה, פיתוח חשיבה, חינוך חברתי 

ופיתוח שיח רגשי. למידה דיפרינציאלית המעוררת סקרנות וחשיבה.
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מרחבי למידה עתירי טכנולוגיה
למידת אוריינות בשילוב מחשב 

שילוב עריכת  אינפוגרפיקה כדרך לימוד.
יצירת סרטונים בתוכנות שונות  כהערכה חלופית ללמידה.

שימוש בספרים דיגיטליים 
שימוש בספקי תוכן מגוונים

תחרויות והישגים
* הישגים מעולים בתחום השפה העברית במבחן חיצוני.

* מקום ראשון באליפות האזורית באשכולות החשיבה, מקום חמישי בארץ. 
* הגעה למקומות גבוהים בתחרות הסייבר הישראלי
* השתתפות בתחרות תכנות המשחקים המחוזית.

* השתתפות בתחרות מתמטיקה דרך מחשוב.
* השתתפות בתחרות "מרוץ הצבי" תחרות כתיבת סיפורים של החמ"ד.

* השתתפות בחידון הציונות והמורשת . 

ערכים
* תורה עם דרך ארץ.

* אהבת העם ואהבת הארץ.
* תרומה לקהילה- מעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית ספרית. 

* פיתוח מנהיגות צעירה ועידוד אזרחות פעילה, מתוך ערבות הדדית
* ראיית כל ילד כעולם ומלואו-צמיחה והתפתחות מתמדת למצוינות.

שיתופי פעולה קהילתיים
* התנדבות בגנים כחלק מקהילת החמ"ד במבשרת. 

* "היה לי אח"  - פרויקט חונכות בית ספרי עם תלמידי ישיבת "קול מבשר".
* פעילות במועדון קשישים, חלוקת משלוחי מנות לקהילה.

* חברותות לימוד גמרא עם בוגרי ישיבה במבשרת.
* שילוב מתנדבים מעמותת פו"ש בלמידה ובפעילויות בית ספריות.

* התנדבות סטודנטים מפרויקט פר"ח.
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מולדת
כרטיס ביקור בית ספרי

שם בית הספר - מולדת
שם המנהלת - תמי פוליטי

מספר תלמידים -  445
מספר מורים ואנשי צוות - כ-60

כתובת - יסמין 5
moledet@moledet.org - מייל בית הספר
טלפון מזכירות בית הספר – 02-6336666

ייחודיות
"מולדת מדעים ואמנויות" - בית ספר מולדת שם דגש על הכנת הילדים של היום 
לעולם של המחר, במטרה לפתח מיומנויות  המותאמות לעידן המודרני: יצירתיות 
וחדשנות, חשיבה ביקורתית, עבודת צוות, פיתרון בעיות, קבלת החלטות, אוריינות 
מידע ותקשורת ולמידה עצמאית. במסגרת ייחודיות בית הספר הילדים נחשפים 
ומתנסים בתחומי אומנויות מגוונים הנותנים מענה ליצירתיות ולפיתוח כישורים 

חברתיים וכישרונות אישיים,  לצד התמודדות עם אתגרי המדע והטכנולוגיה.

חזון בית הספר
בית ספר "מולדת" מהווה בית חם הנותן לכל ילד מקום לביטוי אישי.

חבר  לכל  המאפשרת  לימודית  סביבה  מטפח  ההורים  עם  יחד  ביה"ס  צוות 
בקהילת ביה"ס לממש את עצמו כאדם ערכי, אחראי ויצירתי השואף למצוינות 
מולדת  אוהב  ערכי  בוגר  להכשיר  היא  המטרה  לקהילה.  שייך  ומרגיש  אישית 

ואזרח פעיל לטובת החברה.

ההבטחה החינוכית של בית הספר
"השלם מכיל יותר מאשר את סכום חלקיו". הצוות החינוכי פועל מתוך שליחות 
מתייחס אל התלמיד כאל אדם שלם, ולכן אנו מחפשים דרכים לתת לכל תלמיד 
וזאת על מנת  וברצונותיו,  מענה בהתאמה אישית בהתחשב ביכולותיו, בצרכיו 

לאפשר הצלחות, העצמה אישית וקידום הישגים. 
אנו מעודדים יחסי קירבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים, ובין התלמידים לבין 

עצמם ובתוך כך מעניקים תחושת מוגנות ובטחון לילדים.

פדגוגיה פורצת דרך
"לכל זינוק מדעי משמעותי - קדם דמיון מפותח במיוחד" (דיואי)

"להכניס את הגוף לכיתה"  - הלמידה בשיעורים משולבת בנשימות ובתנועות 
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התורמות למיקוד הקשב ומובילות ללמידה משמעותית.  בכוחה של תודעת הגוף 
להעצים תחושת ערך עצמי, לפתח יכולות קשב, התמדה, אחריות אישית, כבוד 

הדדי, חשיבה ויצירתיות. 
ורלוונטי לעולמם של הילדים. סביבת למידה  דינמי  סופרמרקט - מרחב למידה 
המדמה סופרמרקט מאפשרת למידה חווייתית ומשמעותית בחשבון, אנגלית ועוד.

"טעימות פיננסיות"- תכנית לחינוך פיננסי לתלמידי כתות ד' הלומדים בה על 
צרכנות נבונה, קיימות ופיננסים וקביעת סדרי עדיפויות כלכליים.

"תרבות ישראלית בראי האומנות"- תכנית ייחודית המשלבת תכנים על תרבות 
יהודית ישראלית עם אומנויות.

"שלישי מדעי" ו"חגים מדעיים"- נאמני מדע מפעילים בהפסקות את תלמידי בית 
את  הקושרים  שיא  ימי  מתקיימים  החגים  ולקראת  מדעיים,  בניסויים  הספר 

מאפייני החג למדע.
תיקשוב,  במטבח,  מדע  שח-מט,  תיפוף,   תיאטרון,  מחול,  יוגה,   – קרב  חוגי 
הדפסה תלת מימד – במטרה ליישם במגוון תחומים את ריבוי האינטליגנציות 

הקיימות בכל ילד.

מרחבי למידה עתידי טכנולוגיה
* מקרן חכם בכל כיתה 

* חדר מחשבים גדול ופעיל 
* חדר רובוטיקה 

* עמדות מחשב במעבדת המדעים 
* שיעורים המשלבים שימוש מושכל בעשרות מחשבים ניידים

"על מה דע"- תכנית ייחודית במדעים ומתמטיקה לפיתוח חשיבה בשילוב לימוד 
מתוקשב.

משרד  מטעם  ארציות  בתחרויות  משתתפים  הספר  בית  תלמידי   - רובוטיקה 
בשנת  הארצי  בגמר  השתתפות  למשל,  גבוהים  להישגים  מגיעים  ואף  החינוך 

הלימודים תשע"ט.

תחרויות והישגים
* "בשביל הזה"ב" -בשנת תשע"ט זכה בית הספר בפרס הוקרה ארצי כבית 

ספר מקדם זה"ב אורח חיים בטוח ונגישות.
* "חקר החלל" הגעה לשלבים מתקדמים.

* תחרויות תכנות - השתתפות בגמר הארצי באליפות הסייבר.  
בשנה שעברה הנבחרת הגיעה למקום שישי ארצי ומקום ראשון ביישוב.
* רובוטיקה - השתתפות בגמר הארצי בתחרות מטעם משרד החינוך.

* תחרויות ספורט - בית ספר מתגאה בארון גביעים ומדליות מתחרויות ספורט 
שונות - כדורסל ואתלטיקה קלה.

ערכים
"טביעות האצבע שלנו לא נעלמות מהחיים שבהם אנחנו נוגעים".

נתינה,  כבוד,  סולידאריות,  מגלים  שחבריה  ערכית  חברה  מקדם  בית-הספר 
מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית.  

מנהיגות תלמידים ויזמות – תכנית ייחודית של פיתוח יוזמות חינוכיות ולימודיות 
שהפכו לחלק מהעיסוק היום יומי בבית הספר. הצוות מעודד יוזמות אישיות בכל 
תחומי הדעת, תוך פיתוח מנהיגות במגוון מסגרות- בכיתה, בבית ספר ובקהילה. 
"יש לי כישרון" – תכנית ייחודית המאפשרת לכל תלמיד להציג באופן יצירתי 
את כישרונותיו ולהפוך למורה צעיר. התכנית מפתחת אחריות אישית, בחירה 
ספרייה,  נאמני  ספריים:  בית  תחומים  כמובילים  התלמידים  אישית.  ומסוגלות 
נאמני  הגברה,  עוזרי  הרקדות,  מובילי  פעילות,  הפסקות  מובילי  הסעות,  נאמני 
מדע  נאמני  מקהלה,  וכדורסל,  כדורגל  נבחרות  אתלטיקה,  נבחרות  תקשוב, 

בתכנית "שלישי מדעי", חונכויות רב גילאיות.
"מחלום למציאות"- כל תלמיד מציב לעצמו מטרה אישית ויחד עם הצוות מוצא 

את הכוחות ואת הדרכים המתאימות להשיג את המטרה.

שיתופי פעולה קהילתיים
הילדים  את  מקדמים  אנו  וביחד  החינוכית-ערכית  לדרכנו  שותפים  ההורים 

להצלחה אישית.
פרוייקטים עם ההורים:

*"בוקר של דעת"- הרצאות הורים לתלמידים 
*ערב TEDמולדת - הרצאות הורים להורים  

*הפנינג בית ספרי  
*הרצאות וסדנאות חיצוניות להורים ולילדים במשותף.

עם הפנים לקהילה: 
* "מרכז יום לקשיש"- מפגשים של תלמידים עם הקשישים בחגים ובאירועים 

מיוחדים
בין  'בית לחיים' עבור נשים מיוחדות מתבגרות - שיתוף פעולה  דוד"-  "בית   *

התלמידים ונשות המעון 
* התרמות לעמותות חברתיות במהלך השנה
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הרשימות שליהרשימות שלי
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