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טלפוןכתובתשם המוסדשם המנהל

9476526 דב קליין 1קרית החינוך קציריהודית פלבנר

 9471653חנה אברך 25חט”ב קציר אמרסל שמואלי

9467028דב קליין 1חט”ב קציר בפזית שני

9476526דב קליין 1חט”ע קצירמירב כפיר

9379999 מנוחה ונחלה 58קרית החינוך דה - שליטאבי קיש

9379999מנוחה ונחלה 58חט”ב דה - שליט אאביבה חדד

9379999מילר 10חט”ב דה - שליט בחיה דורון

9379999מנוחה ונחלה 58חט”ע דה - שליטרונית בן זאב

 9415534טשרניחובסקי 1קרית החינוך אורטאברהם סער

9415534טשרניחובסקי 1חט”ע אורטלימור אשכנזי

9415534טשרניחובסקי 1חט”ב אורטשוש בן סימון

 6373759שד’ ירושלים 32קרית החינוך למדעיםהילה שחף

 6373759שד’ ירושלים 32חט”ב של קרית החינוך למדעיםאיריס בן שימול

6731439הר הצופים 70קרית החינוך הצומחת ע"ש רון ארדקרן שחל

6731439הר הצופים 70חט"ב קרית החינוך הצומחת ע"ש רון ארדאורית דורון

9451396ארלוזרוב 18ויצ”ו טכנולוגי עירוניהרצל שקרצי

9475296ש"י 12תיכון נעמתאראלה לוי

6698006הדגניות 28בית החינוך הפתוח השיטהגילי אלון

9999601מורי 2בית ספר מרכז חינוך טכנולוגי עתידאילת ורד יוסף

9457796לח”י 36 שכ’ דניהמקיף אמי"ת הלל בנותמירי גיל

9457796לח”י 36 שכ’ דניהחט”ב מקיף אמי”ת הלל בנותשי רביבו

9494097מגיני הגליל 2ישיבה תיכונית אמי”ת עמיחישמעון שושן

9494097מגיני הגליל 2חט”ב ישיבה תיכונית אמי”ת עמיחיאורן אייזנקוט

9467272קיבוביץ 5מקיף אמי”ת המר בניםעופר הרן

9467272קיבוביץ 5חט”ב אמי”ת המר בניםדדי אליחי

9474190הגר”א 10ראש ישיבת הדרום בני עקיבאהרב דוד טברסקי

9474190הגר”א 10, ת.ד.15115חט"ב ישיבת בני עקיבא הדרוםיעקב ארביב

9451131הרב מאיר 1חט”ע אולפנת צביההרב זאב כהן

9493777הרב מאיר 1חט”ב אולפנת צביהמיכל רוזנטל

6675542שד ירושלים 1בית חנה תיכון חבד בנותשרי רפקינד

9452470חפץ חיים 28 ב’שער אליעזר קרעטשניף תיכון בנותמלכה רוזנבוים
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ברכות! לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 
להנהגות היישוביות ולמנהלי וצוותי החינוך. משרד החינוך, בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות 
המקומיות, שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת בתי הספר ולהציג בפניכם, לקראת 
ואת מודל הבחירה  מגוון מוסדות החינוך  לביה"ס, את העשייה החינוכית, את  הרישום 
המבוקרת. מטרתנו היא לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית. אנו פועלים 
ליישום מרחב חינוך המתבסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות והעצמת הייחודיות

חלק:  לוקחים  בו  יישובי  שותפויות  מארג  ליצור  רצון  מתוך  זאת,  והקהילתית.  האישית 
משרד החינוך, הרשות, הצוות החינוכי, ההורים והקהילה. זוהי 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

ברכות ואיחולי הצלחה עם סיום שש שנות לימודים בבית הספר היסודי, שנים נחשפתם 
לעולם עשיר בתכנים, הרחבתם דעת במקצועות שונים, רכשתם ערכים, ידע ומיומנויות 
מזמן  הביניים  לחטיבת  המעבר  הביניים.  בחטיבת  בלימודיכם  להצליח  לכם  שיאפשרו 
בחששות  מלווה  המעבר  מאידך,  מחד,  ושאיפות  חלומות  להגשים  והזדמנות  צוהר 
מעזיבת המוכר והבטוח, להתמודדות עם אתגרים לימודיים, חברתיים וערכיים חדשים. 
החששות מהמעבר הם טבעיים ויש לתת להם מקום, אך אנו סמוכים ובטוחים כי הכלים 
איתם אתם מגיעים לחטיבת הביניים, יסייעו לכם להשתלב במהרה ולהתקדם כל אחד 
בסגנונו הוא ולפנות מקום לשמחת הצמיחה וההתחדשות, המצפה לכל אחד ואחת מכם.
לימודית  סביבה  המציעים  איכותיים  ספר  בתי  הם  ברחובות,  יסודיים  העל  הספר  בתי 
את  שיחשפו  מגמות  של  ומגוון  ומקצועיים  תומכים  חינוך  צוותי  ומאתגרת,  חוויתית 
את  להרחיב  הזדמנות  גם  זוהי  והשכלה.  ידע  רכישת  של  מרתקים  לעולמות  התלמיד 

מעגל החברים/ות ולהיחשף לעולמות חדשים.
ואת  בעיר  הביניים  חטיבות  את  להכיר  לכם  המאפשרת  מעברים,  חוברת  לפניכם 
הייחודיות שיש לכל חטיבה להציע. השקיעו זמן בקבלת ההחלטה, התייעצו עם הצוות 
החינוכי המלווה אתכם והקשיבו להוריכם. "כל חלומותינו ניתנים להגשמה אם רק יהיה 
התמידו  חלומותיכם,  בעקבות  לכו  דיסני(,  )וולט  בהתמדה"  אליהם  לשאוף  האומץ  לנו 

והצליחו. נשמח ללוות אתכם ולהוביל אתכם להצלחה.
 

 

אפרת צוקרמן
מנהלת אגף החינוך והנוער        

רחל בן יצחק
מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי

דברי ברכה

תלמידים והורים יקרים,

אנו שמחים לקדם את בוגרי בתי הספר היסודיים למסגרות החינוך העל - יסודי בעיר 
רחובות.

מערכת החינוך בעיר נחשבת לאחת הטובות בישראל, כתוצאה מהשקעה רבת שנים 
הספר  בבתי  וכלה  היסודיים  הספר  בתי  הילדים,  מגני  החל  לגווניו-  החינוך  בתחום 

התיכוניים. תלמידי העיר ומוסדות החינוך בעיר מגיעים להישגים גדולים.
צוותי החינוך בעיר עושים לילות כימים במלאכת עיצוב דור העתיד, תוך שימוש בתוכניות 

פדגוגיות שמשתפרות כל העת, ומותאמות לרוח הזמן והתקופה.
ועם  החינוכיים  הצוותים  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועל  רחובות  בעיריית  החינוך  אגף 
והן של התלמידות  הן של הצוותים  היכולות-  משרד החינוך על מנת להביא למקסום 

והתלמידים.
מערכת החינוך הפורמלית ומגוון פעילויות בתחום החינוך הלא פורמלי, יחד עם תוכניות 
את  לכם  להעניק  מנת  על  לרשותכם,  כולן  עומדות   – שיש  ביותר  הטובות  ההעשרה 

היכולת לחלום, ליצור, להגשים ולהצטיין!
נמשיך לעשות הכל על מנת להעניק לכם את הכלים הטובים ביותר להצלחה בלימודים

ובחיים.
אנו מעריכים ומוקירים את כל השותפים לעבודת החינוך בעיר.

דברי ברכה

רחמים מלול,
ראש העיר

זהר בלום,
מ״מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך

רחל בן יצחק
מ"מ מנהלת מח' עי"ס
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שוויון  עקרון  על  לשמור  מנת  על  וזאת  מלאה  בשקיפות  מוגדרים  קריטריונים  פי  על 
הזדמנויות.

הקריטריונים לשיבוץ
•תלמיד ו/ או הורה עם נכות או מגבלות פיזית.
•מרחק גיאוגרפי ממקום המגורים לבית הספר.

•מספר התלמידים שבית הספר יכול לקלוט.
ותשלח  שנתיים  השש  הספר  לבתי  שיבוצים  תבצע  הרשות  הרישום,  סיום  •לאחר 

מכתבי שיבוץ במייל.
חטיבות  במזכירות  רישום  לבצע  ההורים  חייבים  הרשות  ע"י  השיבוץ  קבלת  •לאחר 
הביניים. הרישום יתבצע במזכירות חטיבות הביניים כ"ח באדר תש"ף, 24 במרץ 2019 

ועד ב' בניסן תש"ף, 27 במרץ 2019 בלבד.

המסמכים הנדרשים עבור רישום במזכירות חטיבות הביניים
•תעודות הזהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת הכוללת ספח בו מעודכנים שמות 

הילדים המיועדים לרישום.
•בעלי דרכונים, יש להגיע עם דרכון הורים ודרכון הילד/ה.

•צילום תעודת ציונים מחצית א'
יש להגיע עם הצילום מראש לא ניתן לצלם בעת הרישום.
•אמצעי תשלום עבור השאלת ספרים בסכום של 280 ₪.

ע"י  גרושים עצמאיים חתום  הורים  יש להצטייד בתצהיר  רווק  גרוש/  •הורים בסטטוס 
עו"ד, יש לשים לב לסעיפי התצהיר ולצרף בהתאם לסעיפים את המסמכים הנוספים 

הנדרשים.
תלמיד אשר לא יירשם במועד לבית הספר אליו שובץ לא יישמר מקומו ושיבוצו יעשה 

על בסיס מקום פנוי.

הנחיות להגשת ערעורים
לאחר קבלת הודעת השיבוץ יש באפשרותכם להגיש ערר על השיבוץ. ניתן להגיש טופס 

ערר בין התאריכים 19.4.20-26.4.20.
טופס הערר הקיים באתר העירוני בדף הבית של החינוך העל יסודי.

.hana_kurs@rehovot.muni.il :יש למלא את הטופס ולשלוח למייל שכתובתו
מחלקת על יסודי תשלח תשובה למייל של ההורה שהטופס התקבל.

הערר יידון ע"י ועדת ערר והחלטת הועדה הינה סופית. עם סיום הטיפול בבקשת הערר, 
מחלקת על- יסודי תודיע להורה באמצעות מייל את החלטת הועדה.

הנחיות ומידע לרישום לחטיבות הביניים:
הרישום לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"א יחל ביום ראשון, ה' אדר תש"ף, 1 
2020. הרישום יתבצע באמצעות  13 במרץ  י"ז אדר,  יום שישי  ויימשך עד   2020 במרץ 
אתר הרישום האינטרנטי בכתובת: www.rehovot.muni.il והוא יהיה פתוח 24 שעות 
ביממה בתאריכי הרישום. נהלי הרישום כוללים את ילדי החינוך הרגיל ואת ילדי החינוך 

המיוחד כאחד, הלומדים בבתי ספר רגילים בכיתות קטנות.
בתום הרישום יש לוודא קבלת אסמכתא לדוא״ל שהוזן בתהליך הרישום.

הורים המבקשים סיוע בביצוע הרישום באמצעות אתר הרישום האינטרנטי יכולים להגיע 
אחר  ג'  ובימי,   12:00  –  08:00 השעות  בין  ה'  עד  א'  בימים  יסודי  על  לחינוך  למחלקה 
הצהריים, בין השעות 16:00 – 18:00 בתאריכי הרישום בלבד. אם הרישום מתבצע שלא 
ע"י אחד ההורים יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודת זהות של הורי הילד 

עם ספח מעודכן וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.
אי הקפדה על מועדי הרישום תביא לרישום לבית ספר על בסיס מקום פנוי בלבד. 
מערכת הרישום האינטרנטית תאפשר רישום לתושבי העיר ולתושבים המיועדים לגור 

בעיר בשנת הלימודים תש"פ"א.

המסמכים הנדרשים לרישום ראשוני באתר הרישום האינטרנטי
תושבים חדשים: ת"ז עם כתובת מעודכנת של שני ההורים, חוזה רכישה ו/או שכירות 
תצהיר  לצרף  ניתן  ההורים  על שם  ארנונה  אין  אם  לחלופין  או  ארנונה  אישור  בצירוף 
מגורים חתום ע"י עו"ד או חתום ע"י מזכירות בית המשפט, טופס ביטול רישום מהרשות 

הקודמת.
בעלי דרכונים: דרכונים, תעודת לידה של הילד/ה, חוזה דירה חתום ע"י עורך דין וביטול 

רישום מהעיר הקודמת, רישום ייערך במחלקה לחינוך העל יסודי.
הורים עצמאיים, גרושים, יחידניים: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסית קובע כי 
לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי יש לקבל את הסכמת שני ההורים, במידה וקיימת 
בנושא  משפטית  להכרעה  לפנות  ההורים  על  ההסכמה,  לעניין  ההורים  בין  מחלוקת 
ולהציג בפני המחלקה לחינוך על יסודי את ההחלטות שהתקבלו בצירוף תצהיר הורים 

גרושים יחידניים עצמאיים.
הורים המבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד 
הפנים, הורה של ילד אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו 

הקטין, יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו ככתובת נוספת למשלוח דואר קטין.

תהליך הרישום והשיבוץ
הרשות אימצה את תכנית אזורי בחירה מבוקרת של אגף מו"פ וזאת על מנת לאפשר 
לכל תלמיד/ה לבחור מסגרת חינוכית המתאימה לו/ה. כל תלמיד והוריו יוכלו במסגרת 
אגף  מנציג  המורכבת  הבחירה  אזורי  מנהלת  העדפותיהם.  את  לדרג  הרישום  תהליך 
החינוך ברשות, פיקוח משרד החינוך ונציג מאגף מו"פ, תפעיל בקרת ויסות של תלמידים 

נוהלי רישום

 שימו
אגף החינוך שומר לעצמו את הזכות לשבץ תלמידים על פי שיקול דעת

מקצועי ובהתייחס להישגיו הלימודיים והמשמעתיים של התלמיד.

רישום 
אנטרנטי
1.3.20-
13.3.20

פרסום 
שיבוצים
19.3.20

ערר
 19.3.20-
26.3.20

רישום 
במזכירות 
בית הספר
24-27.3.20
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בית הספר נוסד בשנת 1971 ונקרא על שמו של פרופסור אהרון קציר ז"ל.
בית ספר קציר הינו קרית חינוך שש שנתית ובה שתי חטיבות ביניים, חט"ע ואשכול פיס.

בקרית החינוך עובדים כ – 200 מורים ולומדים כ – 2000 תלמידים ב – 60 כתות.
וטיפוח מצוינות לצד מתן  לביה"ס מסורת רבת שנים של רמת לימודים גבוהה, עידוד 

מענה הולם לתלמידים ע"פ צורכיהם.
קרית החינוך זכתה בפרס חינוך על איכות עשייתה החינוכית.

העבודה החינוכית מבוססת על שלושה הדגשים: עידוד למצוינות, חינוך לערכים וקידום 
התפתחות אישית.

אישיות  קוגנטיביות  מיומניות  ולפתח בתלמיד  לעודד  כיעד  הציבה  קציר  החינוך  קרית 
וחברתיות כחלק מראיית התלמיד כבוגר המשתלב בחברה במאה ה- 21.

אישית  למצוינות  מתמדת  חתירה  תוך  הלומדים,  הישגי  לקידום  פועל  החינוכי  הצוות 
מוגנות, מימוש  ותעניק  וערכית אשר תפתח  לימודית  לטיפוח סביבה  דואג  והצטיינות, 

עצמי, שייכות ומסוגלות.

חטיבות הביניים חטיבה א׳ ו- ב'
בקרית החינוך ע"ש אהרון קציר פועלות שתי חטיבות ביניים. בכל חטיבה לומדים כ – 500 
תלמידים ב -14 כיתת רגילות, 3 כיתות ח"מ. ביה"ס מאמין במתן מענה משמעותי לפרט, 
תוך יצירת מסגרות המתחשבות בשונות, בצרכים ובאתגרים לקראת העתיד. לשם כך 

מתקיימות תוכניות יחודיות, יוזמות חינוכיות בנוסף לתכנית הלימודים.

תוכניות יחודיות בחטה"ב
מנהיגות  פיתוח  ומקדמת  מדעית  לימודית  ערכית,  מצוינות  מטפחת   – נחשון  כיתת 

בשלושה בסיסי כוח: השכלתי, אישיותי וערכי.
תוכניות להעשרה ולפיתוח מצוינות – FLL – רובוטיקה, חשיפה לטכנולוגיות חדשניות
ושימוש במדפסת תלת מימד יזמות, I OT, יזמות פרימיום, תכנית חלל בשיתוף ספייס.

לימודים  לקראת  ט'  משכבת  תלמידים  הכנת  מלאה.  לבגרות  תנופה   – תל"ם  כיתות 
בחטיבה העליונה והצלחה בבחינות הבגרות.

במסגרת  לתפקוד  והשבתם  נשירה  בסכנת  לתלמידים  מענה  מתן   – מל"א  פרויקט 
הלימודים.

מתי"א – שעות שילוב לתלמידים ל"ל – מתן מענה ותמיכה לימודית ורגשית לתלמידים 
מאובחנים.

מיצוי ומצוינות במתמטיקה - מתן מענה ותגבור לימודי במתמטיקה לתלמידים מצטיינים 
ולתלמידים מתקשים.

מש"צים – מדריכי של"ח צעירים, פיתוח מנהיגות צעירה תוך חינוך לערכי אהבת הארץ. 
פתיחת אשנב לעולם העסקי ועידוד היצירתיות והיזמות ע"י חוגי העשרה.

בחטיבה א': מגמת מחול, מגמת שחייה בשיתוף האגודה לקידום השחייה – מכבי וייסגל 
רחובות 

בין  תקשורת  בינלאומית,  תקשורת  המטפח  מסלול  צעירים"–  "דיפלומטים  מגמת 
תרבויות, היכרות מעמיקה עם המזה"ת תוך רכישת מיומנויות של ניהול משא ומתן ויישוב 

סכסוכים.
מורים  הורים  עם  העשרה  למפגשי  תלמידים  –חשיפת  לדעת"  להתלהב   – "ניצוצות 

ובוגרים בקהילה, בעלי ניצוץ בתחום ידע שאינו חלק מתוכנית הלימודים.

בחטיבה ב': מגמת כדור יד ומגמת תקשורת – ניו מדיה.
מגמת תקשורת ניו מדיה: לצרוך וליצור תקשורת, לנתח ולהבין מסרים תקשורתיים בכל 

ערוצי התקשורת. 

חטיבה עליונה
מסלול טכנולוגימסלול רב התנסותימסלול עיוני

מגמת הנדסת תוכנהמגמת מחולעיוני מדעי

מגמת ביוטכנולוגיהמגמת חינוך גופניעיוני הומני

מגמת ניהול עסקימגמת מוסיקהדיפלומטיה

מב"ר מגמת חשבונאות

כיתת מצויינות – נחשון

כיתת ל"ל )חינוך מיוחד(

מנהלת קרית חינוך- יהודית פלבנר
מנהלת חטיבה עליונה-מירב כפיר

מנהלת חט"ב  קציר א'- מרסל אוחנה שמואלי
מנהלת חט"ב  קציר ב'- פזית שני

www.katir.org.il

דב קליין 1
טל. 08-6132751

קרית חינוך ע"ש אהרון קציר
עולם של חיבורים 
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מנהלת האשכול
עירית דוידוביץ

חנה אברך 25
טל. 08-9315481

www.katir.org.il

אשכול פיס קציר רחובות
מצוינות במדעים, טכנולוגיה ואמנויות

פרויקטים  להפעלת  ומעצימה  אסתטית  ייחודית,  למידה  סביבת  מהווה  הפיס  אשכול 
חדשניים ותוכניות העשרה ומצוינות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והאמנויות ברמה בית 
ומשרת בשעות  א'  נמצא במתחם חט"ב קציר  וארצית. אשכול הפיס  עירונית  ספרית, 

הבוקר את שלוש החטיבות בקרית החינוך קציר ובשעות אחה"צ את הקהילה כולה.

מבואת האשכול הינה מיני-מוזיאון ובה מוצגות תערוכות לימודיות ואמנותיות.

במהלך השנה מארח האשכול כנסים ותחרויות בתחומים שונים, מפעיל תוכניות העשרה 
ומצעיד את בית הספר ומערכת החינוך בעיר להישגים והצלחות: כדוגמת שבוע מודעות 
לאורח חיים בריא, יום לאומי לאינטרנט בטוח, כנס תלמידים חוקרים, יום המדע הבינלאומי, 
"חסחשמל"  פרויקט  כימיה,  כנס  ומחול,  מוסיקה  ערבי  המוח,  לחקר  מודעות  שבוע 
להתייעלות אנרגטית, פרויקט "ארדואינו", תחרות הרובוטיקה, הפנינג בריאות לבתי ספר 
מקדמי בריאות, תוכניות התעשידע לפיתוח יזמות טכנולוגית, דיגיטלית ועסקית, יום עיון 

להעצמת בנות, קורסי הדפסה בתלת מימד, חדר מייקרספייס, חקר החלל ועוד.

קרית  של  הייחודיות  במגמות  ביטוי  לידי  באה  ואמנויות  טכנולוגיה  במדעים,  המצוינות 
בקורסי  הדעת,  תחומי  במגוון  הפיס  באשכול  המתקיימים  השיא  בימי  קציר,  החינוך 
בלמידה  ובכנסים,  בתחרויות  בהשתתפות  הלימודים,  יום  בתום  וההעשרה  המצוינות 

אינטרדיסיפלינרית ובשמירה על ערכים של סובלנות, כבוד לאדם וכבוד לסביבה.

תרבות  פיתוח  על  דגש  ונשים  שונים  פרויקטים  בין  נשלב  תשפ"א  הלימודים  בשנת 
אישי,  לפיתוח  בנות  ונעצים  נעודד  דיגיטלית,  בסביבה  חדשנית  כפדגוגיה  המייקרים 
מנהיגותי ומקצועי ונגביר את הנגשת המדע והטכנולוגיה לקהילה בפסטיבל מדע ובחוגי 

מדע למשפחה. 

מדעים
טכנולוגיה
אמנויות
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קרית החינוך דה שליט כוללת חטיבה עליונה ושתי חטיבות ביניים. סה"כ 1900 תלמידים 
הספר  בית  היותנו  בחשיבות  הכרה  מתוך  וירוק.  גדול  בקמפוס  ומתחנכים  הלומדים 

הראשון והגדול ברחובות אנו מטפחים את המוניטין, המסורת והאהבה לחינוך והוראה.
ובחירת  נתינה, מצויינות, אחריות  לאורם של הערכים המרכזיים:  הלימודים מתקיימים 
אהבת האדם, כבית ספר פורץ דרך אנו עמלים לפיתוח תוכניות לימוד חדשניות לטיפוח 
בוגר בעל מיומנויות וכישורים שיתאימו לשנת 2025. אנו רואים ברווחה הגופנית, נפשית 
והחברתית של הנערה / תלמידה כדבר חשוב ביותר ומכאן הדגש על דיאלוג מתמשך 
הפדגוגי  מהמערך  כחלק  בקמפוס.  החיים  בשגרת  המבוגרים/מחנכים  עם  ומשמעותי 
מתקיימים  והאזרחות  ההיסטוריה  לימודי  אחרת,  והערכה  למידה  חווית  ליצירת  והרצון 
וזאת  מעצבת  הערכה  באמצעות  אלא  בגרות  בחינת  ללא  מלאה,  חלופית  בהערכה 

באישור משרד החינוך.

חטיבת הביניים דה-שליט א'
התפיסה  למעשה  הלכה  מיושמת  ובו  ערכי  חינוכי  מוסד  הינו  דה-שליט  א'  חטיבה 

ההומניסטית הרואה בכל אדם "עולם ומלואו", אשר אותו יש לטפח ולהעצים.
הצוות החינוכי מאמין ביחס אישי המטפח דיאלוג משמעותי, תוך מתן מענה ייחודי לצרכיו 
של כל תלמיד והכנתו לקראת האתגרים העומדים בפניו בהווה וכאזרח בעתיד.תהליכי 
וחתירה  משמעותית  למידה  המאפשרת  סביבה  בתוך  מתקיימים  והלמידה  ההוראה 
אצלנו  לומדים  אלו  יעדים  להשיג  מטרה  מתוך  גבוהים,  לימודיים  ולהישגים  למצוינות 
תלמידים בשלוש כיתות מופ"ת: אחת, מופ"ת מדעית ושתיים, מופ"ת יחסים בינלאומיים. 
במקביל לכיתות אלו פועל בחטיבה ה"מרכז לשפות", היחידי בעיר רחובות, ובו לומדים 

הורים ותלמידים מגוון שפות: אנגלית, ערבית, צרפתית, סינית, ספרדית, גרמנית ואיטלקית. 
הצוות החינוכי שואף להוביל את תלמידיו למצוינות אישית וערכית, היעד בא לידי ביטוי 
בתהליכים מקבילים המתקיימים בחברת המורים הלומדים: מיומנויות המאה ה -21 , שיח 
רגשי מיומנויות למידה ואסטרטגיות לפיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית. בוגרי חטיבה א' 
עולים לתיכון מצוידים בכלים המובילים אותם להצלחה משמעותית אודות למגוון התוכניות 
הנותנות מענה ייחודי לכל תלמיד, מתוך חזון המבוסס על ערכים של כבוד האדם, חרות 

המחשבה, מצוינות ועבודת צוות.
שיח  מתקיים  בהם  ומלואו"  עולם  תלמיד  "כל  של  למפגשים  זוכים  התלמידים  כן,  כמו 

קבוצתי- מעצים יחד עם מנהלת בית הספר, בהתאם לחזקותיהם ולהצלחותיהם.
"הדרך הטובה ביותר לחנך בני אדם, היא להוות עבורם דוגמא" )אלברט איינשטיין(

צוות ביה"ס מתנהל עפ"י עקרון הדוגמא האישית מנחיל ומשריש, בקרב חברת התלמידים 
את החזון הבית ספרי.

חטיבת ביניים דה שליט ב' )ביחד(
התפיסה החינוכית של בית ספרינו גורסת כי תפקידו של צוות המורים והעובדים הוא לחנך 
את אזרחי המחר ומאמין כי לכל תלמיד יכולת אישית שונה להתפתחות. צוות החטיבה 
ומזמנת  לימודית מגוונת, אשר מתחשבת בשונות  כי לכל תלמיד דרושה סביבה  מאמין 
יכינו אותם לקראת  צוות. כישורים אלו  ועבודת  פיתוח למידה עצמאית, קבלת החלטות 

יציאה לחיים הבוגרים ויכשירו אותם להיות האזרחים של שנת 2030.
•כיתת מופ"ת מדעית.

•כיתת קמ"ה – קידום מנהיגות הומניסטית. מגמה אשר בה מושם דגש על הקניית מיומנויות 
ארכיאולוגיה,  כגון:  ייחודים  לשיעורים  התלמידים  זוכים  זו  במגמה  מנהיגות.  לפיתוח 

היסטוריה ראי הקולנוע, מנהיגות ושל"ח, זאת לצד סיורים, הרצאות ופעילויות ייחודיות.
•כיתת "יחד" – יזמות חברה ודעת. מגמה אשר בה קיים דגש לפיתוח מיומנויות של יזם 
תוך מימוש מיזמים לרווחת הפרט והסביבה האנושית והפיזית וזאת לצד יזמות עסקית, 
שונים  יזמות  במרכזי  לסיורים  יוצאים  התלמידים  במגמה  קהילתית.  ומעורבות  חברתית 
וכן ניתנת להם הזדמנות לפגישות אישיות עם יזמים מובילים בחברה. כמו כן התלמידים 

נחשפים לשיעורי יזמות וקורסים של התעשיידע.
•כיתת ספורט בענף הכדורסל. מגמה בשיתוף עם מכבי עירוני רחובות. זוהי מסגרת

הבנים  הלימודים.  במסגרת  ספורט  אמוני  לשלב  המבקשים  מצטיינים  לספורטאים 
אירובי  כגון  הספורט  ענפי  של  רחב  למגוון  נחשפות  הבנות  בעוד  בכדורסל  מתמקדים 

ושחייה. כל זאת לצד פעילויות ספורט ברחבי הארץ.
לכלל  העשרה  ותוכניות  פרויקטים  קיימים  וכן  אנגלית  לדוברי  כיתות  קיימות  בחטיבה 
תלמידי החטיבה. לדוגמה: לימודי סייבר, פרויקט "נאמני חברה", פרויקט עשמ"ש – עיתון 
בית ספרי, משצ"ים ופשצ"ים כחלק מתוכנית של"ח, תוכנית אסטרונומיה ייחודית בארץ 
וימי  )במסגרת לימודי מדעים(, פרוייקט גלוב –תכנית בינ"ל לשמירה על איכות הסביבה 

שיא באנגלית ובמדעים, מתמטיקה.
לצד הלימודים העיוניים מחנך בית הספר לערכים, כל תלמידי החטיבה שותפים בקורס 
בחינוך פיננסי, במסגרת שיעורי האזרחות נפגשים עם "הסברה ישראלית - דילמות בחיי 

החברה הישראלית".
בתחום היעוצי ובתחום החברתי זוכים התלמידים לפעילויות רבות בבית הספר ומחוצה לו.

מנהל קרית החינוך-אבי קיש
מנהלת חטיבה עליונה-רונית בן זאב 

מנהלת חט"ב א'-אביבה חדד
מנהלת חט"ב ב'-חיה דורון 

www.deshalit.co.il

מנוחה ונחלה 58
טל. 08-9379999

קרית חינוך ע"ש עמוס דה שליט
האיכות של העבר–הקידמה של המחר
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מנהל קרית החינוך-אברהם סער
מנהלת חטיבה עליונה-לימור אשכנזי
מנהלת חטיבת ביניים-שוש בן סימון www.rehovot.ort.org.il

משה שרת 7
טל. 08-9415534

קרית החינוך אורט רחובות זוכת פרס חינוך ארצי מטעם משרד החינוך. אורט רחובות 
בחזית  שנמצאות  לימוד  מגמות  עם  מתקדמת  ולטכנולוגיה  למדעים  ספר  בית  הינו 

הטכנולוגיה הישראלית.

בית הספר מאפשר לתלמידיו לבחור באחד משלושה מסלולים יוקרתיים:
מסלול אקדמי: המקנה תעודה אקדמית אוניברסיטאית + תעודה טכנולוגית + תעודת 

בגרות.
מסלול מדעי טכנולוגי: המקנה תעודת בגרות איכותית + תעודה טכנולוגית.

מסלול עיוני: המקנה תעודת בגרות איכותית.

קרית החינוך אורט רחובות מקנה לבוגריה בנוסף לתעודת בגרות איכותית מקצוע לחיים 
במגמות עילית: 

הנדסת תכנה 
אדריכלות 

אלקטרוניקה ומדעי המחשב 
מדעי הרפואה

רובוטיקה 
תקשורת

ההייטק.  ובתעשיית  בצבא, באקדמיה  לבוגרינו  אופקים עתידיים  פותחות  מגמות אלה 
"הדרך הטובה ביותר לחנך בני אדם, היא להוות עבורם דוגמא" )אלברט איינשטיין(

צוות ביה"ס מתנהל עפ"י עקרון הדוגמא האישית, מנחיל ומשריש בקרב חברת התלמידים 
את החזון הבית ספרי.

תכניות מיוחדות
כיתת מנהיגות חברתית – של"ח, כיתת מופת – אקדמית.

כיתת מצוינות שוחרות – אלקטרוניקה בשיתוף חיל התקשוב, חייל מוביל בצה"ל.
מגמת מדעי הרפואה – הפועלת בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי קפלן

כיתת רובוטיקה - חשיפה למערכות רובוטיות מתוחכמות
נעזרים  התלמידים  תלמידיו,  עבור  ייחודי  ופלנטריום  כוכבים  מצפה  פתח  הספר  בית 

במצפה במסלול אויר חלל, להגשת עבודות חקר ועוד. 

מסלולים בחטיבת הביניים
בחטיבת הביניים אורט רחובות 3 כיתות מצוינות:

מופת אקדמית – לימודים באוניברסיטה לקראת תואר ראשון
כיתת מנהיגות חברתית – של"ח

כיתה מדעית טכנולוגית – מהנדסי העתיד

מסלולים בחטיבה עליונה
בחטיבה העליונה ישנן מגמות שנמצאות בחזית הטכנולוגיה הישראלית:

כיתת  ובניין,  אדריכלות  הנדסת  תוכנה,  הנדסת  המחשב,  ומדעי  אלקטרוניקה  שוחרות 
מדעי הרפואה, כיתת רובוטיקה ותקשורת.

קרית החינוך אורט
בית ספר למדעים ולטכנולוגיה מתקדמת

זוכת פרס החינוך הארצי - משרד החינוך

אורט רחובות
זוכת פרס החינוך הארצי - משרד 
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מנהלת קרית החינוך – הילה שחף
מנהלת חטיבת הביניים – איריס בין שימול

www.madaimschool.co.il

דרך ירושלים 32
טל. 08-8644092

קרית החינוך למדעים נפתחה בשנת הלימודים תשע"א בשכונת היובל.
הספר  בבית  לומדים  תש"פ  הלימודים  בשנת  ספר שש-שנתי,  בית  היא  החינוך  קרית 
1400 תלמידים בשכבות ז'-יב', מתוכם 5 כיתות לקויי תקשורת בחטיבה ובתיכון. בבית 
הספר ספריה גדולה, מגרשי ספורט, חצר ספורט עם מתקנים רבים, אולם ספורט ומבני 
הקריה  ואודיטוריום.  מחשבים  חדרי  מדעים,  מעבדות  המכילים  משוכללים,  מעבדות 

מובילה בחדשנות, הן במבנה ובתשתיות והן בתכנים ובתוכניות הלימוד.

ולהעצים אותן. בבית ספרנו  ויש להתמקד בהן  חוזקות  יש  כי לכל אדם  אנו מאמינים 
מאמינים שמצוינות היא תוצאה של שלושה מרכיבים עיקריים: צוות איכותי, העובד מתוך 
תפיסה של מצוינות, תכניות לימוד ייחודיות ושמירה על שגרה מיטבית, המאפשרת לתת 

ביטוי לחוזקות ולמצוינות האישית.

בית הספר עטור פרסים בתחרויות עולמיות ארציות.
בהולנד  העולמית  ג'וניור  רובוקאפ  בתחרות  הרובוטיקה  תלמידי  זכו  תשע"ג  בשנה"ל 

במקום הראשון בעולם בליגת הריקוד לחטיבות הביניים.
בליגת  ג'וניור  רובוקאפ  בתחרות  בארץ  ראשונים  במקומות  זכו  ברציפות  שנים  ארבע 

הריקוד והכדורגל. 
בשנה"ל תשע"ה ותשע"ו זכו קבוצות הפרימיום של חטיבת הביניים במקום ראשון ארצי 

עם מוצר המסייע לחולי צליאק ומוצר המסייע לתנועה נקייה של נכים.

בכנס המהנדס הצעיר שהתקיים בטכניון בשנה"ל תשע"ז, זכו תלמידי החטיבה עליונה 
בפרס הצטיינות השופטים.

וניהול  תעשיה  הנדסת  מגמת  תלמידות  שתי  הראשון  במקום  זכו  תשע"ז  בשנה"ל 
בתחרות ארצית לפרויקט גמר בתעשייה.

בשנה"ל תשע"ט זכו תלמידנו במקום הראשון בתחרות ארצית לכיתות ט' של מסלול 
שביט במכון ויצמן.

בבית הספר מתקיימות מגוון תכניות ייחודיות וחדשניות. אחת מהן היא - "כיתת אזרחים- 
ותיקים". בה לומדים אזרחים ותיקים יומיים בשבוע בבית הספר.

מסלולים בחטיבת הביניים
קיימים  הביניים  בחטיבת   .)ASD כיתות  שתי  )מתוכן  כיתות   23 מונה  הביניים  חטיבת 

מספר מסלולי לימוד ייחודיים בחטיבת הביניים:
מיועד  המסלול  ז'-ט'.  בשכבות  דוידסון"  "מכון  בשיתוף  מדעית  מצוינות  מסלול   •
פיסיקה,  לרבות  המדעים,  בתחומי  אופקיהם  להרחיב  השואפים  מצטיינים  לתלמידים 

ביולוגיה וכימיה ברמה גבוהה.
יזמות   – נבחרים  בתחומים  אישית  מצוינות  בתוכנית  משתתפים  ז-  שכבת  תלמידי   •

דיגיטלית, צילום וטכנולוגיה, תאטרון, כלכלה צעירה, אנגלית ודיפלומטיה.
בית ספרי בכדורעף. קבוצות  - בבית הספר פועל מועדון  בית ספרי  מועדון ספורט   •
בית- את  ומייצגות  הספורט  התאחדות  בליגת  משחקות  הביניים  מחטיבת  תחרותיות 

הספר.
"עמותת  היוקרתי בשיתוף  "פרימיום"  זוכים להשתלבות בפרויקט  ח'  כיתות  • תלמידי 
תעשיידע" וחברת מדפסות תלת מימד סטראטזיס, אשר במסגרתו הם שותפים לתכנון 

ולפיתוח מוצר שיווקי.
נוער כלפי אנשים עם מוגבלות  תיקון עולם, המביאה לשינוי עמדות של בני  • תכנית 

ומעודדת תרומה לקהילה בתחום הנגישות ולאנשים עם מוגבלות.
• בשכבה ט'- תלמידים נבחרים נחשפים למגמת הרובוטיקה היוקרתית.

לבגרות  )תנופה  תל"ם  כיתת  הביניים  בחטיבת  פועלת  אלה,  ופרויקטים  תכניות  לצד 
אל"ה  תכנית   ,FLL רובוטיקה  תכנית  למידה,  כישורי  לשיפור  שכ"ל  פרויקט  מלאה(, 
)איתור, למידה, הערכה(, רוקחים עולם, תכנית לראות עולם, מועדון ספורט בית ספרי, 

הומניסטיקה, למידה בינתחומית.

מסלולים בחטיבה עליונה
)ASD החטיבה העליונה מונה 21 כיתות )מתוכן 3 כיתות

מדעי-  ומסלול  מדעי  מסלול  עיוני,  מסלול  לימוד:  מסלולי  שלושה  העליונה  בחטיבה 
טכנולוגי.

תיאטרון,  וסוציולוגיה,  החברה-פסיכולוגיה  מדעי  ועיתונות,  תקשורת  העיוני:  במסלול 
היסטוריה, ספרות, ערבית.

החינוך  מדעי  ומגמת  כימיה  ביולוגיה,  פיזיקה,  המחשב,  מדעי  לימודי  המדעי:  במסלול 
הגופני.

במסלול מדעי - טכנולוגי: מגמה מדעית הנדסית בהתמחות רובוטיקה, מגמת הנדסת 
תוכנה- טכנולוגיה מוכללת, מגמת הנדסת תעשיה וניהול בהתמחות ניהול היצור.

קרית החינוך מדעים
מצויינות כאורח חיים
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קרית חינוך ע"ש רון ארד
ידע. מיומנויות. ערכים. בית חינוך מתקדם

מנהלת קרית החינוך-קרן שחל
מנהלת חט"ב-אורית דורון

info@ronarad.org

הר הצופים 70
טל. 08-6731439

כיתות תשפ"א רון ארד
תלמיד ומשפחתו הבוחרים להצטרף לקרית החינוך ע"ש רון ארד, בוחרים למעשה  לקחת חלק 

בקהילת למידה, המטפחת בוגרים המודעים לסביבתם האנושית והפיזית. 
הלומדים מסוגלים לחשוב באופן ביקורתי להוביל שינויים בהתאם תוך ביטוי של חשיבה ערכית 

ויזמית, והם בעלי מסוגלות לעבוד בצוות ושימוש מושכל בטכנולוגיה מתקדמת. 
למידה בקהילה, מקדמת לומדים בהכוונה עצמית, המסוגלים לפעול בעצמאות ולקחת אחריות 
יודעים לזהות את תשוקותיהם ומצליחים לגייס את קהילת בית הספר  על למידתם. הלומדים 
לטובת מימושן. הלומדים מורגלים בחשיבה זולתנית ומזהים את צרכיו ואת רצונותיו של השונה 
מהם. הם בעלי מחשבה מקורית ויכולת ביצוע מעולות, הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אנושית.
בקרית החינוך השש שנתית ע"ש רון ארד ברחובות ההולנדית, לומדים בשנה הנוכחית כ- 600 

תלמידים, המגיעים מכל שכונות העיר ומחוץ לה, ומלמדים בה כ- 70 מורים ותומכי הוראה.
שגרות הוראה ולמידה

חדשנות פדגוגית - הלמידה בבית הספר מבוססת על חדשנות פדגוגית ומערבת דרכי הוראה 
ודרכי הערכה המקדמות למידה משמעותית, דיפרנציאלית ורלוונטית לתלמיד. התלמידים בבית 
הספר מתנסים, בין השאר, בלמידת חקר מבוססת פרויקטים בדגש על ידע, על מיומנויות ועל 
ומינוף תהליכי למידה  הרגלים התואמים את העולם שבו אנו חיים, תוך ביסוס קשרים אישיים 

אישיים.
- המודל הפדגוגי של בית הספר שם בחזית העשייה שלו את הקשר עם הקהילה  קהילתיות 
יהא, צריך  כי אדם הנדרש לתפקד באופן מיטבי, בכל תחום אשר  היא  הסובבת אותו. ההנחה 
לטפח תקשורת מיטיבה עם הקהילה שבה הוא נטוע - הישענות על משאבים הקיימים בקהילה 

הדדית  ערבות  של  הערך  הזה  באופן  הקהילה.  לתוך  החוצה  פנימיים  משאבים  הקצאת  לצד 
מתקיים בפועל. 

בית הספר יוזם ערבים קהילתיים, מייצר קשר שוטף עם גורמים מהקהילה הרלוונטיים לחייו של 
התלמיד, נעזר במומחים מהקהילה לטובת סיום הלמידה ועוד.

צוות חינוכי מחויב - צוות בית הספר מורכב ממורים, מעצבי למידה, המומחים בתחום 
עבודתם והמחויבים בכל ליבם להשקיע בתלמידי קרית החינוך. בית הספר תופס את הפיתוח 

המקצועי של המורים ואת הדאגה לרווחתם כבסיס מהותי לעבודה מיטבית בבית החינוך.
מסלולים בחטיבת הביניים

כיתת מצוינות – כיתה שבה הדגש הוא על מצוינות בתחום האנגלית, בתחום המדעים ובתחום 
מצטיינים  לתלמידים  מיועדת  הכיתה  ויצמן.  מכון  של  "דוידסון"  מכון  עם  בשת"פ  המתמטיקה 

במקצועות המדעים, המתמטיקה והאנגלית, בעלי מכוונות ללמידה עצמית ולעבודה בצוות. 
כיתת פרחי רפואה - בכיתת פרחי הרפואה הלימודים מתמקדים בעיקר במקצועות הליבה תוך 
וסביבה.  ביולוגיה  פיזיקה,  כימיה,  בהם   - והמדעים  האנגלית  המתמטיקה,  לימודי  של  הרחבה 
בנוסף, מתקיימים לימודי העשרה תוך היענות לצרכים האינטלקטואליים של התלמידים בתחומי 
הרפואה. במסגרת לימודי ההעשרה נחשפים התלמידים לנושאים שונים ומגוונים בתחום רפואת 

האדם ורפואת בעלי חיים.
כיתת יזמות חברתית עסקית - כיתה שבה הדגש הוא על פיתוח מיזמים תוך הקניית מיומנויות 
יזמיות החיוניות להצלחה בחיים במאה ה-21. הכיתה מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה, 
יכולת חברתית, כישורי מנהיגותי ונכונות לתרום לקהילה ולסביבה. בכיתה ילמדו כלים תיאורטיים 

ומעשיים לחשיבה ביקורתית, יצירתית ויזמית. 
כיתת אומנויות הבמה - כיתת האומנויות מיועדת לתלמידים בעלי כישורים בתחומי האומנויות: 

שירה, משחק ותנועה.
הלימוד בה מכוון בעיקרו לפיתוח היצירתיות והביטוי האומנותי של התלמיד/ה. התלמידים ילמדו 
טכניקות אומנותיות שונות, יכירו יצירות בתחומי האומנות השונים ויביעו כישוריהם בתחומים אלה. 

כיתת אומן בכל התחומים.
למידה מבוססת פרויקטים - במרבית תחומי הדעת, התלמידים מתנסים בפיתוח מיומנויות של 
למידת חקר, של עבודה בקבוצות, של יזמות בלמידה, של הצגת תוצרים מול קהל, של יישום, 

ידע ועוד. 
Open city בשכבה ח'-השתתפות במיזם העירוני של למידה מבוססת בחירה בבתי ספר ברחבי 

העיר. 
סדנת תאטרון מעשי- שעתים שבועיות של למידה מעשית בתאטרון )פתוח לתלמידים 

ותלמידות הבוחרים בכך(.
מסלולים בחטיבה העליונה

- בבית הספר פועלות מגמות ייחודיות המבוססות על הערכה  מבחר ייחודי ומגוון של מגמות 
יזמות  מעשית-  לצד  עיונית  למידה  ומשלבות  הסביבה,  ועם  הקהילה  עם  קשרים  ועל  חלופית 
חברתית, מדעי כדור הארץ והסביבה, תקשורת, אומנות פלסטית ותאטרון. לצידן יש היצע רחב 

של מגמות נוספות: ערבית, דיפלומטיה, היסטוריה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה.
תכנית חברתית – תכנית עשירה ומגוונת שנבנתה בהלימה לערכי בית החינוך.

מעורבות חברתית – מגוון רחב של אפשרויות לביצוע המעורבות החברתית לצד תהליכי רפלקציה 
משמעותיים בליווי בצוות חינוכי.
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התיכון הפתוח השש שנתי השיטה
"חינוך אינו הכנה לחיים הוא החיים עצמם" 
)ג'ון דיואי( 

מנהלת בית הספר – 
גילי אלון

hashita.tik-tak.net

הדגניות 28 
טל. 08-6698006

פקס. 08-6698004

חופש  יסודות  על  ומבוססת  חופשי  בחינוך  דוגלת  הספר  בית  של  החינוכית  התפיסה 
בחירה, למידה עצמית, וקהילתיות. בית הספר מספק לתלמידיו סביבת למידה מגוונת, 
עשירה, דיאלוגית, ותומכת המאפשרת צמיחתו של בוגר אוטונומי, יצירתי, מאושר התורם 

לסביבתו.

בית הספר נוסד ב-1980, היום לומדים בו מגן ועד י"ב, כ- 500 תלמידים במרחב חינוכי 
משותף.

תיכון השיטה הינו בית ספר ציבורי בפיקוח משרד החינוך ופועל ברוח החינוך החופשי 
במטרה לזמן חווית הנאה מלמידה וצמיחה אישית באווירה אינטימית ומשפחתית.

החינוך בבית הספר מושתת על כבוד הדדי, אמון ודיאלוג בין כל השותפים בקהילת בית 
הספר תלמידים-הורים-מחנכים ומכאן התלמידים שותפים בעיצוב אורחות החיים של 
בית הספר. אנו מאמינים שלמידה אמיתית מתרחשת בכל מקום ובכל עת, בכיתה, בחצר, 
בספריה, בסדנה הפתוחה, במרחבי היצירה ואמנות ובמועדון. בית הספר כולו הינו סביבת 

לימוד רב-גילאית ורב תחומית.

תוכניות מיוחדות בחטיבת הביניים
• מעורבים בקהילה: התלמידים פעילים הן בקהילת בית הספר והן בקהילה העירונית 

ומתנדבים במספר מסגרות כגון בי"ס עידוד, "יד לניסים" ועוד
• טיולים, פעילויות חברתיות

• מרחבי למידה רב תחומיים ורב גילאים
• סדנאות יצירה פתוחות

• לימודי טרום מגמות: אמנויות – תאטרון, אמנות ומוסיקה :
• הרכבים מוסיקליים

• מונולוגים בחצר בית הספר
• מח"ץ - מדעים, חשיבה, יצירתיות

מסלולי הלימוד בחטיבה עליונה
מגמות מדעיות:

פיזיקה במכון ויצמן
מדעי כדור הארץ והסביבה

רובוטיקה
כימיה ברשת )למידה מקוונת(

אומנויות:
מגמת תיאטרון

מגמת מוזיקה בשיתוף עם תיכון קציר

חינוך חברתי וערכי
הכנה לצה"ל: הרצאות, סיורים, גדנ"ע, צו ראשון ועוד
מסע ישראלי: מסע להכרות עם החברה הישראלית

מסע לפולין: מסע משותף עם משלחת בתי הספר הדמוקרטיים
תעודת זהות: טיפוח שייכות למעגלי החברה הישראלית

ערבי אמנויות: ערב שיא רב גלאי, שירה, נגינה ויצירה
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תיכון טכנולוגי עירוני ויצו
"אם אתם יכולים לחלום את זה

אתם כולים לעשות את זה" )וולט דיסני(

מנהל בית הספר- הרצל שקרצי

wizo-rehovot.iscool.co.il

ארלוזורוב 18 
טל. 08-9335500

ויצו  תנועת  ובבעלות  החינוך  משרד  בפיקוח  עירוני  ספר  בית  הוא  רחובות'  'ויצו  תיכון 
העולמית.

צוות בית הספר זכה פעמיים בפרס הוקרה על מצוינות חינוכית, ולחברי הצוות ניסיון רב 
והתמחות בהוראת  תלמידים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז. בבית הספר מיושמת 
גישה חינוכית המייצרת עבור תלמידיו חווית לימוד משמעותית באמצעות דרכי הוראה 
ייחודיות, יחד עם מרחב בו מתקיימים תהליכים חברתיים מעשירים ומעצימים. כל אלה 

תורמים להתפתחותם האישית והלימודית של כל אחת ואחד מתלמידי ביה"ס.

תהליכי העבודה בביה"ס מבוססים על ארבעה תחומי מומחיות מרכזיים: 
• תהליכים פדגוגיים ודרכי הוראה ייחודיות ומותאמות. 

 • מעטפת רגשית המאפשרת מיקוד התלמידים בלמידה תוך חיזוק תחושת המסוגלות
  וערכם העצמי. 

• זירה חברתית שופעת פעילות מעשירה ומעצימה כאמצעי לחיזוק תחושות השייכות.
 • מגוון מגמות מתחום היצירה המאפשרות לתלמידים לפתח ולהביא לידי ביטוי מגוון

   רחב של כישורים.

בתיכון ויצו רחובות כיתות קטנות, קבוצות למידה מונחות, שיעורי תגבור וקשת מקצועית 
המוביל  העיקרון  הוא  הנכונה'  בדרך  'בגרות  התלמיד.  של  יכולותיו  מכלול  את  הרואה 
בביה"ס אשר הביא בשנים האחרונות לקפיצה משמעותית בהישגיהם הלימודיים של 
משמעותית.  תעודה  עם  הלימודים  את  מסיימים  ביה"ס  מתלמידי   100% התלמידים. 
לימודיהם עם  75% מהתלמידים לסיים את  )תש"ף( צפויים  בשנת הלימודים הנוכחית 
זכאות לתעודת בגרות. לחלקם גם זכאות לתעודה טכנולוגית, בנוסף לתעודת הבגרות. 
יסיימו את הלימודים עם תעודה טכנולוגית מטעם משרד החינוך. אל  יתר התלמידים 

הבגרות מגיעים בדרך נכונה ומותאמת  לתלמידים.

מגמות בית הספר במסלול בגרות מלאה ו/או תעודה טכנולוגית
עיצוב )גרפי,  לבחירת תלמידי ביה"ס עומד מגוון מגמות לימוד מתחום היצירה, ביניהן 
תכשיטים ואופנה(, תקשורת וקולנוע )בין היתר מסלול ייחודי ליוטיוברים( וניהול עסקי. 
טיפוס,  קיר  מהו"ת,  מרכז  ביניהן  והעשרה,  חינוך  תוכניות  בביה"ס שפע  מופעלות  עוד 
מוסיקה ודי-ג'יי ועוד. כמו"כ נפתחה בשנת תש"ף כיתת  'יזמות ומנהיגות בעולם העסקי' 

המלווה ע"י מנטורים מענפי עיסוק שונים.

החזון
לאור  ופועל  תלמידיו,  של  הערכי  עולמם  בעיצוב  מרכזי  שותף  עצמו  רואה  ויצו  תיכון 
רצוף  שיח  מקיימים  ותלמידיו  ביה"ס  צוות  ודמוקרטית.  יהודית  ציונית,  עולם  תפיסת 
ופעילויות חינוכיות מגוונות השואפות לממש אזרחות פעילה, סובלנות ותחושת ערבות 

הדדית.
אנו מאמינים כי ביה"ס הוא הלב הפועם של הקהילה בה הוא שוכן, ואחראי על טיפוח 
גורמים שונים בתוכה. ביה"ס מעודד את תלמידיו לקחת חלק פעיל  דיאלוג רציף עם 
חברתית  סולידריות  חיזוק  למען  לו,  ומחוצה  ביה"ס  בתוך  ונתינה  התנדבות  בפעולות 

ובניית קהילה חזקה ותומכת.

חשיבותו של תיכון ויצו במרחב העל יסודי בעיר רחובות היא באפשרות לקידום תלמידים, 
עוד בשלב בחירת התיכון, אשר דרכי העבודה וההוראה בו תואמות את צרכיהם. תיכון 
ויצו רחובות מאפשר לבחור במסגרת לימודית תומכת המבטיחה הצלחה לימודית ודאית. 
הישגיו המוכחים של ביה"ס  נעוצים בהתמחותו בהתאמת מסלול לימודים אישי ומדויק 

לצרכי התלמיד.

תחבורה לבית הספר
ניתן להגיע לבית הספר בתחבורה ציבורית, בקו 201, 92 .
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מנהלת בית הספר - אראלה לוי

Rehovot.naamatschools.org.il

ש"י 12 
טל. 08-9475296

פקס. 08-9362391

תיכון טכנולוגי נעמת
להפוך הזדמנות להצלחה

אישי  בקשר  המתאפיינת  קטנה  חינוכית  מסגרת  הינו  רחובות  נעמת  טכנולוגי  תיכון 
ותלמידה על  נראות של כל תלמיד  ומאפשרת  בין אנשי הצוות לתלמידים,  משמעותי 
ערכי,  החינוך  את  אחד  מצד  מדגישים  בנעמת  אנו  ורצונותיהם.  צרכיהם  כישוריהם, 
שני  ומצד  תלמידינו,  של  הרגשית-אישית  והתפתחותם  לרווחתם  ודואגים  והחברתי 

מסגרת הישגית המדגישה את ההצלחה הלימודית בכלל וההצלחה הבגרותית בפרט.
היוצר  וסובלנות,  סבלנות  הדדי,  כבוד  על  המבוסס  וחברתי  לימודי  באקלים  זאת  כל 
ובית ספר  יחידה", המהווים תשתית ללמידה משמעותית  ו"גאוות  תחושה של הדדיות 

שבו לומדים בהנאה ונהנים ללמוד.

התועלת לקהל היעד
מיקסום ההצלחה הלימודית הבגרותית - כל תלמיד בהתאם ליכולותיו, רצונותיו וצרכיו 
ומדגישים את ההישגיות והמצוינות הלימודית עד לזכאות לתעודת בגרות מלאה,  מקביל 

אתהמצוינות האנושית, הערכית.
צוות מורים מיקצועי מיומן, מנוסה ואיכפתי.

בניית אמונה עצמית ביכולות האישיות של כל אחד ואחת מאתנו והפוטנציאל הטמון בנו 
להצליח בחיים בכלל ובלימודים בפרט.

שימוש בדרכי למידה והוראה מגוונות, הנותנות מענה למגוון הכישורים, הצרכים וסגנונות 
הלמידה השונים של התלמידים.

מתן מענים דיפרנציאליים לצרכים השונים של כל תלמיד ותלמידה בהסתמך על נקודת 

הפתיחה של כל אחד ואחת, תוך שימת דגש על מקסום ההצלחה בכל המישורים.
מענה משמעותי לתחום הרגשי ורווחת התלמידים על ידי צוות מורים מקצועי מיומן בעל 

ניסיון והכשרה לימודית עם אוריינטציה רגשית.

תוכניות מיוחדות
״איל״ - איתור יכולות להצלחה - תוכנית העוסקת בטיפוח המסוגלות העצמית בהקשר 

לארבעת קהלי המטרה – תלמידים מורים, הורים ומערכת.

הקמת גינה קהילתית – מטרות התוכנית הינן עידוד אזרחות פעילה, חיזוק קשרי קהילה,
שיפור חזות ביה"ס ותדמיתו, חינוך סביבתי.

 )Project Based Learni( פרויקטים  מבוססת  למידה   - משחק  דרך  אקדמי  לימוד 
למידה חווייתית, תוך עבודה על תוצרים מוחשיים המייצרת למידה משמעותית.

ועובדים  פסיכולוגיים  ייעוציים,  גורמים  בהנחיית  ייחודיים  - מעגלי תמיכה  מעגלי שיח 
סוציאליים לקבוצות תלמידים, הורים ומורים.

תלמידים  קבוצות  המנחים  לשעבר,  צה"ל  אנשי  מתנדבים  פרויקט   - צהלה  פרויקט 
למנהיגות חברתית –ערכית. בהמשך פרויקט אומניות לחימה מן החוץ אל הפנים, עבודה 
המשלבת אימונים פיזיים עם פעילות עיבוד ריגשית, באמצעות מאמן מיקצועי בתחום 
"במקום  הלחימה,  אומנות  באמצעות  הריגשיים  החלקים  על  עובדים  קבוצות.  ומנחה 

לדבר על לעשות את".

חבורת זמר- הקמת קבוצת זמר בהנחיית מורה מיקצועי בתחום.

מסלולים בחטיבה העליונה
מסלול לתעודת בגרות מלאה ו/או תעודה טכנולוגית, המאפשרת המשך לכיתות יג' יד' 

במסלול טכנאים הנדסאים, תעודת 12 שנות לימוד.

שתי מגמות טכנולוגיות
לטלפונים  תמיכה  שירות  מתן  ניידים.  טלפונים  בתחזוקת  התמחות   – תקשוב  מגמת 

ניידים וניהול רשתות.
מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן - הכשרת תלמידים בתחום עיצוב השיער,טכניקות איפור, 
ציור, חשיפת התלמידים לכל תחומי האומנות. התנסות מעשית ממוחשבת ומתוקשבת 

בתחומים הנ"ל.
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מנהלת בית הספר-אילת ורד יוסף מורי 2
טל. 08-9476685

בית ספר מרכז חינוך טכנולוגי עתיד
"העתיד שייך לאלו שמאמינים ביופי של 

החלומות שלהם" )אלנור רוזוולט(

העתיד שלך מתחיל כאן!
לצד תעודת  טכנולוגי  אופק  לתלמידיו  תיכון חדשני, המציב  "עתיד חדש",  בית הספר 
חברתית,  למוביליות  בסיס  המהווה  חינוכית,  תפיסה  דגלו  על  חרט  הספר  בית  בגרות. 

יזמות והשתלבות בעולם טכנולוגי מתקדם.
צוות בית הספר מאמין, כי כל תלמיד ראוי לחממה, המאפשרת מיצוי יכולות לימודיות 
ותחושת מסוגלות. ב"עתיד חדש" אנו שוקדים על שיפור מתמיד של דרכי ההוראה, גיוון 

תחומי הדעת, טיפוח ערכים ומנהיגות.
אנו מאמינים, כי החיבור לעולם האמיתי הוא בסיס הלמידה הטכנולוגית בעולם משתנה.

למה דווקא "עתיד חדש"?
• בית חם, אוהב ומאפשר.

• ארוחת צהריים חמה.
• סדנאות מתקדמות המתאימות לעולם משתנה.
• תכניות עבודה אישיות המותאמות לכל תלמיד.

• פעילות חברתית וערכית ענפה.

תכניות ייחודיות:
וצוותית, המאפשר להפוך רעיון למציאות,  יצירתי לעבודה עצמית  "מייקרס"- מרחב   • 

  במגוון רחב של כלים טכנולוגיים.
• אולפן מוסיקה, מקום הנותן ביטוי לכישורים וכישרונות.
• תרומה לקהילה - אימוץ כיתה בבית ספר לאוטיסטים.

חברתית, והעצמה  מודעות,  תהליכי  המעודדת  קולנועית  עשיה   - תקשורת מקדמת   • 
  רגשית וקוגנטיבית.

• חנות יד שנייה שמופעלת ע"י ידי תלמידי בית הספר.
• קיוסק חברתי - המופעל על ידי תלמידי בית הספר.

• שיעורי תגבור הניתנים ע"י בנות שרות לאומי וסטודנטים מהפקולטה לחקלאות.
• מספרה קהילתית - המופעלת על ידי תלמידים ופתוחה לקהל הרחב.

• הקמת גינת ירק בשיתוף הפקולטה לחקלאות.
• הנצחת חללי צה"ל שנפלו במלחמות ישראל בהובלת ארגון "לאורו נלך".

• שיתוף פעולה עם רוטרי רחובות ועם ארגון צאלה.

מגמות לימוד
מגמת קונדיטאות ואפיה מלונאית – מגמה המשלבת לימודי תזונה עיוניים והתנסות 
כלכלית.  והתפתחות  יזמות  מעודדים  הלימודים  והאפייה.  הבישול  באומנות  מעשית 
בסיום הלימודים, התלמידים יהיו זכאים לתעודת הסמכה מקצועית לצד תעודת בגרות, 
ויוכלו להשתלב במקצועות הבישול והאפייה בבתי מלון ובמסעדות. הלימודים מתקיימים 

במרחב טכנולוגי חדיש ומתקדם.

יישומי אוטוטק - מגמה המשלבת לימודי מכניקה הנדסית עיוניים טכנולוגיים, והתנסות 
מערכות  עם  ועובדים  לומדים  התלמידים  הלימודים  במהלך  הרכב.  בתחום  מעשית 
הידראוליות חדישות וממחושבות. מגמת מכונאות רכב מלווה על ידי חיל הטכנולוגיה 
והאחזקה, במסגרת פרויקט "אח לדרך" הכוללת יחידה מאמצת, קצין מלווה ומתרגלים. 
ללימודי  ,ויוכלו להמשיך  יקבלו התלמידים תעודת הסמכה מקצועית  לימודיהם  בסיום 

טכנאים הנדסאים. זאת לצד צבירת יחידות בגרות, והתנסות מעשית בעולם האמיתי.

והתנסות מעשית  עיוניים  זו משלבת תכנים  – מגמה  וטיפוח החן  מגמת עיצוב שיער 
בסדנאות חדישות המתאימות לעולם טכנולוגי מתקדם. התלמידים לומדים את תורת 
המקצוע, מבוא לביולוגיה, מבוא לכימיה לצד עיצוב שיער מעשי, ואיפור אומנותי. זאת 

לצד צבירת יחידות בגרות, והתנסות מעשית בעולם האמיתי.
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ולהשקפת  וערכי  דתי  חיים  לאורח  בית הספר מחנך  רחובות  הלל  אמי"ת  החינוך  בית 
עולם ציונית דתית, תוך חינוך לנתינה, חסד ולמעורבות עם הפנים לקהילה.

אנו שמים דגש רב על דיאלוג משמעותי וליווי אישי של התלמידות, התורם להתפתחותן 
האישית.

בהלל בנות הוראה חדשנית בין תחומית, שילוב אינטר- דסיפלינארית בין תחומי המסייע 
להרחיב את הלמידה תוך חדשנות ויצירתיות, התלמידה משתתפת, פעילה, בכל תהליך 

הלמידה כחוקרת סקרנית ולומדת.

תעודת זהות בית ספרית
מתוך  המונע  ומקצועי  מסור  הספר  בית  צוות  תלמידות,   440 כ-  לומדת  החינוך  בבית 

תחושת שליחות ואמונה בכל תלמידה ותלמידה.
בשנת תשע"ח בית החינוך הגיע ל 100% זכאיות בגרות וזכה להערכה כביה"ס מצטיין הן 

באקלים ובאווירה הן בהישגים הלימודים והן באיכות תעודת הבגרות.

מנהלת בית ספר- מירי גיל
מנהל חטיבת ביניים- שי רביבו

http://amitbanot.schooly.co.il

לח"י 36
טל. 08-9457796

פקס. 08-9452386

אמי"ת הלל בנות
"הישן יתחדש והחדש יתקדש..." 

)הראי"ה קוק(

מיצוי ומצוינות
מיצוי יכולות ומצוינות אישית לכל תלמידה, תוך ליווי של מורים חדורי מוטיבציה.

 תכניות מיוחדות
בבית הספר פועלות תוכניות מגוונות כדוגמת:

• רובוטיקה
• די-בייט

• יזמים צעירים
• מוסיקה

• מדפסות לייזר
• מטיול שנתי למסע משמעותי

מסלולים בחטיבת הביניים
ומעוניינות להעמיק את  חיים תורני  – לתלמידות המקיימות אורח  בית מדרש  מסלולי 

הידע בסוגיות תורניות וערכיות.
מסלול מצויינות במדעים – לתלמידות השואפות להתפתח להתקדם ולפרוץ דרך בחקר 

מדע וטכנולוגיה

מסלולים בחטיבה העליונה
מגמת פיסיקה מוגברת

מגמת כימיה ברשת
מגמת קולנוע

מגמת ביולוגיה
מגמת ספרות

מגמת פסיכולוגיה
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עד  ויצירה.  עשייה  שנות   30 מסיימים  ואנו   )1984( תשמ"ד  בשנת  הוקמה  האולפנה 
היום ב"ה הוצאנו אלפי בוגרות למעגלי העשייה במדינה בכל התחומים: חינוך, רפואה 
משפטים, כלכלה ועוד. ועיקר העיקרים בניית בתים טובים ותורניים לעם ישראל, וסיוע 
בגידול הדור הבא של המדינה. האולפנה מונה היום )ז'-יב'( 520 תלמידות, במתכונת שש 

שנתית עם שתי חטיבות, ז'-ט', י'-יב', ובכל שכבה שלוש כיתות בממוצע.

חזון האולפנה
הרוחנית  האווירה  התורנית,  החשיבה  שבו  מקום  להיות  שואפת  "צביה"  אולפנת 
והמחויבות לקיום המצוות נמצאים בראש סולם הערכים. האולפנה תהיה בית חם וקשוב 
לכל תלמידה שתבוא בשעריה, עם קשר אישי ופתוח בין הצוות לבין הבנות, כל זאת יחד 

עם רצינות בלימודים, העמקה וחשיבה.

הפן התורני-חינוכי
בקיום  ולראות  ה'  את  לעבוד  התלמידות  את  להביא  הוא  האולפנה  של  הראשי  היעד 
בת  כל  תוכל  כך  מתוך  בחייהן.  בסיסי  צו  התורה  ולרוח  להלכה  ובהישמעות  המצוות 
לבסס גם בעתיד את ביתה על אדני התורה והיראה. הדבקות במידותיו של ה' תוביל את 

תלמידות האולפנה למידת החסד- אכפתיות ועזרה לזולת, לכלל ולפרט.

www.tik-tak.co.il//tzviarehovot.

ראש האולפנה- הרב זאב כהן
מנהלת חטיבת הביניים- מיכל רוזנטל

הרב מאיר 1 
טל. 08-9451131

אולפנת צביה

הפן החברתי
תקשורת  לניהול  כבסיס  מגוונים,  חיים  כישורי  לתלמידות  להנחיל  שואפת  האולפנה 
וחיי חברה נאותים. האולפנה תשתדל לתת לתלמידותיה כלים לתקשורת בין- אישית, 
להעצמת המודעות האישית, ולפיתוח יוזמה ומנהיגות. כל זאת על מנת שכל בת תוכל 
עם  וסובלנות  משותפת  שפה  ליצור  וכדי  אותה,  הסובב  כל  עם  טובה  תקשורת  ליצור 

הגוונים השונים בחברה.

הפן הלימודי
האולפנה רואה בתהליך הלמידה ערך חשוב. על כן האולפנה תנחיל לתלמידות ידע רחב 
כי התלמידה  שואפים  אנו  ולחשיבה.  עצמית  ללמידה  וכלים  הנלמדים,  בכל התחומים 

תרכוש "סקרנות אינטלקטואלית" ותממש את עצמה.

מגמות לימוד
לימודי קודש ברמה גבוהה של 5 יח"ל בתנ"ך, 5 יח"ל בתושב"ע ומחשבת ישראל. 

6 מגמות לימודי בחירה באולפנה.
בנוסף ישנה מגמת 7 יח"ל באנגלית, הכוללת 5 יח"ל רגיל + 2 יח"ל-תרגום.

זכאות לבגרות
אחוזי הזכאות נעים בין 95% ל -99% .

האולפנה עושה כל מאמץ להגיש את כל תלמידותיה לבגרות מלאה.

יחוד האולפנה
הלימודים מתקיימים באווירה משפחתית נעימה, יחס מיוחד לכל תלמידה.

הצוות החינוכי מחובר מאוד לתלמידות וקשוב לצרכיהן.

פעילות חברתית
החינוך החברתי - ערכי תופס מקום חשוב באולפנה. לנתינה ערך מרכזי בחיי הבנות.

עולמן הרוחני והאמוני של הבנות מועשר, כאשר הן שותפות פעילות בכל התכניות, הן 
ברמת ההגוי והן ברמת הביצוע.

שיחות שישי מציידות בכלים לחיים כמו: העצמה וצמיחה מתוך קושי, התמודדות עם 
קשיים, תקשורת עם הסביבה, בינו לבינה - הכנה לחיי משפחה.

סמינריונים לחיזוק האמונה והזהות היהודית - הכנה לשרות לאומי
סיורים לימודיים- במסגרת לימודי של"ח, אומנות, תקשורת, פיזיקה וכד'.
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בית חנה
הבית החסידי שלי למצוינות

מנהלת בית הספר- שרי ריפקיינד דרך זכריה מדאר )זמני(
טל. 08-6675542

 100 מעל  בו  לומדות  תשע"ח  בשנת  ברחובות.  צומח  יסודי  על  בי"ס  הוא  חנה"  "בית 
למצוינות  מוביל  הספר  בית  להן.  חשובה  וערכיה  חב"ד  לחסידות  שהזיקה  תלמידות 

לימודית בדגש על מעורבות חברתית והכנה לתעודת בגרות מיטבית.

"בית חנה" הוא בית חינוך ליראת שמים, כפי שמוארים בתורת חסידות חב"ד.
ומוביל להעצמה אישית, מנחה ומדריך לערך  ורגיש לכל תלמידה, מוליך  הצוות קשוב 

הלמידה ומקנה כלים ומיומנויות ללמידה עצמאית ומשמעותית במקצועות השונים.
ב"בית חנה" מחנכים לרגישות, נתניה והתמסרות לזולת מתוך תחושת שליחות הן בתחום 

הגשמי והן בתחום הרוחני.

תכניות מיוחדות
פעילות "מבצעים" בגני ילדים – בסמיכות לחגים, יוצאות התלמידות לגני ילדים בסביבת 

ביה"ס, להעשיר את הידע היהודי של ילדי הגן בתכניות חוויתיות
תכנית תורנית אישיות – מבצעים אישיים נושאי תעודות ופרסים להתקדמות הרוחנית 

של כל תלמידה באופן אישי.
"ימים  בחגיגת  מיוחדת  לב  ותשומת  השקעה   – השנה  מעגל  סביב  חסידית  פעילות 

מאירים" במעגל השנה החסידי.

מסלולים בחטיבה עליונה
מגמה הומנית: 

פסיכולוגיה- 
מגמה העוסקת בפסיכולגיה במבט יהודי, 5 יח"ל בבחינת הבגרות

מגמה מדעית: 
כימיה- 

לשוחרות המדע שבינינו, מגמה מדעית בשיתוף מכון דוידסון, 5 יח"ל בבחינת הבגרות.
מגמה טכנולוגית: 

תקשורת-
מגמה להעמקה בעולם הצילום והתיעוד, 5 יח"ל בבחינת הבגרות
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מנהלת הסמינר - מלכה רוזנבוים חפץ חיים 28 ב'
טל. 08-9452470

סמינר חסידי "שער אליעזר"
)בנות אסתר( - קרעטשניף

-16 שנה על ידי בני הקהילה החח כסמינר חסידי "שער אליעזר" )בנות אסתר( הוקם לפני 
סידית ברחובות )בנשיאות האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א(, במטרה להעניק לתלמידות 
הווי חיים רוחני תורני על טהרת הקודש, לצד לימודים עיוניים ומקצועיים ברמה גבוהה 
במיוחד. בית הספר כולל ארבעה שנתונים, ט' - י"ב והבוגרות, המסיימות את הלימודים, 

ממשיכות במוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרת עובדי הוראה.
דגש מיוחד מושם בבית הספר על האווירה הקהילתית והאישית. כמו גם על הווי חיים 
חברתי עשיר ומגוון. לאורך כל שנת הלימודים מתקיימות בבית הספר פעילויות חברתיות 

מגוונת, ימי עיון, מחנות קיץ וחורף, שבתות עיון, הופעות, דרמה, טיולים וסדנאות.
היטב  ומעבדת מחשבים מצוידות  לימוד  כיתות  ומרווח בעל  ביה"ס עבר למבנה חדש 

שבנייתו הסתיימה עם פתיחת שנת הלימודים תשע"א.
בית הספר עומד בקשרי גומלין הדוקים עם הקהילה ברחובות וקשוב לצרכיה. במסגרת 
חזו מקיים בית הספר פעילות התנדבותית מקיפה של התלמידות, הן כעוזרות לילדים מו

גבלים, הן כמסייעות למשפחות ברוכות ילדים ולילדות בימי החלמתן, והן בהכנת שיעורי 
בית עם תלמידות מתקשות.

חזון בית הספר
בית הספר שואף לחנך בנות ליראת שמים ואהבת ה', למידות טובות ולצניעות. בנוסף, 
בית הספר מבקש לקדם ולממש את הפוטנציאל האישי המרבי של כל תלמידה, להשיג 
שיתוף פעולה מלא בין צוות ההוראה, ההורים והתלמידות לקידום ענייני החינוך והלמידה, 
לגיבוש אקלים חברתי מיטבי, אשר יביא לפריחה, לשגשוג ולהצמיחה אישית וכללית, תוך 
יצירת סביבה לימודית בונה, חיונית, מקצועית ומתקדמת, ויחד עם זאת לתת לתלמידות 

את הכלים לטיפוח חוסן נפשי להתמודדות עם נחשולי החיים.

מגמות לימוד
בסמינר מתקיימת תוכנית לימודים רגילה ובנוסף נפתחו מגמות ייחודיות כגון חשבונאות, 

גרפיקה ממוחשבת והנדסת תוכנה.
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קרית החינוך הדתית אמי"ת המר כוללת בתוכה תיכון שש-שנתי, מכינה קד"צ ומכללה 
לכיתות ג׳-יד׳.

הקריה שואפת להוות בית חינוך לכל עם ישראל ושמחה לתת מענה אישי ונרחב לכל 
תלמיד ותלמידה.

בית הספר מאמין ב"קהילה חינוכית לומדת" כחלק מצמיחתם של הפרט ושל הכלל.
בשנה"ל תשע"ח זכתה הקריה בפרס חינוך מחוזי של משרד החינוך

הקריה מציעה מספר נתיבים מיוחדים וחדשניים
כיתות מופ"ת )מצוינות(, סנהדרין )תורני(, יה"ב )פדגוגיה חדשנית(, יח"ד )יזמות( וחנ"מ.

בקריה פועלת מכללה לתלמידי י"ג, י"ד בהנדסת אלקטרוניקה וחשמל.
בביה"ס 91% הצלחה בבגרויות.

תכניות מיוחדות
טיפולים רגשיים, תגבורים לימודיים מעגלי שיח יוזמות חברתיות ועזרה לקהילה

מנהל בית הספר-עופר הרן
מנהלת חטיבת הביניים- דדי אליחי

www.schools.amit.org.il

קיבוביץ 5
טל. 08-9452386

אמי"ת המר בנים
מענה לכל תלמיד

מסלולים ונתיבים
נתיב מופ"ת: 6 כתות ז'-י"ב

מסלול השם דגש על מצוינות לימודית בתחום המתמטיקה והפיזיקה, מסייע לתלמידים 
בהוצאת בגרות איכותית ובקבלה למוסדות נבחרים להשכלה גבוהה.

נתיב כיתות שח"ר: 9 כתות ז'-י"ב
מסלול לתלמידים מוחלשים-בינוניים לימודית המבקשים להוציא תעודת בגרות מלאה 

איכותית ככל האפשר.
נתיב ישיבתי "סנהדרין" - מסלול 1 כתה ז' )מתפתח(
מסלול לתלמידים המבקשים להעמיק בלימוד תורני.

נתיב יה"ב יוצרים הרמוניה ביחד - מסלול 1 כתה ז' 50 תל' )מתפתח(
מסלול לתלמידים המבקשים ללמוד בצורה חווייתית וקבוצתית.

נתיב חנ"מ: 5 כתות ח'-י"ב
מסלול לתלמידים עם לקויות למידה.

מכינה קד"צ ומכללה י"ג-י"ד "באמונה הם עושים": 4 כיתות 
מסלול תעודת הנדסאי חשמל / אלקטרוניקה בשילוב תכנית לימודית של תורה ואמונה.

2
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ראש הישיבה - הרב דוד טברסקי
מנהל חטיבה עליונה -  הרב יעקב ארביב

yhadarom@gmail.com

הגר"א 10
טל. 08-9414190

ישיבת בנ"ע הדרום 
הדרום בונים את החול מתוך הקודש

כ  מלמדים  הספר  בבית  תלמידים.   450- כ  לומדים  שברחובות,  הדרום  בנ"ע  בישיבת 
וכ  60 - אנשי צוות ותומכי הוראה. תלמידי בית הספר מגיעים בעיקר מהעיר רחובות, 
20% - מהם מגיעים מהסביבה הקרובה. הישיבה שמה דגש על חיבור עולמות של קודש 
וחול. לצד מצויינות לימודית בכל תחומי הדעת, מעמיקה הישיבה את אור הקודש בנפש 

התלמידים, למען יהיו בנים נאמנים לה' לעמם ולמולדתם.

בשנים האחרונות הישיבה מקדמת תהליכים פדגוגיים, בכדי להעמיק את החיבור והיניקה 
מהחברה  השראתו  את  ושואב  בישיבה,  דגל  מהווה  זה  חיבור  והקודש.  החול  בין  שיש 
ממנה באים התלמידים. כבניו של הציבור הציוני דתי, אמונים אנו על חיבור של קודש 
וחול, מקדש ומלוכה. תהליכים אלו עוזרים לתלמיד להכין את עצמו למרחב הציבורי אליו 
יצא בסיום לימודיו, ומעניקים לו כלים לא רק ביצועיים, אלא כאלו המצויים בעומק הנפש 

ומנתבים את כל מערכי החיים.

תוכניות מיוחדות
כיתות בית מדרש – למידה עצמאית, בעיקר בתחומי הקודש, שמפתחת יכולות למידה 
עצמאיות, מתוכם יוכל הלומד ליישם זאת גם בתחומי ידע אחרים השייכים ללימודי החול 

שלו.
כיתת מולטימדיה – בכיתה מרחב לימוד מעורר השראה, וסביבה דיגיטאלית המותאמת 
למאה ה -21. לסביבה זו מטרות רבות, אחת מהן היא שילובו של הקודש בתוך מערך 

החיים המודרני. נמסרים בכיתה שיעורי קודש על ידי הרמי"ם, בשיטות למידה חדשניות. 
"אם תשמע בישן תשמע בחדש".

מפגשים – התלמידים נפגשים עם דמויות רבות, שעוסקים במרחב הציבורי בתחומי חול, 
אך עולמם יונק ושואב את כוחו מחיי הקודש שלהם. מפגש זה משאיר רושם גדול על 

התלמיד ומעניק לו תמונת מציאות חיה של החיבור.
העצמה בספורט – את אימוני הנבחרת בכדורסל מקיים מאמן מוסמך שהוא גם ר"מ 

בישיבה. שילוב שכזה מביע את החיבור באופן ישיר.

מסלולים בישיבה
בישיבה קיימים שני מסלולים עיקריים. המסלולים נבחרים על ידי צוות הישיבה, ההורים 

והתלמיד, בהתאמה אישית.
תוכנית תורנית – במסלול זה ניתן דגש על העשרה תורנית.

על העשרה בתחום המדעים בשילוב  דגש  ניתן  זה  – במסלול  תורנית מדעית  תכנית 
תוכנית תעשידע.

ידי  על  תורנית  העצמה  מרכז  רחבה:  תורנית  תמיכה  מוענקת  הללו  המסלולים  לשני 
אברכים, "תוכנית משכימי קום", תכנית "יגדיל תורה", פרוייקט "הרמב"ם היומי", סיירת 
תנ"ך, "משמר" בליל חמישי, ובית מדרש – "תחנת כוח" לימוד אמונה בערבי רביעי. כמו 
כן בלימודי הליבה, מעטרות את הישיבה כיתות בית מדרש, וחצרמי"ם שמלווים את כל 

הכיתות.
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ראש הישיבה - הרב שמעון שושן
מנהל חטיבת הביניים- הרב אורן איזנקוט

amichai.tik-tak.net

מגיני הגליל 2
טל. 08-9321515

פקס. 08-9493694

ישיבת אמי"ת עמיחי
למידה בונה זהות - פדגוגיה מחנכת

בישיבת אמי"ת עמיחי לומדים כ- 400 תלמידים. צוות הישיבה מונה כ- 60 מורים ואנשי 
לימודית,  ערכית,  למצוינות  ומחנכת  שמים  יראי  תורה  בני  מגדלת  הישיבה  מינהלה. 

חברתית וקהילתית.

"תורת חיים" היא הלב הפועם בישיבה מתוך תפיסת עולם שלמה שבה התורה היא הציר 
"מה תפקידי בעולם? מהו  רגע:  ודרכה האדם שואל את עצמו בכל  חיינו  המרכזי של 
החלק שלי בתיקון עולם?" מחויבות לתורה, להלכה וללמידת מקורותיה. חינוך לסקרנות 
אינטלקטואלית ואנושית. הכרה והערכת ההשכלה הכללית: עולם הרוח, המדע והאומנויות 
והבנת השפעתם על התפתחות הרוח היהודית והאנושית. חתירה לפתיחות, לסובלנות 
ולריבוי דעות בתוך הישיבה ובחברה הישראלית. חינוך לנתינה ולחסד, למערבות חברתית 
פעילה באמצעות מערך התנדבות קבוצתי ואישי. הישיבה מובילה את תחום החדשנות 

הפדגוגית במערכת החינוך.
אם אתה מחפש מקום שיצמיח אותך כאדם ירא שמים, אוהב את התורה ומיישם את 
היא  הלמידה  שבו  מקום   ,  21 ה-  המאה  אתגרי  עם  להתמודד  כלים  לך  שיתן  ערכיה, 

משמעותית – מקומך איתנו. בישיבה הכי מקסימה בעולם!

5 יח"ל, סיירות קודש - לימוד  מגמת תלמוד לתלמידים מצטיינים, תנ"ך ברמה גבוהה 
תורה מתוך בחירה, מסלול עתודה מדעית טכנולוגית - רק אצלנו!

החלל  סוכנות  עם  פעולה  ובשיתוף  תעשיידע,  חברת  של  בהובלה   - החלל  תכנית 

הישראלית והצרפתית.
רובוטיקה, פרויקט "עושים חיים" )תכנית LEAD(, מוזיקה וחוג נגרות.

מסלולים בחטיבת הביניים
עתודה מדעית טכנולוגית )עמ"ט(, יזמות דיגיטלית )תעשיידע(, מרחב מוזיקה, אומנות 

העץ, תוכנית מיכא"ל )מיצוי כישורים אישיים למצויינות(

מסלולים בחטיבה עליונה
ביולוגיה,  כימיה,  פיזיקה,  מגמות:  תעשיידע(,  )בשיתוף  החלל  תוכנית  פיננסי,  חינוך 

תקשורת, ערבית, מחשבים + סייבר.
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מנהל בית הספר - דוד בוזגלו

beutsh20@gmail.com

הורביץ 3, קרית משה
פקס. 08-9467025

הקריה התורנית "בית שלמה"

בית הספר הוקם במטרה לתת מענה לתלמידים אשר נשרו ממסגרות תורניות, 
ולא מצאו מסגרות תואמות את צרכיהם. ביה"ס מהווה עבורם בית חינוך, וגשר 

המקשר בין המסגרות הקודמות לבין המסגרת החדשה.

בית הספר משקיע רבות על מנת לקדם את תלמידנו ע"י הקניית ערכים, חיזוק 
השייכות והחיבור לבית הספר, מתן שעות הוראה מתקנת, סדנאות במיומנויות 
וליצור  לעודד  שמטרתם  חברתיות  הפעלות  אישיות,  שיחות  תגבורים   , למידה 
והגברת  התלמידים  העצמת  חברתיות,  מיומנויות  ולהקנות  חברתיים  קשרים 

חוויות הצלחה .

הקריה התורנית טכנולוגית "בית שלמה" דוגלת לחנך את בניה לאהבת התורה, 
בניית העם  ישרים להמשך  דור  יהיו  ה'  ובעזרת  ועבודת הבורא.  לאהבת האדם 

והארץ.

לרווחתו הנפשית  יוצרת תשתית לאקלים מיטבי תוך דאגה לרמתו הרוחנית,   •
והפיזית של כל תלמיד ע"י אהבה, נתינה, מיצוי חוזקות וראיית השונה.

• מתאימה ארגז כלים בתחום התורני, העיוני והטכנולוגי תוך כדי חתירה מתמדת 
למיצוי הפוטנציאל הטמון בכל תלמיד ותלמיד והובלתו להישגים בכל התחומים.

• רואה חשיבות בקשר הגומלין של הצוות החינוכי עם הורי תלמידי בית הספר 
ומאמינה שהם מהווים שותפים חשובים ומרכזיים בקידומו והצלחתו של התלמיד.
הספר  בית  בחיי  והנתינה  ההתנדבות  מערך  בשילוב  חברתי  אקלים  פיתוח   •

ובקהילה.
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דוא”לטלפוןתפקידשם

08-9392403efrat_zu@rehovot.muni.ilמנהלת אגף החינוך והנועראפרת צוקרמן

08-9392436rachel_b@rehovot.muni.ilמנהלת המח' לחינוך על יסודירחל בן יצחק

08-9392437hana_kurs@rehovot.muni.ilמזכירת המח' לחינוך על יסודיחנה קורס

הקשר שלכם לחינוך
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