
אגף מו"פ ניסויים ויוזמות,
המינהל הפדגוגי, משרד החינוך מחוז חיפה

לבחירתכם
הצלצול

יחד בוחרים בית ספר



לקהילה כולה,
לתלמידים ולהוריהם,

להנהגה היישובית, למנהלי וצוותי החינוך 
בנימינה גבעת עדה

משרד החינוך בשיתוף מנהל  אגף ח.ק.ר 
בבנימינה גבעת עדה, שמחים להרחיב את 

אפשרויות בחירת בתי הספר  ולהציג בפניכם, 
לקראת הרישום לביה"ס את העשייה 

החינוכית, מגוון מוסדות החינוך ומודל 
הבחירה המבוקרת.

מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, 
רלוונטית ואיכותית בבנימינה גבעת עדה. אנו 

פועלים ליישום מרחב חינוך המבוסס על 
בחירה, שיוויון הזדמנויות, שותפות והעצמת 

הייחודיות האישית והקהילתית.
זאת, בשאיפה ליצור מארג של שותפויות 

יישובי בו לוקחים חלק : משרד החינוך, 
המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, 

הצוות החינוכי, ההורים והקהילה.
זו הזדמנות עבורכם ללמוד על מאפייני 

מערכת החינוך בבנימינה גבעת עדה, ובעיקר 
להיות שותפים בבחירת ביה"ס המתאים 

לילדכם.
    
יישר כח וברכות לכל העושים במלאכה.

   
דנה ישראלי    

ממונה על תוכנית "מרחבי חינוך"
אגף מו"פ ניסויים ויוזמות

הורים יקרים,
לפני שנתיים, התחלנו תהליך של יצירת מרחב 

חינוכי הנותן מענה רחב יותר לתלמידים ולהורים, 
תוך מתן דגש על פיתוח ייחודיות לכל בית ספר. 

במקביל, התחלנו בפתיחת אזור הרישום.
זהו תהליך  מקיף הנועד להשבחה ולטיוב החינוך 

במוסדות החינוך שלנו. 
הייחודיות הבית ספרית באה לידי ביטוי בתפיסה 

הפדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן.
בשנה זו, מנהלי מוסדות החינוך וצוותיהם, 

בשיתוף הנהגות ההורים, עוסקים בדיוק 
הייחודיות של בתי הספר  ובלמידת תוכן מותאם 

לסטנדרטים איכותיים ומובילי שינוי. 

יוצאים לדרך... 

במארז מוצגת התפיסה והעשייה החינוכית של 
מוסדות החינוך, בחינוך היסודי והעל יסודי. 

אני מבקשת להודות לשותפים לדרך:
ניבה בגין בן ארי שהחזיקה בתיק החינוך, רמי בן 

גרא שהיה המפקח המתכלל, למנהלי בתי הספר 
ולאגף מו"פ. 

בטוחני כי כולנו יחדיו, הורים, צוותי חינוך, 
מנהלים וכמובן התלמידים, נמשיך להוביל 
מערכת חינוך איכותית, חדשנית, מצוינת 

ופורצת דרך.

שלכם,
מוניק ווקנין

מנהלת אגף חק"ר 
(חינוך, קהילה, רווחה)

 

הורים יקרים,
לקראת שנת הלימודים החדשה קיימה 

המועצה דיונים עם ועדי ההורים, צוותי בתי 
הספר ונציגי משרד החינוך, כדי להחליט על 

מנגנון מוסכם לרישום שיבטיח סביבת לימודים 
יציבה לילדים.

המנגנון המיטבי עליו הוחלט ואשר ממנו נגזרו 
אזורי הרישום לבתי הספר השנה מבטיח מספר 

כיתות מקסימלי אפשרי בפיזור הומוגני של 
תלמידים ברחבי הישוב.

הפיזור ייעשה בין בתי הספר על פי הזרם 
החינוכי הקיים במושבות ואותו בחרתם עבור 

ילדכם. 
המנגנון מאושר על ידי משרד החינוך ומאפשר 

סביבת לימודים יציבה לילדים למשך שלוש 
שנים לפחות בכל בית ספר יסודי בישוב. זאת,  

תוך שמירה על התקן המחייב של משרד החינוך 
לכמות ילדים בכיתה. 

אני מאחל לכם, הורים וילדים יקרים, שנת 
לימודים משמעותית ומהנה, ולאנשי החינוך 

הצלחה גדולה בהובלת הילדים במסלול חינוכי 
איכותי ובסביבה לימודים משופרת.

בברכה
איתי ויסברג 

ראש המועצה



הורים ותלמידים יקרים,
מהלך "מרחבי חינוך – פיתוח ייחודיות בית סיפרית ופתיחה מבוקרת של 

אזורי רישום" יוצא לדרך זו השנה השלישית. התוכנית הינה שיתוף פעולה 
של הרשות - אגף חינוך , משרד החינוך מחוז חיפה ואגף מו"פ ניסויים 

ויוזמות, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך. 

ייחודיות בתי הספר – מהי?
ייחודיות בית סיפרית הינה קו חינוכי ותפיסה פדגוגית המהווה זהות 

ברורה לבית הספר, ומתורגמת להבטחה חינוכית של הצוות לתלמידיו 
ולהוריהם. מהלך זה נשען על הרצון ליצור תנופה חדשנית לתהליכים 

חינוכיים בית סיפריים, גיוון הפדגוגיה, שכלולה והתאמת שיטות ההוראה 
-למידה- הערכה של בתי הספר לעת הזו. תהליך המחקר והפיתוח הבית 

סיפרי מתקיים בהובלת מנהל בית הספר, צוות ייחודיות מוביל והצוות 
החינוכי, ומשתף את הנהגת ההורים וקהילת ההורים בכללותה.  תהליך זה 

מאפשר לכם ההורים, להיות שותפים לבניית הייחודיות ומעניק לכם 
יכולת להשפיע באופן ישיר, בשיתוף הנהלת בית הספר, על אופי ודרך 

החינוך של ילדיכם. 
גם בשנה זו, מלווים בתי הספר בתהליך הפיתוח החינוכי ארגוני על ידי 
מנחה ייחודיות מקצועי ובליווי מקצועי של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות 

במשרד החינוך.

הסדרי הרישום החדשים
הרישום לכיתה א' לכל בתי הספר בבנימינה וגבעת עדה יתקיים 

באמצעות האפליקציה היישובית
החל ב- א' שבט תשע"ט ועד כ"א שבט תשע"ט 07.1.19 ועד 

27.1.19
בתום פיילוט "בחירה מבוקרת" (תשע"ח) ולאחר דיונים מערכתיים 

והפקת לקחים, עודכן מודל "הבחירה המבוקרת", בשיתוף ראש 
המועצה, מנהלת אגף חק"ר,  מנהלי/ות בתי הספר, נציגי ההורים 

ואנשי אגף מו"פ. בדיונים, הציגו חברי המינהלת שאיפה למהלך 
"בחירה מבוקרת" המסייע ליצירת יציבות ואיזון מערכת החינוך 

היישובית, זאת בכפוף לתקן משרד החינוך הנוגע למספר הכיתות בכל 
בית ספר. 

על פי החלטת "מינהלת הבחירה המבוקרת", כל ילד משתייך בהתאם 
לאזור מגוריו לבית ספר המהווה עבורו בית ספר "עוגן". במידה וירשום 

את  בית ספר ה"עוגן" בעדיפות הראשונה – מובטח לתלמיד שיבוץ 
בבית ספר זה.

בתי הספר "אשכולות" ו"אמירים" שייכים למרחב חינוכי אחד הפתוח 
לבחירתכם. אנו מזמינים אתכם לסמן את סדר העדיפויות שלכם.  בתום 

תקופת הרישום תתכנס "מינהלת הבחירה המבוקרת" לקבל החלטות 
בנוגע לשיבוץ התלמידים, בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. המבקשים ללמוד בבית ספר ה"עוגן" - מובטח מקומם.
2. לתלמידים מהמרחב החינוכי "אשכולות" ו"אמירים" המבקשים 
להשתבץ בבית ספר שאינו בית ספר ה"עוגן" תיערך הגרלה על פי 

מספר המקומות הפנויים. הורים אשר לא יבצעו רישום דרך האינטרנט 
יאבדו את זכותם להשתתף בהגרלה וילדם ישובץ על פי אילוצי 

המערכת.
הערה: הקריטריון הנותן העדפה לאיחוד אחים בבית הספר – בוטל בהמלצת 

משרד החינוך. זאת מהסיבה שמתן העדפה לאיחוד אחים פוגע בעיקרון השיוויון. 

המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה,
בשיתוף משרד החינוך,
מנהיגה רפורמה חדשה:

"מרחבי חינוך-
אזורי בחירה מבוקרת
וייחודיות בית סיפרית"
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חברי המנהלת היישובית ל"בחירה מבוקרת", כוללים את: 
מוניק ווקנין – מנהלת אגף חק"ר,  ג'וליה משיח -  מפקחת מתכללת 

מטעם משרד החינוך מחוז חיפה,  נציג משפטי מטעם המועצה, ונציגי 
אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, הגוף המקצועי המלווה את המהלך. 

בהחלטות הנוגעות למרחב הבחירה "אמירים" ו"אשכולות" ישתתפו 
גם יושבי ראש הנהגות ההורים של בתי ספר אלו. 

עם קבלת אישור השיבוץ ועד שלושה שבועות לאחר מכן, ניתן לערער 
על השיבוץ ולהגיש בקשה בכתב להעברה בין בתי הספר.

יש להגיש את הבקשה על גבי הטופס המופיע באתר היישובי לאגף 
החינוך, לידי אסנת פרץ מזכירת האגף – במסירה ידנית. כל הבקשות 
יידונו במסגרת "מינהלת בחירה מבוקרת" ותשובות ישלחו לתושבים 

בהתאם.  דרגת הערר הבאה הינה פניה בכתב לנציגי מחוז חיפה.

תהליך הרישום
בעת הכניסה למערכת הרישום ועם הקלדת תעודת הזהות של ילדכם, 

יפתח חלון ובו ביה"ס "העוגן" אליו הנכם משויכים.
ניתן לראות את אזורי הרישום המעודכנים באתר המועצה 

 www.bin-ada.co.il
• לרישום  לבתי הספר "אשכולות" ו"אמירים", עליכם לסמן בחלונית 

הראשונה מהו בית ספר ה"עוגן" שלכם. בחלונית השנייה תתבקשו 
לסמן את בית הספר הנמצא בעדיפות הראשונה מבחינתכם. במידה 

וזהו בית ספר ה"עוגן" סמנו אותו. במידה וזהו בית הספר אחר המופיע 
ברשימה סמנו את בית הספר הרלוונטי. עם תום תקופת הרישום ידונו 

הבקשות ב"מינהלת הבחירה המבוקרת" על פי הקריטריונים המוצגים 
מעלה. 

• לרישום  לבית ספר "בראשית"– בחלונית הראשונה יש לסמן את בית 
ספר ה"עוגן" אליו אתם משויכים ובחלונית השנייה עליכם לבחור - 
"בראשית". כידוע בית ספר "בראשית" הינו בית ספר משלב, על כן 

בחלונית השלישית תתבקשו לציין לאיזו קבוצה אתם מבקשים להשתייך.  
הנרשמים לבית הספר "בראשית" מתבקשים להגיש, בנוסף, בקשה בכתב 

על גבי "טופס רישום לבית ספר "בראשית" לאגף החינוך לידי אסנת פרץ 
מזכירת האגף – במסירה ידנית. הטופס נמצא באתר היישובי. 

שימו לב!
בגמר תהליך הרישום, יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: "פרטי הרישום 

נקלטו בהצלחה". 
כאמור, הרישום באינטרנט הינו למטרת בקשות שיבוץ. עם קבלת ההודעה 

על אישור שיבוץ, עליכם להגיע לבית הספר לביצוע רישום בפועל.  

הערות
אם הנכם מתעתדים להעתיק את מקום מגוריכם או שכתובתכם אינה 

מעודכנת בתעודת הזהות, עליכם לגשת למחלקת החינוך  ולהסדיר את 
הרישום.

 עליכם להצטייד באישורים הבאים:
1. אישור מח' הגבייה של תשלום ארנונה בכתובת הנ"ל, או  חוזה 

שכירות/רכישה, או  תצהיר חתום על ידי עורך דין, מעודכן ותקף למועד 
הרישום (ניתן להדפיס מתוך פורטל אגף החינוך/ מחלקת רישום עירונית).

2. תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח.
3. אישור ביטול רישום מהרשות ממנה אתם מגיעים. 

משפחות אשר מצהירות על מעבר דירה ובמועד ההגרלה עדין לא יכולות 
להציג את ההוכחות הנדרשות (חוזה רכישת דירה / חוזה שכירות, טופס 

ארנונה, שינוי כתובת בתעודת זהות) לא יוכלו להשתתף בהגרלה. 

 



אשכולותמגלים עולם, פנימה והחוצה



אשכולות קצת עלינו
בי"ס "אשכולות" הוא בית הספר הראשון של בנימינה ותולדותיו שזורים 

בהיסטוריה של המושבה.    
בית הספר פועל בשני צירים ותהליכים מרכזיים שנועדו לפיתוח והעמקת 

הייחודיות שלו – ציר המדע והטכנולוגיה וציר החינוך בהתאמה אישית.
אכפתיות היא מילת מפתח באשכולות.

אכפתיות והכלה המאפשרים לתת מרחב אישי לכל תלמיד וכלים מתאימים
 לגיבוש הזהות האישית והייחודית שלו.  

"אשכולות" הוא  מקום מפגש של חברּות מקיים למידה חברתית ומשמש 
חממה למגוון פעילויות מעשירות וחדשניות.

הייחוד שלנו
בי"ס "אשכולות" פועל בשלושה מעגלים – 

המעגל הפנימי – האני שלי. במעגל זה עובדים עם התלמידים על בניית דימוי 
אישי חיובי, מעודדים חופש בחירה וביטוי אישי ומטפחים חוזקות והישגים.
המעגל החברתי – הקהילה שלי. עידוד תחושת שייכות לקהילות הקרובות 

לליבם של התלמידים. באמצעות פעולות שונות הילדים מקבלים הזדמנויות 
להשמיע, להשפיע ובעיקר ליצור שינוי חיובי בסביבתם המידית.

המעגל החיצוני – הסביבה, המדינה והעולם שלי. בבית הספר מונחלות 
שיטות לימוד מתקדמות במדעי הטבע, הסביבה והמדינה, המאפשרים 

לגרות סקרנות בקרב התלמידים תוך הבנה מעמיקה של הסביבה בהיבטיה 
המדעיים והחברתיים.

באשכולות מונחלות שיטות לימוד מתקדמות במדעי הטבע, הסביבה 
והמדינה, המאפשרים לגרות סקרנות בקרב התלמידים תוך הבנה מעמיקה 

של הסביבה בהיבטיה המדעיים והחברתיים.
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סביבת הלמידה
התלמידים נהנים מסביבת למידה מגוונת וחווייתית.

מרחבים מגוונים כמו גינה חקלאית, מעבדה ביוטופית, הפוגות ספורטיביות, 
ואפילו הלובי וחדר המורים מאפשרים סביבות למידה חדשניות, היוצרות גירוי 

וסקרנות בקרב התלמידים.
חשיבות רבה ניתנת בבית הספר לפיתוח אורייניות דיגיטלית באמצעות כלים 

מקוונים ופורצי דרך. 
צוות בית הספר מוביל תכניות חדשניות ומתן מענה דיפרנציאלי מגוון, ערכי 

ומקצועי לקידום כלל התלמידים.

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
בי"ס "אשכולות" הוא מקום בו אוהבים להיות – מורים, הורים וכמובן ובעיקר, 

התלמידים.
המחויבות של צוות בית הספר היא לאפשר לכל תלמיד לגלות את חוזקותיו 

ולממש אותם, לא רק כתלמידים, אלא גם כמלמדים.
כל תלמיד באשכולות זוכה ללמידה בהתאמה אישית והופך להיות שותף 

לעשייה ולדרך ברמה ערכית, חברתית וקהילתית.
צוות בית הספר נמצא בהתפתחות ולמידה מתמדת, מעניק בטחון לתלמידים 

ומבטיח גיבוש עצמי שלם לכל אחת ואחד מהתלמידים. 



אמירים
זה כן הקן שלי

ע"ש אברהם מגלי - בנימינה

אמירים



אמירים
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קצת עלינו
אחריות סביבתית. אחריות חברתית. זו הדרך שלנו.

בית ספר אמירים נמצא בתנועה מתמדת מיום היווסדו ואינו שוקט על שמריו.
התפתחות, למידה, שינוי וצמיחה, הם מהמאפיינים הבולטים של בית הספר.

אחריות היא הערך המוביל בבית הספר, דבר הבא לידי ביטוי באחריות 
התלמיד לעצמו, אחריות לחבריו ולסביבתו הקרובה, לבית הספר, לקהילה 

ולמדינה.
צוות בית הספר מלמד בגישות חדשניות, דינמיות ומגוונות המותאמות

לשוני ולמגוון התלמידים.
בית הספר מאופיין באכפתיות רבה לתלמידיו, שמגלים שמחת חיים גדולה

בין כתליו, ובקשר חם בין צוות המורים, ההורים וכמובן, התלמידים.

הייחוד שלנו
אמירים הוא בית ספר לחברה ולסביבה הנשען על ארבעה יסודות -

גישה הוליסטית, סביבה, חברה וחוויה.
בית הספר נותן דגשים רבים לנושא הסביבה, הבאים לידי ביטוי באחריות כלפי 

הסביבה, שיעורים ולימודים המתקיימים בסביבה והטמעת נושא הקיימות.
הלמידה מבוססת התנסות, תהייה, חקר, בחירה וחוויה המעצימות את 

הלמידה ואת אחריות הלומדים. 
גישת בית הספר רואה בכל תלמיד אדם שלם ומתפתח, מפתחת את 

הסקרנות בכל תלמיד, מעניקה ערכים המאפשרים ביטוי אישי לכל אחת 
ואחד.

סביבת הלמידה
הנחלת מגוון מיומנויות והענקת עניין וחוויה לתלמידים באים לידי ביטוי גם 

בסביבות הלמידה המיוחדות של בית הספר.
למידה בטבע, חדר מרכולית, חדר דרמה, מטבח וגינה חקלאית הם חלק 

מהמקומות המאפשרים למידה מגוונת וחווייתית, בנוסף ללימודי דרמה ומחול.
בית הספר מציע בנוסף - קמפוס בית ספרי המאפשר בחירת נושאי לימוד, 

למידה מבוססת פרויקטים, לימודי תורת הנאום, דרמה, נגינה ומחול, פרלמנט 
בית ספרי, דיאלוג אישי של המורה והילד, מפגשי שיח מורה – הורה – תלמיד 

ופעילויות והתנדבויות למען הקהילה.
כל אלה, יחד עם פריצת קירות הכיתה מאפשרים לתלמידים התפתחות 

מתמדת.

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
כל תלמידי בית הספר מקבלים במהלך לימודיהם ארגז כלים לחיים.

הם זוכים למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם, מקבלים יחס אישי, מרגישים 
מעורבים בנעשה בבית הספר וצומחים מתוך אחריות אישית.

בית הספר מפתח את הסקרנות הטבעית של התלמידים והמורים, וגורם להם 
לבוא מתוך שמחה למקום המעניק להם תחושת חממה.

תלמידי אמירים גדלים להיות בעלי מסוגלות אישית ושיעור קומה אנושי.
השותפות עם הורי התלמידים ועם הקהילה מתקבלת בברכה ותורמת לחוזקו 

של בית הספר.
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גבע
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קצת עלינו
"גבע"  הוקם לפני 95 שנים והוא בית החינוך היסודי היחיד בגבעת עדה.

אנו עוסקים רבות בקשר שבין האדם לסביבה ובין הסביבה לאדם.
הקשר המחבר בין הסביבה האנושית לסביבה הטבעית תורם ליחסי שיתוף 

הדוקים בין בית החינוך לסביבה בה הוא נמצא ותורם לתהליך ההעצמה של 
התלמידים. 

החיבור החזק והמיוחד לקהילה מביא לכך שגם לאחר שעות הלימודים משמש 
"גבע" כבית לחוגי מתנ"ס, פעילויות צופים ואירועים קהילתיים מגוונים.

הצוות החינוכי ב"גבע" קשוב לצרכי כל תלמיד ותלמידה ופועל באופן מיטבי, 
מקצועי ויצירתי לקידומם ולהעצמתם.

הייחוד שלנו
הרצון להעניק לתלמידים כלים מתאימים לעולם החדש, והיכולת להישען על 

היסודות האיתנים של בית החינוך, מאפשרים לבית החינוך "גבע" להנחיל 
תכנית חדשה של למידה רב תחומית ורב גילית.

במסגרת לימודית זו, החוצה גילים, מבנים ותחומי דעת, אנו מעניקים 
לתלמידים כלים המאפשרים להם לגדול ולהתפתח בעולם עם מציאות 

משתנה.
למידה כזו מאפשרת לתלמידים לרכוש סל של כישורים ומיומנויות כמו תפיסה 

ביקורתית וחשיבה יצירתית, יחד עם הגיבוש של מערכות היחסים החברתיים 
והבין אישיים, בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה האנושית.

סביבת הלמידה
בבית החינוך "גבע" משלבים סביבות למידה משתנות הפורצות את מסגרת 

הכיתה.
אנחנו מאפשרים לתלמידים לבחור את דרך הלמידה תוך מענה לצרכים משתנים.
חינוך יער מאפשר למידה של מקצועות הלימוד בצורה חווייתית ביער אלות עדה.

ברחבי המושבה עוסקים התלמידים בנושא אמץ אתר וחוקרים את החי בגן 
המייסדים.

אשכול בחירת מקצועות, מעגלי שיח בחצאי כיתות ושעת משחקייה, יחד עם 
תכניות למידה מותאמות, מגוון דרכי הוראה וסביבות למידה משתנות-

כל אלה מאפשרים לכל אחת ואחד מהתלמידים למצות את יכולותיהם וליצור 
תהליך למידה מעצים. 

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
"גבע" רואה חשיבות רבה בטיפוח האני העצמי של כל תלמיד ובמתן הכלים 

המתאימים לכל אחת ואחד כדי שיוכלו להמציא ולמצוא את עצמם ואת מקומם 
המיטבי. 

תלמידי בית החינוך מהווים חלק משמעותי מהסביבה בה הם חיים.
ההיבטים ההיסטוריים של המושבה, תושביה וחקלאיה הם חלק בלתי נפרד 

ממסורת ופעילויות בית הספר.
ההשקעה בדרך החדשה של בית החינוך בלמידה רב תחומית ורב גילית תביא 

אותנו להישגים רבים הן ברמה הפדגוגית והן ברמה האנושית של כל 
המעורבים והשותפים לדרך:

צוות בית החינוך, ההורים, הקהילה התומכת, וכמובן - התלמידים.



הרים
הכשרה לחיים

בי"ס הרים
ללקויות תקשורת

A.S.D תלמידים על רצף



הרים
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קצת עלינו
בית הספר "הרים" ממוקם בגבעת עדה ולומדים בו   תלמידים בגילאי 
 ASD - AUTISEM SPECTRUM DISORDER 11-21 בעלי

אוטיזם בכל רמות התפקוד.
בבית הספר מגוון מסלולים ותוכניות הוליסטיות לצד תוכניות 

התנהגותיות המותאמים לכל תלמיד בהתאם למיקומו על הרצף.
בית הספר מלמד בהתאם לתוכנית הלימודים הנקבעת על ידי משרד 

החינוך תוך שימת דגש על שיפור איכות החיים של התלמידים, שיפור 
הדימוי העצמי והכנתם לחיים עצמאיים בגיל 21.
שעות עבודת בית הספר הן בשעות 7:30 – 16:45

הייחוד שלנו
הכנה לחיי תעסוקה ומעבר מתלות לעצמאות.

בית הספר מציע פיתוח מקצועי באמצעות מגמות כגון: כיתת אומן, 
צילום, מוזיקה, מקהלה והכשרה לחיי עבודה. אנו מכשירים את תלמידינו 

להיות אזרחים תורמים לחברה באמצעות הכשרה במרכז הכנה 
לתעסוקה הממוקם בתוך בית הספר. מטרת המרכז ללמד את כל תלמידי 

בית הספר לייצר, ליצור ולהעניק להם אפשרות להשתלב בבגרותם 
במרכזי תעסוקה חיצוניים מוגנים ובמפעלים לייצור. 

סביבת הלמידה
בבי"ס "הרים" אנו מאמינים בלמידה מכל החושים. הלמידה מתרחשת לא רק 

בתוך כותלי בית הספר, אלא באינטראקציה עם הסביבה.
בנוסף למערכי השיעורים, אנחנו מקיימים חוגים בית ספריים המופעלים ע"י הצוות 

החינוכי, סייעים וצוות טיפולי.
לתלמידים קיימת אפשרות בחירה וההתייחסות היא על פי הרמה התפקודית 

ולא על פי הגיל הכרונולוגי.
אנחנו מקיימים קשר הדוק עם הקהילה, ויוצרים ממשקים המהווים קרקע לאימון 

סימולטני של התלמידים, על מנת ללמד אותם לא רק לגלות את העולם שבחוץ, 
אלא לתת להם את התחושה שהם מסוגלים ויכולים. 

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
בי"ס "הרים" מעניק לתלמידיו את היכולת להשתלב השתלבות מיטבית בקהילה 

ולתרום בהתאם למסוגלות האישית של כל אחד.
אנחנו רואים בכל תלמיד עולם ומלואו ותומכים בו ובמשפחתו במשך כל שעות היום 

והלילה.
האמונה שלנו בתלמידים, ביכולותיהם, והאהבה שלנו אליהם,הן שמביאות אותנו 

להישגים.
אנחנו דואגים לשפר את הדימוי העצמי של כל תלמיד, לשפר את איכות חייו, לעזור 

לו להשתלב בעולמות התעסוקה, להשתחרר מהתלות ולצאת לעצמאות.
"לפנינו גבעות, הרים ופסגות, בציפייה לבאות..."
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קצת עלינו
בי"ס "בראשית" משלב תלמידים דתיים, חילוניים ומסורתיים הלומדים בו 

בצוותא.
סביבת הלימודים בבית הספר מצוינת ומהנה כאחד, דבר הנותן לתלמידים 

מוטיבציה לגילוי אחריות ומסוגלות ומביאה לפיתוח מתמיד של כישורים 
אישיים.

לבית הספר תכנית לימודים ייחודית הכוללת תרבות יהודית – ישראלית 
ומרכיבה חלק משמעותי מסדר היום.

הדיאלוג בין כל באי בית הספר, המתקיים אצלנו כדרך חיים, משליך על 
כולנו, ויחד עם החיבור החברתי והפתיחות, יוצרים אווירה שמחה ומחויכת 

בבית הספר.

הייחוד שלנו
"בראשית" הוא בית ספר של חיבורים – בין אדם לעצמו, אדם לסביבתו, 

בית הספר לקהילה, דתיים וחילוניים. בית הספר משלב ומחבר בין הזרמים 
השונים בישראל ועוסק תדיר בפיתוח זהות לכל אחת ואחד מהתלמידים.

תלמידי בית הספר גדלים יחד להיכרות מעמיקה של כל אחד/ת את 
עצמו/ה ואת זולתו/ה.

זהו תהליך חינוכי עוצמתי, בשיתוף הצוות, ההורים והתלמידים שנעשה 
בדיאלוג מתמיד - 

בלמידה, פעילות חברתית, מעורבות קהילתית והערכה.

סביבת הלמידה
מרחבי הלמידה הגמישים ב"בראשית" הם חלק מהתפיסה הדיאלוגית.

הכיתות, בהן ניתן ללמוד בישיבה ובעמידה, על ספות ועל כסאות, מעניקות 
תחושה נעימה של בית ומאפשרות מרחב לעבודה קבוצתית ואישית מתוך בחירה.

השימוש במרחב הפיקניק, מרחב הבמה, סדנת האומנות והספריה כמקומות
ללימוד, שוברות מוסכמות ומחייבות הן את הצוות והן את התלמידים לחשיבה 

חדשה על עצמאות בלמידה.
ההתרחשויות במרחבים השונים תורמות גם הן לתחושה שבכל רגע קורים בבית 

הספר דברים מעניינים, מאתגרים ומהנים.

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
בית הספר מטפח ביטוי עצמי, לגיבוש הזהות האישית.

הוא מחנך לאחווה ומהווה מופת עבור חיים בשוויון, קבלת האחר, ריבוי דעות, כבוד 
ושיתוף מלא בין זהויות מגוונות, בדגש על מסורת ומגדר. 

"בראשית" מעניק סביבת לימודים מצוינת ומהנה הנוטעת בפרט מוטיבציה, 
אחריות ומסוגלות, המביאות לפיתוח מתמיד של הכישורים האישיים.

תהליך זה הינו הזדמנות לחינוך לדרך ארץ, לפיתוח תחושת שייכות,
לשמירה ולטיפוח הסביבה האנושית והפיזית. הנתינה, גם היא מהווה חלק חשוב 

בבית הספר, תוך שיתוף מלא עם משפחות הילדות/ים וקהילת היישוב.
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מסורת של אהבה
הנדיב



הנדיב
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קצת עלינו
בי"ס "הנדיב" הוא בית הספר הממלכתי דתי היחידי בבנימינה 

ונמצא בתקופה של התחדשות וצמיחה.
לבית הספר מגיעים מגוון תלמידים, שחלקם העיקרי מאוכלוסיית הורים 

צעירה מזרם הציונות הדתית.
בבי"ס "הנדיב" משלבים לימודי טבע וסביבה, תקשוב וטכנולוגיה, יחד עם 

חינוך לתורה ולמצוות, והכל ממקום של אהבה, כבוד וקבלת האחר.
"הנדיב" מקנה לתלמידיו ערכים הומניים ומידות אנושיות דרך תהליכים של 

למידה יצירתית.

הייחוד שלנו
"הנדיב" הוא בית הספר הממ"ד היחידי במושבות.

אנו רואים  חשיבות רבה בחינוך למידות אנושיות טובות דרך למידה יצירתית 
ועיסוק מתמיד באדם, במורשת ובטבע. 

אדם טיפוח מנהיגות אישית.
מורשת פיתוח הזהות היהודית וחיבור למורשת היישוב והארץ.

טבע אהבת הטבע וטיפוחו באמצעות המרחבים הירוקים בביה"ס.

סביבת הלמידה
בבית הספר מאמינים שלמידה אחרת היא למידה שנשארת.

למידה המתקיימת במרחב הישוב, בבוסתן הנדיב ולמידה ביום שישי ללא תיק,
בו חווים התלמידים למידה ללא הציוד הרגיל.

צוות בית הספר עורך פעולות רבות לעידוד וטיפוח הישגים יחד עם עבודה על 
המידות, דרך מציאת נקודות טובות בכל תלמיד ותלמידה.

טקסי הענקת תעודות ומדליות, ארוחת בוקר משותפת עם מנהל בית הספר 
ולמידה מוטת עתיד הם חלק מהפעולות שנועדו לחזק את התלמידים ממקום 

מכיל ואוהב.

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
בית ספר "הנדיב" חותר למצוינות בלמידה, תוך מתן יחס משפחתי חם 

וממקום של אהבה.
הוא מחנך את תלמידיו לתורה ולמצוות באכפתיות גדולה, תוך שאיפה למיצוי 

יכולות התלמיד.
"הנדיב" יוצר אקלים מיטבי ובטוח כדי לפתח מנהיגות בקרב התלמידים 

ולהפכם לאנשים בעלי תפיסה ערכית דמוקרטית, הנוהגים בדרך ארץ ובכבוד.
הצוות רואה חשיבות עליונה ביצירת אווירה משפחתית ושמחה בבית הספר,

ומאמין שאוסף  של הצלחות קטנות יוצרות יחד הצלחה גדולה.
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קצת עלינו
"אורט בנימינה"  הינו בית ספר ממלכתי  שש שנתי המשמש 

בית  לכ – 1,600 תלמידים וכ – 160 אנשי צוות.
אנו בית ספר המשלב לימודי מדע וטכנולוגיה יחד עם לימודי חברה ורוח.

בזכות כח הוראה איכותי, מקצועי ומחויב אנו מעניקים יחס אישי לכל אחד 
מהתלמידים שלנו במעטפת חמה של משפחתיות מכילה, תך מתן מגוון 

גדול של אפשרויות חברתיות.
בבית הספר קיים צוות מקצועי המחנך את תלמידנו לערכים, מקצוענות 

ומצוינות המבוססת על הנעה פנימית ומעודדת אותם לפתח את יכולותיהם 
תוך התחשבות והתייחסות לעצמם ולסביבתם.

בית הספר מעניק לתלמידים חווית למידה ייחודית ומאפשר התפתחות 
בתחומים רבים כמו מדע וטכנולוגיה, רוח ואומנות.

הייחוד שלנו
"אורט" מאפשר מגוון דרכי למידה והוראה במבחר נושאים ממדעים ועד 

אומנויות.
מנהיגות, יזמות ומצוינות הן נקודות הליבה של בית הספר.

מנהיגות, שמתחילה בלקיחת אחריות עצמית וממשיכה עם אחריות כלפי 
האחר.

יזמות, המעודדת פיתוח מיומנויות מתקדמות יחד עם חשיבה על עבודת 
צוות, פעילויות לימודיות וחברתיות וחתירה למימושן.

מצוינות, ממקום של דרך, ערכים, איכות ומשמעות עצמית.
תלמידי "אורט" זוכים בבית הספר למיצוי מיטבי של יכולותיהם יחד עם חיי 

חברה מלאי עניין ומגוון פעילויות מחוץ ללימודים עצמם.

סביבת הלמידה
הלימודים בבית הספר מתקיימים לא רק בכיתות.

החל בשמורה, דרך אתרים שונים בארץ, ועד חדר בריחה ולמידה עצמאית.
אנחנו מציעים מגוון רחב של מקצועות - 

ספורט, אומנויות, מחשבים, יזמות ואפילו אומנות הקרקס.
התלמידים שלנו יכולים לבחור מקצועות ייחודיים אותם לומדים בהמשך ליום 

הלימודים.
המגוון והגמישות מאפשרים לכל תלמיד להביא לידי ביטוי את יכולותיו 

והעדפותיו בצורה הטובה וההולמת ביותר.
אנחנו מציעים לתלמידנו למידה אוטונומית המעצימה את מיומנויות התלמיד 

הסקרן.
לבית הספר פרויקטים חברתיים קהילתיים עם אוכלוסיות ממגזרים וגילאים 

שונים.

הבטחת בית הספר לתלמידים ולהורים
בית ספר "אורט" מצמיח בוגרים הלוקחים אחריות על עצמם ועל סביבתם,
בוגרים סקרנים ובעלי ידע רחב ומיומנויות המתאימות לחיים במאה ה – 21.

בוגרי אורט הינם אנשים ערכיים הרואים בעשייה חברתית למען הקהילה 
והמדינה חשיבות רבה.

תלמידי "אורט" הם בעלי יכולת מנהיגות המחפשים ליזום, לעשות ולהשפיע,
ובמילה אחת, הם פשוט אנשים מצוינים.


