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הורים יקרים,

הרישום לכיתה א' הוא אירוע חשוב ומשמעותי לילדים ,להורים ולמשפחה
כולה .אנו שמחים ונרגשים לקלוט מחזור חדש של ילדים נפלאים לבתי
הספר היסודיים ,ומודעים לגודל האחריות המוטלת עלינו.
אני מאמין גדול בחינוך ובהיותו הגורם החשוב ביותר להצלחתו של אדם.
מערכת החינוך העירונית משקיעה מאמצים רבים על-מנת לאפשר לכל ילד
להגשים את עצמו ולממש את יכולותיו.
נלווה את הילדים מקרוב ונקדיש תשומת לב מירבית להסתגלותם
ולהצלחתם .נעשה הכל בכדי להקנות לתלמידים את הערכים ,הכלים
והמיומנויות ,שיכשירו אותם לקראת התמודדות עם האתגרים המצפים
להם בעתיד.
אנו רואים את תלמידינו לאורך היממה כולה ,ולפיכך בתי הספר מקיימים
שיתופי פעולה בגיבושן ובהוצאתן לפועל של תכניות חינוכיות בהן לוקחים
חלק מובילי החינוך הבלתי פורמלי (יחידת הנוער ,אגף הספורט ומסגרות
הפנאי) .מערכת החינוך כוללת גם מסגרות תומכות ומשלימות ,בהן  -השירות
הפסיכולוגי ,המחלקה לטיפול בפרט ,קידום נוער והיחידה למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול .אלו מעניקות מענים ייחודיים לצוותים ,לתלמידים ולהוריהם.
אני מודה לכל מי שידו במלאכת החינוך  -לעובדי אגף החינוך ,לאנשי משרד
החינוך ,למנהלי בתי הספר ,לצוותים החינוכיים ,למורים ולעובדים המסורים,
אשר דואגים להשתלם ,להתמקצע ולהיחשף בכל עת לתכניות עבודה
חדשות ,המותאמות למגוון הצרכים ההתפתחותיים של הילדים.
הורים יקרים ,בכם אני רואה את השותפים המרכזיים למשימת החינוך ,ואנו
חייבים לפעול יחד בהרמוניה .שימרו עמנו על קשר רציף ושתפו אותנו בכל
דבר ועניין .נעשה הכל בכדי להעניק לכם שירות איכותי ומקצועי בכל פנייה,
שאלה והתייעצות.

הורים יקרים,
חוברת הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ג ,2023-2022 ,מוגשת
בפניכם במטרה לספק לכם את כל המידע הדרוש לכם לקראת פתיחת
שנת הלימודים.
אם התוודעתם כבר למערכת החינוך של העיר שלנו ,אתם בוודאי רגועים
וסמוכים שהרישום יבוצע בקלות ובמהירות ושהשיבוץ והקליטה יבוצעו
על הצד הטוב ביותר.
לכן ,אני רוצה להרגיע אתכם ולומר שיש לנו מערכת חינוך אחראית,
מקצועית ורגישה .מערכת ,שבעקבות הקורונה והשלכותיה ,הפכה
לגמישה ומהירה יותר מכפי שיכולנו לדמיין.
העירייה פועלת כמערכת פתוחה ,ואגפיה ומחלקותיה עובדים בתיאום
עם מערכת החינוך ,ומסייעים לה בכל המובנים :בהיבטים הפיזיים,
בהיבטים המנהליים ,ובוודאי ובוודאי בהיבטים רגשיים וחינוכיים.
הורים יקרים ,כולם עושים כל שביכולתם על מנת שהקליטה של הילדים
והילדות למסגרות החינוכיות תהיה רכה וטובה .יש הרבה עבודה מאחורי
הקלעים על מלאכת השיבוץ ,מלאכה סדורה ,עדינה ורגישה שרואה את
טובת הילדים והילדות שלכם לפני הכול.
בזכות צוותי החינוך המקצועיים והמעטפת התומכת של אגף החינוך
אני יכול לומר לכם בבטחה ובלא מעט גאווה ,שיש על מי לסמוך ומחכה
לילדים ולילדות שלנו שנת לימודים נפלאה.
שלכם,

ישראל גל,
ראש העיר

אני מאחל לילדים ולכולנו בריאות איתנה והרבה הצלחה.
שתהיה שנת לימודים מלאה בהנאה ,בחדוות למידה וביצירה.
רון מלכה,

מ"מ וסגן ראש העיר
מחזיק תיק החינוך
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מידעון רישום
לשנת הלימודים
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הנחיות רישום
בשלות ומוכנות לכיתה א׳
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רישום תושבים חדשים ומשפחות
המשנות אזור מגורים בעיר
בית ספר ”שילה“  -חמ“ד
בית ספר לאמנויות ע"ש משה שרת
בית ספר "רימונים"
בית ספר "עלומים"
בית ספר "ניר"
בית ספר ע"ש יעקב כהן

"החינוך הוא הדרך ,האדם הוא המטרה" (א.ד .גורדון)

הורים יקרים,

אנו שותפות לשמחה ולהתרגשות המלוות את שלב המעבר של ילדכם
לכיתה א'.
בתי הספר שלנו מטפחים אקלים חינוכי מיטבי בסביבה מאפשרת ונעימה.
אנו מקדמים הישגים ולמידה חדשנית ,חוויתית ומשמעותית יחד עם הכלה
ומתן מענים אישיים ומדוייקים לצרכים השונים של התלמידים .מערכת
החינוך בעיר מנחילה ערכים של סובלנות ,מצוינות ומעורבות חברתית ,מתוך
הבנה ,כי לצד ההגשמה העצמית האדם הוא חלק מחברה וקהילה.
מערך בתי הספר כולל 9 :בתי ספר יסודיים ( 6בתי ספר ממלכתיים ,בית ספר
חמ"ד "שילה" ,בית ספר דמוקרטי ובית ספר אנתרופוסופי)  7בתי ספר על
יסודיים (  5חט"ב ו 2-תיכונים) ,בית ספר אזורי למחוננים ולמצטיינים "יהל"ם,
מרכז למדעים ולטכנולוגיה – "תפוח פיס" וחווה חקלאית.
לכל בית ספר בעיר ייחודיות ,המתבטאת בתכניות לימודים ובהעשרה ,בדגש
על מכוונות להישגים אקדמיים ולפיתוח מיומנויות חשיבה וכישורים חברתיים
המותאמים למאה ה.21-
הצוותים משתלמים ומתעדכנים כל העת על מנת לספק חינוך איכותי ,עכשווי
ומותאם ,תוך שותפות הדוקה בין המסגרות השונות בתחומים הפורמליים
והבלתי פורמליים.
מנהלי בתי הספר ,צוותי ההוראה והעובדים משקיעים רבות למען ילדי העיר
במקצועיות ,במסירות וברגישות ,הראויים להערכה רבה .אנחנו מאמינות
בעשיה חינוכית משותפת ובדיאלוג מתמיד בין שותפי החינוך -פיקוח ,רשות
וגורמי חוץ.
לנוחותכם ,ערכנו "מידעון רישום לכיתה א'" ,שיוכל לשמש אתכם בתהליך
הרישום .הנכם מוזמנים להיות שותפים פעילים במסגרות החינוכיות ,ונחווה
יחדיו את תחושת הסיפוק שבמלאכת החינוך.

בברכת הצלחה במעבר לכיתה א'!!!
מירב וייס

נירה פרידמן

מנהלת מחלקת חינוך
יסודי ועל יסודי

מנהלת אגף החינוך

בית ספר ע"ש אביגדור ורשה
בית ספר ״הדמוקרטי״ (על אזורי)
בית ספר ״בראשית״  -אנתרופוסופי

חוברת רישום לכיתות א'
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הנחיות רישום

בקשת העברה מיוחדת ,תינתן רק לאחר ביצוע הרישום
בבית הספר שנקבע לתלמיד/ה

על פי חוק חינוך חובה תש״ט ,1949 /
יש חובה על ההורים לבצע רישום לכיתה א׳
כדלהלן:
חייבי רישום:

לידיעתכם,
הרישום באגף החינוך אינו מהווה אישור לשיבוץ!

תלמידים שנולדו בין התאריכים:
כ' בטבת התשע״ו  1 -בינואר 2016
ועד ב' בטבת התשע“ז  31 -בדצמבר 2016

תקופת הרישום:

הרישום לבתי ספר ולגנים לשנת הלימודים
התשפ"ג יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ב
( 3בינואר  )2022ויימשך עד יום ראשון כ"א
בשבט התשפ"ב ( 23בינואר )2022

לידיעתכם ,הרישום לכיתות א׳ ייערך
באמצעות האינטרנט בלבד!
כל שעליכם לעשות הוא ,להיכנס לאתר
העירוניwww.kiryatono.muni.il :
ולהירשם בזמנכם החופשי.
תהליך הרישום באינטרנט:

הרישום מיועד לילדים הרשומים במרשם תושבי
קריית אונו ,ובהתאם לחלוקת אזורי הרישום.
יש לבחור באפשרות,

1

״רישום לכיתה א׳״

2

בסיום התהליך עליכם לוודא
כי מופיעה הכתובית:

ולמלא את הנתונים בכל
שדות החובה (המסומנים ב)*-

בקשה להערכת בשלות

לבירורים ניתן לפנות כדלהלן:
אגף החינוך

קבלת קהל :בימים א',ג',ה' בין השעות 11:00-9:00
וביום ב' בין השעות 18:00-16:00
מענה טלפוני :א' ,ב' ג' ה' בין השעות 11:30-8:30
וביום ד' בין השעות 15:00-13:00
או במיילmoriyah@kiryatono.muni.il :

המחלקה לחינוך
יסודי ועל יסודי
מנהלת המחלקה:

בקשות העברה מיוחדות

מירב וייס

טל' 03-5300600 :שלוחה 2

מזכירות בתי הספר (בהתאם לאזורי הרישום),
בימים א‘-ה‘ בין השעות ,12:30-8:30
בימי ו‘ בין השעות 11:00-8:30

הבקשות תידונה בחודש יוני והתשובות תינתנה
במהלך חודש יולי.

מוריה חבושה,

תעודות זהות של שני ההורים ,כולל ספח בו
רשום/ה הילד/ה וכתובת עדכנית בקריית אונו.
• שובר ארנונה אחרון של עיריית קריית אונו
מעודכן ל2021 -
• בהיעדר של אחד המסמכים הנ"ל ,יש להגיש
תצהיר מאומת כדין ע"י עורך-דין/נוטריון
בית-משפט המעידים על מקום מגוריו
של הילד בפועל.

פניות תושבים דרך אתר העיריה

יש לשלוח במייל:

ללא צירוף המסמכים הנ"ל
לא ניתן יהיה לערוך את הרישום

בתום תהליך הרישום-יונפק אישור
הרשמה שישלח אליכם לדוא״ל.

לתשומת לבכם!
הרישום לכיתות א' נערך
בהתאם לאזורי הרישום
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הורים ,שיגישו בקשה להערכת בשלות של ילדם לכיתה א' ,לא יערכו
רישום לבית הספר עד לקבלת ההחלטה לגבי ילדם .מקומם יישמר
בבתי הספר ובגנים עד לתאריך .24.4.22
בקשות אלה ניתן להגיש באתר האינטרנט או באגף החינוך,
החל מיום ראשון ,ז' בשבט תשפ"ב 9.1.2022
ועד ליום ראשון ,כ"ח בשבט תשפ"ב 30.1.2022
בקשות על רקע משפחתי או רפואי יוגשו בצירוף של מסמכים רלבנטים

״בקשתך לרישום נקלטה,
בהצלחה״.

חוברת רישום לכיתות א'

הסקרנות ,העניין והרצון
לדעת הם הבסיס לכל למידה.
התפקיד המרכזי של ההורים
הוא לעזור לילד לבנות דימוי
עצמי חיובי ,לפתח תחושת
מסוגלות ולעודד סקרנות.

סיגלית יחיאל הברי,
sigalit@kiryatono.muni.il

טל' 03-5300600 :שלוחה 2

moriyah@kiryatono.muni.il

ניתן להגיש בקשות בנושאים המפורטים מטה דרך אתר העירייה.
• בקשה לביטול רישום עקב העתקת מגורים לעיר אחרת
• בקשה של תושב חדש או תושב חוץ לרישום ללימודים בעיר
• בקשה של תושב העיר לרישום עקב שינוי כתובת מגורים
• בקשה לאישור לימודי חוץ
• בקשת העברה לבית ספר אחר בעיר,
כל שעליכם לעשות:

1

היכנסו לאתר העירייה >>

2

בחרו בסרגל העליון " -חינוך"

3

בחרו באפשרות " -טפסי חינוך"

4

בחרו באפשרות " -בתי ספר"

5

מלאו את הטופס הנדרש
ושלחו אלינו

לידיעתכם,
כתובת אתר העירייה

www.kiryatono.muni.il

עיריית קריית אונו  -אגף החינוך
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שילוב תלמידים
עם צרכים מיוחדים

בשלות ומוכנות
לכיתה א'
תהליך ההבשלה לעלייה לכיתה א'
הינו תהליך טבעי ,דינמי ומתמשך.

תהליך המוכנות לכיתה א' הינו תהליך שמונע
בעזרת הסביבה בגן ובבית וקשור למידת
החשיפה של הילד ללמידה פורמלית.
המוכנות לכיתה א' מורכבת מ:
 .1הבשלה של תהליכים התפתחותיים בתחום
הפיזי והמוטורי ,בתחום הקוגניטיבי ,בתחום
הרגשי ובתחום החברתי.
 .2חשיפה ללמידה בסביבה חינוכית מטפחת
ומעשירה בבית ובגן הילדים .השנתיים האחרונות
בחיי ילדינו התאפיינו באי סדירות בביקור בגן
ובעלייה ברמת הדחק המשפחתי .בשל תקופה
זו ניתן היה לראות אצל חלק מהילדים האטה
ברכישת הידע הפורמלי ,בתרגול מיומנויות
בסיס בתחומי המוטוריקה והשפה ובפיתוח
מיומנויות רגשיות וחברתיות .צוותי החינוך בגנים
עמלים על קידום ההתפתחות של הילדים
בכל התחומים .השנה יותר מכל שנה אחרת,
חשובה המודעות שלכם וההשתתפות הפעילה
בהעלאת המוכנות של ילדיכם לכיתה א' כמובן
בשיתוף פעולה מלא עם צוות הגן.
כך תוכלו לסייע:
• מוטוריקה גסה–צרו הזדמנויות למשחקי כדור,
רכיבה על אופניים וטיפוס על מתקנים בגן
השעשועים.
• מוטוריקה עדינה – עודדו להתנסות בגזירה,
הדבקה ,צביעת שטחים ,ציור ושימוש בעיפרון.
בתחום הקוגניטיבי:
• שפה–שוחחו באופן קבוע על החוויות שחוויתם
לאורך היום .הקריאו ספרים ושוחחו עליהם.
חשוב לדבר בשפה ברורה ומובנת ע״מ שלילד
יהיה מודל טוב לחיקוי הדיבור .כמו כן ,אפשר
לשחק משחקי מילים :הפכים ,דומה/שונה,
חריזה ,מה מתחיל בצליל? ועוד.
• מוכנות לקריאה  -הפנו את תשומת הלב
של הילד למילה הכתובה ותנו שם לאותיות
המרכיבות אותה.
• מוכנות לחשבון-הכירו לילד מושגי גודל ,צורה
וכמות ועודדו אותו למנות פריטים ולשיים ספרות
• העשרה כללית  -רצוי שלילד יהיה ידע
על העולם הקרוב והרחוק .חשוב לפתח בו
סקרנות ורצון לדעת .עודדו לשאול שאלות וענו
עליהן בסבלנות.
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חוברת רישום לכיתות א'

• דחיית סיפוקים  -אפשרו לילד להתמודד עם
תסכול אופטימאלי כך שיוכל ללמוד לדחות
סיפוקים.
• עצמאות ואחריות  -מתן עצמאות ואחריות לילד
משדרת לו מסר של העצמה -״אתה מסוגל ,אתה
גדול״ .אחת הדרכים ליישום מסר זה היא על
ידי מתן תפקידים ותחומי אחריות.
• העמדת גבולות ודרישות תואמות גיל  -לילד.
אין חובה שהילד יהיה תמיד מרכז תשומת הלב.
יש לאפשר לו זמן בו הוא מעסיק את עצמו
במשחק.
• הגבילו שימוש במסכים – עשו שימוש מושכל
במסכים לצורך צפייה בתכנים חינוכיים.
• חוקים וסמכות – שדרו לילד שאתם מצפים
ממנו שיענה לחוקים ,למשל ,במשחקי קופסה.
• שליטה בדחפים והתנהגות מרוסנת  -חשוב
שההורים יהוו דוגמה להתנהגות יציבה ונשלטת.
הימנעו מפינוק יתר כפיצוי לקושי.
• ביטוי רגשות באופן מילולי  -עודדו את הילד
לשתף אתכם באופן יומיומי בחוויות שלו .צרו
סביבה בלתי שיפוטית ואמפתית לשיתוף.
• הרבו בחיזוקים חיוביים על ניסיון ,מאמץ
והצלחה חלקית .זכרו  -טעויות ואי הצלחה הם
חלק חשוב בתהליך הלמידה .ילד שתופס אי
הצלחה כהזדמנות ללמידה ולשיפור יהיה בעל
סף תסכול גבוה יותר ומוטיבציה גבוהה יותר
להתנסות.
• עודדו יחסים חברתיים –עודדו את הילד
לשחק עם חברים במשחקים סוציו-דרמטיים
ומשחקי קופסה דרכם ילמד לשתף פעולה,
להפעיל את הדמיון ,לחכות בתור ,להתפשר,
להפסיד ולבטא רגשות באופן מילולי .השירות
הפסיכולוגי והייעוץ מלווים את גני העיר.

תלמידי החינוך הרגיל ,שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים,
הזקוקים לסיוע בטיפולים פולשניים בשגרה או בפעולות למניעת
מצבים מסכני חיים ,נדרשים להמציא מסמכים מתאימים
למחלקה לטיפול בפרט ,האחראית להגישם לוועדות הרפואיות
בהתאם לקריטריונים המבוקשים.

הורה המעוניין לקבל ייעוץ מוזמן לפנות
לשרות הפסיכולוגי החינוכי באמצעות
הגננת או באופן ישיר

המחלקה לטיפול בפרט

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי:

אירנה בוכמן

רכזת גני ילדים בשפ״ח:
מיכל לזינגר שרקא ,טל׳ 03-5356692
tsafi@kiryatono.muni.il
irenab@kiryatono.muni.il

חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים
ללמוד במסגרת של החינוך המיוחד או במסגרת החינוך
הרגיל ,בשילוב יחידני (בהתאם ללקות התלמיד/ה).
בקריית אונו קיימות מסגרות חינוכיות הנותנות מענה
לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים עם צרכים מיוחדים.
שיבוץ בחינוך מיוחד:

ועדת זכאות ואפיון היא הפורום הקובע את זכאותו של הילד
בעל הצרכים המיוחדים לקבלת שרותי חינוך מיוחד .הפנייה
לוועדה יכולה להיעשות על ידי ההורים ,המסגרת החינוכית,
או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות את הילד לחינוך
המיוחד .הפנייה צריכה להיות עד סוף חודש מרץ בכל שנה עבור
שנת הלימודים הבאה.
ילד שהוחלט על שיבוצו במסגרת חינוך מיוחד ,ישובץ במסגרת
החינוכית המתאימה ביותר לצרכיו:
• כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים  -כיתות לליקויי למידה וכיתות
תקשורתיות.
• בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד  -הנמצאים מחוץ לעיר.

שילוב יחידני:

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם
במסגרת רגילה ,יכולים לפנות למסגרת המיועדת ,להציג את
האבחונים של ילדם ולבקש לכנס בעניינו ועדת זכאות ואפיון
שתבחן את יכולתו להשתלב ואת סוג הסיוע שיש לספק לו ,כדי
שימצה את כישוריו.

סייעות רפואיות:

מנהלת המחלקה :טלי משה
סיגל דגמי ,טל׳ 03-5300600 :שלוחה 4
sigald@kiryatono.muni.il

עיריית קריית אונו  -אגף החינוך
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רישום תושבים חדשים
ומשפחות המשנות אזור
מגורים בתוך העיר

בית ספר ”שילה“-חמ"ד

בית הספר חמ"ד "שילה" הינו בית חינוך כמשפחה ,עבור כל הבאים בשעריו:
תלמידים ,הורים ומורים.
בית הספר הוא ממלכתי דתי ולומדים בו לימודי קודש לצד לימודי חול ברמה
גבוהה ,בדגש על חינוך למידות טובות וערכים ברוח הציונות הדתית .שערי בית
הספר פתוחים לכל המעוניינים להתחנך ברוח המסורת ומורשת ישראל.

תושבים חדשים ,ששינו את כתובת מגוריהם
בחודשים האחרונים  -לא יכולים לבצע רישום
באמצעות אתר האינטרנט!
במידה וכתובת המגורים ,המופיעה באינטרנט שונתה או
שגויה ,יש לפנות לאגף החינוך בשעות הקבלה לעדכון
שינוי הכתובת .יש להצטייד במסמכים הרלוונטיים.

לבית הספר מספר תחומים ודגשים בעבודתו החינוכית:

• מחנכים לאהבת התורה ,הארץ וקיום מצוות תוך הנחלת ערכיה של מורשת
ישראל והציונות הדתית.
• מטפחים יחס מכבד לאדם ולסביבה תוך עידוד מעורבות בחברה הישראלית.
• מקדמים פדגוגיה בשילוב התקשוב למיצוי היכולות והכישורים של כל תלמיד
תוך שאיפה למצוינות בחיבור לאתגרי המאה ה.21-
בית הספר שילה רואה חשיבות בפיתוח יחס אישי בין מורים לתלמידים .כל
תלמיד זוכה לתשומת לב אישית חמה ומשפחתית .תכנית הלימודים מועשרת
במשך כל השנה בפעילות בלתי-פורמלית ,הכוללת אירועי תרבות ,אירועי
ספורט ,ימי אמנות ,טיולי טבע וסיורים לימודיים חוויתיים.

המסמכים הנדרשים:
 .1חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות ,בו מצוין תאריך
כניסה לדירה.
 .2אישור בכתב על ביטול רישום מהרשות ,בה הנכם
רשומים גם אם לא ביצעתם רישום בפועל.
 .3תעודת זהות  -עם עדכון הכתובת החדשה בקריית
אונו ,כולל ספח ילדים מעודכן והכתובת בקריית אונו של
שני ההורים (חובה!).
 .4צילום טופס תשלום ארנונה מעודכן ,שפרטיו זהים
לכתובת בתעודת זהות.
 .5תושבים ,שיעברו לקריית אונו עד סוף שנת ,2022
יוכלו לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים הקרובה.
תושבים ,שעתידים לעבור בשנת  ,2023יגיעו לרישום
סמוך למועד המעבר.
 .6נחתם הסכם שכירות ולא יצא לפועל לאחר הרישום
לבית ספר ,או נרכשה דירה ותאריך הכניסה נדחה או
העסקה בוטלה  -חובה לעדכן את אגף החינוך ולהגיע
לקבלת הפניה לרישום מחדש.
 .7תושבים שאינם עומדים בקריטריונים שלעיל ,יגישו
תצהיר מאומת כדין ,אצל עורך-דין/נוטריון או בית משפט,
המעידים על זיקה לנכס לרבות חוזה השכירות שבו
מתגורר הילד ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית,
בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
• רושם ,שהינו אפוטרופוס  /מיופה כוח  /משפחה אומנת,
מתבקש להציג באגף החינוך במעמד הרישום :תעודת
זהות של הרושם ,תעודת זהות של שני ההורים (מקור
בלבד) ,אישור המעיד על מעמדו ומכתב הרשאה חתום.

שם :שילה  -חמ"ד
כתובת :פנקס 38
מנהלת :רמה אלקיים
טלפון03-5345329 :
פקס03-5356068 :
יחודיות:
"שילה אולימפי"
תכנית ייחודית
ללימודי הספורט

אנו שואפים לראות את בוגרי בית הספר ממשיכים לקחת חלק
בבניינה של המדינה ותורמים להתפתחותה החברתית והטכנולוגית.
• הסעות תינתנה בהתאם לזכאות

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על
מקום המגורים הקבוע של הילד/ה תביא
לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים
החוקיות ,הנתונות בידי הרשות כנגד
מבצעי הרישום .אם מופיעה כתובת שגויה
באתר האינטרנט  -יש לשנות אותה באגף
החינוך בתום הרישום ובמהלך שנת
הלימודים תיערכנה ביקורות מדגמיות
לאימות כתובת המגורים

רישום כוזב הינו עבירה פלילית!
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אתר ביה"ס11 www.shilokono.co.il :

בית ספר לשילוב האומנויות
ע"ש משה שרת
אנו בבי"ס "שרת" מאמינים כי לכל אחד ואחת קול מיוחד משלו ,דרך משלו שעליו
לעבור ואין דרך אחת דומה לאחרת .במהלך שנות לימודיהם התלמידים נחשפים
למגוון תכנים וקורסים ,על מנת לפתח ידע בתחומים שונים ולבחור בהמשך תחומי
דעת על פי עניין והתאמה אישית.
הלמידה הרגשית חברתית מתחילה עם קליטת התלמידים ומהווה חלק אינטגרלי
בשגרת יומם לכל אורך שנות לימודיהם בבית הספר באמצעות תכניות שונות
ששזורות בתכנית הלימודים .כגון ,א' ו -ב' תחילה ,תכנית א.י.ל וחוסן .התלמידים
עוברים "מסע אישי" ,שמאגד את חוויותיהם ביומן אישי ,בו הלמידה הרגשית חברתית
מועברת באופן אינטרדיספלינארי גם דרך שפה ,אמנות ,חינוך גופני ,אנגלית ועוד.
במטבח הטיפולי ובגינה הלימודית בבית הספר התלמידים לומדים כיצד לתכנן,
לשתף פעולה ,לנהל קונפליקטים ולהגיע לתוצרים משותפים.
הייחודיות הבית ספרית" ,אמנות השילובים ושילוב האמנויות" שזורה בכל שעות
ההוראה הנלמדות ובתוכנית הלימודים.
הקסם בבי"ס "שרת" הינו בשילוב החינוך הרגיל והמיוחד .ביה"ס פיתח מודל לשילוב
אמיתי ,הכולל את שילובם של תלמידים מכיתות התקשורת בהווי החיים של בית
הספר וכחלק בלתי נפרד ממנו.
את שילוב האומנויות חווים התלמידים.ות החל מכיתה א' דרך מגוון אומנויות,למידה
חושית תנועתית אומנות חזותית ,מוסיקה ,נגינה ,תאטרון ומחול .במסע הלמידה
בבית ספרנו נעשה שימוש בפדגוגיה עדכנית וחדשנית ,בה הלומד משתמש
בחשיבה ביקורתית ויצירתית לפתרון בעיות.
הגישה החינוכית של השילובים השונים מעודדת למעורבות חברתית ומפתחת אצל
ילדינו סובלנות ,פתיחות ,אחריות ודפוסי מנהיגות המעודדים לקבלת האחר.

"רבים הם השלבים בסולם אמנות החינוך .אמנות זו תורה היא ,ולה פירושים
וקבלה ,נגלה ונסתר .הכל ארוג ושזור יחד .אין בה מוקדם ומאוחר"

בית ספר "רימונים"

שם :משה שרת
כתובת :הזית 1
מנהלת :אלינור בן חמו
טלפון03-6356581 :
פקס03-5356879 :
יחודיות:
בית ספר מוביל את
''אומנות השילובים''.
שילוב האומנויות
בתחומיהדעת השונים
ושילוב החינוך המיוחד.

בית ספר רימונים הוא חממה לטיפוח מצויינות ערכית חברתית ולימודית תוך
שימת דגש על למידה חדשנית ומשמעותית וערכית .בית השואף לפתח בקרב
תלמידיו ומוריו אורח חיים פעיל ובריא ,המעודד חקר עקרונות חוויה והתנסות.
ילדי בית הספר נהנים ממגוון סביבות למידה ייחודיות – סטודיו למחול ,כיתת
קק"ל ,חורשה לימודית ,רימונטיקה ועוד...
התלמידים מתנסים בלמידה אחרת החוצה את גבולות הזמן והכתה.
לצד ההתנסות המעשית לומדים התלמידים שימוש באמצעים טכנולוגיים
ודיגיטאליים וכותבים עבודות חקר מותאמות גיל.
בנוסף למגוון הלימודי אנו מעודדים מעורבות חברתית במטרה לפתח תחושת
אחריות ,שייכות ומצויינות ערכית וחברתית במעגל הכיתה ,בית הספר והקהילה.
בית ספר רימונים מעניק לתלמידיו ולהוריהם דיאלוג פתוח ,יחס הוגן אכפתי
ומכבד .מעניק הזדמנות להתפתח ,לצמוח לקבל כלים לפרוח להגיע להישגים
בעשייה עם לב פועם מהתרגשות ואהבת אמת.
בית ספר רימונים מהווה בית חם ,מוגן ,חוויתי איכותי וערכי לבאים בשעריו .לנגד
עינינו – סובלנות ,פתיחות קבלת השונה ושילובו -המדגישים את הידיעה כי כל
אדם יחיד ומיוחד.

שם :רימונים
כתובת :בר יהודה 5
מנהלת :נועה ולבר
טלפון03-6356107 :
פקס03-5345699 :
יחודיות:
בית ספר המטפח מצויינות
ערכית חברתית ולימודית
עם הפנים לקהילה.
אנו מאמינים במיצוי
הפוטנציאל של כל באי
בית הספר.

"כל מה שילד צריך זה אדם אחד שיאמין בו" (ש .קרליבך)

(יאנוש קורצ'אק)
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אתר ביה"סwww.schooly2.co.il/shartko :

אתר ביה"ס13 www.rimonim.kono.co.il :

בית ספר "עלומים"

בית ספר "ניר"

תלמידי עלומים וכל הבאים בשערי בית הספר -צוות ,מורים והורים מהווים קהילה
חמה של עשיה חברתית ,ערכית ולימודית משותפת.
קהילה מושתתת על קשר ותקשורת הקשבה ודיאלוג .אנו רואים בבית הספר
מקום המזמן מרחב וזמן לשיח אמיתי ומשמעותי שמהווה בסיס לצמיחה אישית,
כאשר תפקידנו ליצור את התנאים להכרות של התלמידים עם עצמם ועם
הקבוצה בה הם פועלים.
התלמידים שלנו הם בוגרי החברה בעתיד .ההבנה הזאת פועמת בליבנו
ומשפיעה על מהותנו ושליחותנו כאנשי חינוך .לשם כך ,אנו מקנים להם מיומנויות
ואסטרטגיות למידה של לומד עצמאי תוך טיפוח ועידוד סקרנות ,חשיבה
ביקורתית ,כלים לחקר ויצירתיות .עלינו להכשירם להיות לומדים עצמאיים
בסביבות למידה שונות ובעולמות תוכן מגוונים.
שאיפתנו היא לטפח לומדים המעורבים במציאות חייהם ואחראים למעשיהם
תוך מימוש הפוטנציאל והיכולת האישית של כל אחד ואחת ,ולהביאם למצוינות
לימודית וחברתית.
בבית ספר עלומים מעניקים לתלמידים ארגז כלים ומחזקים את האמונה שלהם
בעצמם ובמסוגלותם כדי שהבוגרים שלנו יגדלו להיות אזרחים תורמים ומשפיעים
בעלי עולם ערכים מוצק.
בית ספר עלומים הוא "בית חם" עבור כולם.

בית הספר מטפח מעורבות חברתית ולמידה משמעותית במרחבי למידה מגוונים
במטרה להצמיח תלמידים יוזמים ופעילים.
בית הספר ”ניר“ מחנך לאזרחות ערכית ולאקטיביזם חברתי בזיקה לתולדות
ישראל ולאהבת הארץ והאדם ,באמצעות שלושה מסלולים:
א .פדגוגיה חדשנית :מרחבי למידה מגוונים ייחודיים המותאמים לחדשנות
טכנולוגית במאה ה 21-כמו" :רחובות מספרים"" ,מסע ישראלי"" ,קריית אונו עירי",
מדעים ,תקשוב" ,חקר  - 360יוצרים עתיד" ועוד .הלמידה במרחבים החוץ כיתתיים
מזמנת למידה חקרנית ,חווייתית ומשמעותית סביב נושא מארגן אשר מתהווה
לתוצר בתהליך מתמשך של למידה מתוקשבת.
ב .חינוך להעצמה ולמעורבות חברתית :מעגלי שיח" ,לב משמיע קול" ,לקידום
אקלים חברתי-ערכי מיטבי במעגלי שיח כיתתיים ,בתחילת השבוע ובסיומו.
הפעילות מתמקדת בטיפוח דגמים לשיתוף ,לתמיכה ולהכלה במפגשים "מלב
אל לב" .מפגשים קבוצתיים" ,רואים  6/6לכל" ,בהובלת מחנכי הכיתות ,להעצמה
אישית וחברתית ולניהול קונפליקטים.
ג .קבוצות ”ניראים בשטח“ לקידום מעורבות חברתית :בבית הספר פועלות קבוצות
אקטיביסטיות רב גיליות בכיתות ד‘-ו‘ לשינוי חברתי ותודעתי .בכיתות א‘-ו‘ פועלים
כיתתית במסגרת מעורבות חברתית קהילתית.
בבית הספר מרחבי למידה המקדמים מעורבות חברתית ומאפשרים למידה
חווייתית משמעותית ,כמו :מרכז רכיבה על אופניים ,גינות קיימות ,חדר מדעים,
המזמן חקר ,התנסות ותצפיות ,מרחב תקשוב חדשני ,ספרייה מעוררת השראה
ומתוקשבת ועוד.

שם :עלומים
כתובת :הפרדס 6
מנהלת :עינב חביב אסא
טלפון03-7360852 :
פקס03-5357396 :
יחודיות:
"בית ספר המקדם
תקשורת ודיאלוג"

שם :ניר
כתובת :יהודה המכבי 8
מנהלת :שרונה באקבה
טלפון03-6350110 :
פקס03-6359470 :
יחודיות:
בית הספר מקדם חינוך
לאזרחות ערכית
ולאקטיביזם חברתי
בזיקה לתולדות ישראל
ולאהבת הארץ.

בית הספר ”ניר“ ,כבית חינוך ,שם לו למטרה להעניק לתלמידיו העשרה
חינוכית-ערכית בזיקה לתולדות ישראל ולאהבת הארץ והאדם.
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אתר ביה"סalumim1school@gmail.com :

אתר ביה"ס15 www.nirschool.co.il :

בית הספר מאמין באדם היוצר את עולמו :מגלה ,חוקר ומעמיק ידיעותיו בעולם
הרחב ובתגליותיו.
התפיסה החינוכית בבית הספר מושתתת על האמונה כי תקופת בית הספר
הינה תקופה חשובה לפיתוח האישי ,הלימודי ,הרגשי ,ההתנהגותי והחברתי של
הילדים ולבניית זהותם.
תפקידנו להקנות לילדים מיומנויות ,ערכים ועושר של התנסויות שיסייעו בידם
לבנות את אישיותם לצמוח ,לבטא את יכולותיהם ולגלות את הכוחות הטמונים בהם.
ייחודיות בית הספר:
"ממגלה אדם למגלה עולם"  -פדגוגיה המעודדת את הלומד להתבונן בעולמו
הפנימי ולשאוב ממנו את הכוח ,את הכלים ואת נקודת המוצא ללמידה חווייתית,
מסקרנת ,יצירתית .למידה בהשראת פורצי דרך מעולמות מגוונים :הספרות,
המדע והרוח.
תכנית הלמידה "מגלה האדם" מבוססת על התפיסה האדלריאנית :אנ"י אהוב,
נחוץ ,יכול! ומטרתה העמקת תחושת השייכות של הילדים לכיתה ולבית הספר
על ידי גילוי חוזקות ,פיתוח מודעות עצמית וחברתית ,הגדרת יעדים ועוד.
תכנית הלמידה "מגלה עולם" שכבת א' -עולם האותיות והמילים /שכבת ב' -עולם
המוסיקה והאמנות /שכבת ג' -עולם הטבע והמדע /שכבת ד' -עולם התקשורת/
שכבת ה' -עולם התרבויות בחברה הישראלית /שכבת ו' -עולם ומלואו.

בית הספר באורחות חייו ,יטפח תלמיד מעורב המגלה אחריות אישית ושייכות
לביה"ס ולקהילה ,בדגש על חינוך לערכים.
אנו נותנים ביטוי לגמישות הפדגוגית ,ובכך מאפשרים הזדמנות ללמידה חווייתית,
סקרנות וחשיבה יצירתית .בית-הספר מוביל את תלמידיו בתחום המדעים בדגש
על חקר ויזמות ובכך מהווה מודל למידה ושותפות קהילתיות ומקיים דיאלוג
שיתופי ופורה עם הקהילה כולה  -צוות ,תלמידים והורים.
כבית ספר המקדם חקר ויזמות אנו פועלים בתוך הקהילה ולמענה .המיזם המרכזי
שלנו בשנת תשפ"ב – תרומה לקהילה בכל שכבות הגיל ומיזם חקר ויזמות בגינה
הקהילתית.
בפתחה של שנתנו ה ,11 -החלנו שגרות חדשות שפיתחנו לצד שגרות מוכרות
ואהובות (בוקר ספורטיבי ,שיר של יום ,הפסקות פעילות ועוד):
מקפצה :צוות המורים גיבש את ה  D.N.A -הפדגוגי שלנו ויצר תכנית למידה רב
תחומית סביב נושא מארגן ,יצירת רלוונטיות ללמידה ,תוך מיקוד וזיקוק הנושאים
העיקריים לחגים וימים מיוחדים בלוח השנה.
מחברת קש"ר  -קרבה ,שייכות ורגש :צוות המורים הפיק חוברת קשר במטרה
לתעד את ההתפתחות הרגשית ,החברתית והלימודית של כל אחד מהתלמידים
לצורך שיקוף תהליכים ,בניית קשר אישי ,משוב ועוד.
סוגרים שבוע :שיח לסיכום השבוע המתמקד באירועים שהיו במהלך השבוע
בארץ ובעולם.

נגיעות האדם והעולם קיימות בכל השכבות באופן ספיראלי ובאות לידי
ביטוי בשגרות ,בתכניות הלימודים ,בשיעורים ייחודיים ובימים שוברי שגרה.
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אתר ביה"סwww.yaakovcohen.kono.co.il :

שם :יעקב כהן
כתובת :יצחק רבין 9
מנהלת :ליאת פלג
טלפון03-7160866 :
פקס03-7160875 :
יחודיות:
"ממגלה אדם למגלה
עולם"" ,נפלאות דרכי אדם
נשגבות דרכי עולם"...

שור

10

חוגג ע

בית ספר
ע"ש יעקב כהן

בית ספר
ע"ש אביגדור ורשה "הירדן"
שם :אביגדור ורשה
כתובת :נחל גמלא 10
מנהלת :צופיה כהן
טלפון03-7443061 :
פקס03-7443062 :
יחודיות:
"טבעי ללמוד מן הטבע"
 חקר ויזמות.בחירה בציר מארגן.

החתירה להצלחה היא מאבני הדרך בעבודתנו היומיומית בבית הספר כי
"פדגוגיה זה בטבע שלנו"!

אתר ביה"ס17 www.avigdorvarsha.kono.co.il :

בית ספר דמוקרטי
על אזורי

בית ספר אנתרופוסופי
"בראשית" על אזורי

בית הספר הדמוקרטי בקריית אונו מקיים מסגרת לימודית חינוכית בעלת מבנה
ארגוני דמוקרטי ,דוגל בערכי כבוד האדם והילד.
בית הספר רואה בבחירה החופשית ביטוי לרצונו של הילד וככזו היא הבסיס
ללקיחת אחריות של הילד ללימודיו בבית הספר ולחייו בכלל.
בית הספר מקיים תכנית לימודים ורואה חובה לעצמו להקנות לילדים את הכלים
לחקירה ,למידה והעמקה.
כלים אלו מוצאים ביטוי בחונכות האישית והקבוצתית ומעוגנים במערכת
השיעורים ובמרכזי הלמידה .הלמידה בשיעורי הליבה ובתחומים נוספים בבית
הספר ,שמה דגש על חקר ולמידה מבוססת פרוייקטים.
הלמידה בבית הספר נעשית תוך דיאלוג מתמיד ,למידה רב תחומית ורב גילית.
בית הספר הדמוקרטי הוא בית ספר ייחודי ,שיש לו תפיסה חינוכית אידאולוגית,
יחד עם זאת בית הספר במעמד מוכר ורשמי ותחת פיקוח מלא של משרד החינוך.

"קבל את הילד ביראה ,חנך אותו באהבה ושלחהו לדרכו בחרות"
(רודולף שטיינר)
בית הספר האנתרופוסופי בראשית ,הינו בית ספר מוכר ורשמי המכיל כיתות א'  -ט'
הפועל על פי תפיסת חינוך וולדורף ,ובכך ייחודו בהיצע החינוכי בבקעת אונו.
בית הספר הוקם בשנת  2010בקריית אונו ע"י הורים ומחנכים ,אשר שאפו להגשים
את תפיסת עולמם החינוכית ,ולאפשר לילדי האזור חינוך הקשור לאדם ולאדמה.
בית הספר רואה את הילד כישות מתפתחת ,ואת הילדות כפרק זמן משמעותי
ובעל ערך משל עצמו .הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה ,של צמיחה פנימית
ושל לידה הדרגתית של כישורים ,איכויות והבנות .מתוך הכרת הצרכים והייחודיות
של כל ילד ,מעניק החינוך יכולות גופניות ונפשיות כבסיס עליו נבנית היכולת
האינטלקטואלית.
השותפים הישירים להוויה הבית ספרית הם הילדים ,המורים וההורים .המחנך הינו
דמות סמכות אוהבת ,היוצרת קשר אישי קרוב עם תלמידיה ,אשר נבנה על בסיס
הכרות מעמיקה ורבת שנים .המחנך יוצר עבור הכיתה תכנית לימודים המתבססת
על חקירה אישית מתמדת והתאמתה לכיתתו.
בחינוך וולדורף ,האמנות היא כלי מרכזי דרכו ניתן להגיע ולטפח את נפש הילד.
שיעורי האמנות נלמדים כחלק משיעורי הליבה ,כך שהשיעור הינו חוויה אמנותית
יוצרת .אמנות שהיא חינוך וחינוך שהוא אמנות.

הצוות החינוכי של בית הספר מלווה כל אחת ואחד מהילדים בתהליך
האישי בו הוא מזהה את חוזקותיו ,מגדיר את מטרותיו ומוצא כלים ייחודיים
להשגתן.

שם :דמוקרטי
כתובת :וינגייט 22
מנהל :אהוד הוכרמן
טלפון03-7360767 :
פקס03-5340525 :
יחודיות:
בית ספר הדמוקרטי
בקריית אונו מקיים מסגרת
לימודית חינוכית בעלת
מבנה ארגוני דמוקרטי,
המאפשר כבוד לאדם
ושמירה על זכויות הילד.

"אל לנו לשאול ,מה דרוש לאדם כידיעה וכיכולת עבור הסדר החברתי
הקיים ,אלא מה קיים באדם כנטייה ומה ניתן לפתח מתוכו" (רודולף שטיינר)
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אתר ביה"סdemocraticono.tik-tak.net :

שם :ביה"ס
האנתרופוסופי "בראשית"
כתובת :החבצלת 1
מנהל :אדי גטלובסקי
טלפון03-6747248 :
פקס153-36747248 :
יחודיות:
בית הספר מקיים מסגרת
חינוכית המתמקדת
בטיפוח וחיזוק ישותו
הפנימית של הילד.
לימוד חוויתי ויצירתי
העושה שימוש בתנועה,
אומנות וקרבה לטבע ,כמו
גם ליווי קרוב של מחנך
הכיתה ,נמצאים במוקד
העשייה החינוכית.

אתר ביה"ס19 bereshit-waldorf.org.il :

מפקחות משרד החינוך:
חני פלד יו"ר צוות עיר ומפקחת על היעוץ
שלומית ברק  -מפקחת כוללת בתי ספר ממלכתיים
אורית בסטיקר  -מפקחת חינוך מיוחד
רונית שדה  -מפקחת על החינוך החברתי
יעל עורקבי  -מפקחת בית ספר ממלכתי-דתי

בית ספר

טלפונים

פקס

כתובת

שם מנהל/ת

שילה חמ״ד

5345329

5356068

פנקס 38

רמה אלקיים

שרת

6356581

5356879

הזית 1

אלינור בן חמו

רימונים

6356107

5345699

בר-יהודה 5

נועה ולבר

עלומים

7360852

5357396

הפרדס 6

עינב חביב אסא

ניר

6350110

6359470

יהודה המכבי 8

שרונה באקבה

יעקב כהן

7160866

7160875

יצחק רבין 9

ליאת פלג

אביגדור ורשה

7443061

7443062

נחל גמלא 10

צופיה כהן

דמוקרטי

7360767

5340525

וינגייט 22

אהוד הוכרמן

מחלקת תפעול ולוגיסטיקה:
מנהל מחלקה :גבע שלו
gevas@kiryatono.muni.il

רכזת פניות הציבור באגף החינוך:
אורנה ברדוגו טל' - 03-5300600 :שלוחה 1
mokedch@kiryatono.muni.il

היכנסו לדף
הפייסבוק של
אגף החינוך
עיריית קריית אונו

רחוב יצחק רבין  ,2קריית אונו 5551007
טל' | 03-5300600 :פקס03-5356019 :

BZEE

אנתרופוסופי-
						החבצלת 1
		 6747248 		 6747248
בראשית

אדי גטלובסקי

