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תלמידים והורים יקרים!

ברכותיי החמות למצטרפים החדשים לחטיבת הביניים.

לק"י

"...ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניינך קנה בינה( "...משלי)
תלמידים והורים יקרים,
לקראת פרק חדש בחייכם ,פרק לימודי חטיבת הביניים והתיכון ,נאחל
לכם ברכת דרך צלחה ומבורכת.
עיריית קרית גת ורשת אורט פועלות במשותף להצעיד את מערכת בחינוך
העל יסודי בעיר קדימה ולאפשר לכם להצטיין ולהצליח.
במהלך השנים הבאות תעשה מערכת החינוך העירונית ,על מנת לצייד
אתכם בילקוט מלא דעת והשכל .מעבר לידע ,תוכלו לרכוש בשנים הללו
כלי למידה ,יכולות חקר והבנה בצד ערכי מוסר ,ציונות ומורשת ישראל.
כל אלה יכינו אתכם להפוך בבוא הזמן מתלמידים נתונים בתוך מסגרת
לעצמאים ,בוגרים ואפילו למפקדים ומנהיגים.
בשנים האחרונות זכינו ב"ה לפגוש עשרות רבות של בוגרים בני העיר
בנסיבות טובות :קצינים ,מצטייני נשיא ,זוכי תחרויות בינלאומיות בתחומי
הפיזיקה והמדעים מצטייני פקולטות ועוד.
אנו מעודדים מסגרות ומסלולי הכנה לשירות משמעותי בצה"ל כמו
עתידים ,מגשימים ,חוגי העשרה במסגרת האוניברסיטה לנוער וכתות
הכוון מדעיות.
מגמות לימוד מגוונות עומדות בפניכם כמעט בכל תחום :מדעים
ומתמטיקה ,אמנות ,ריקוד ,ספורט בצד המגמות המוכרות בתחומי מדעי
החברה והרוח.
מערכת החינוך בקרית גת מאפשרת היום לכל תלמיד שירצה ,להבטיח
עוד בעת התיכון ,מסלולי הכוון לחיים מקצועיים מוצלחים ומרתקים.
דרושים רק נחישות ,מחויבות ,השקעה ורצון מצדכם.
אני מאחל לכם שנות בגרות מלאות עניין ,למידה ויצירה.
מי ייתן ותהיו מקור נחת וקורת רוח להוריכם ,למוריכם ולעיר קריית גת.

בפתח הפרק החדש בחייכם ,ריכזנו בעבורכם את ההנחיות להליכי
הרישום ומכלול המידע אודות האפשרויות הפתוחות עבורכם
בחטיבות הביניים השונות.
במסגרת לימודיכם בחטיבה תחשפו לעולם ומלואו של תכנים,
חוויות ולמידה משמעותית ותיהנו מלימודים מעשירים ומרחיבי
אופקים בתחומים רבים ומגוונים שיעשירו את עולמכם ויתרמו רבות
לידיעותיכם ולהתפתחותכם האישית.
אנחנו במערכת החינוך עושים הכל על-מנת שכל תלמיד ותלמיד
יטפח זהות אישית עם משמעות ערכית ויממש את כישוריו הייחודיים
ואת הפוטנציאל האישי הגלום בו.
ברצוני לאחל לכם בחירות מושכלות.
אני משוכנע כי אלה ,יחד עם הסיוע והליווי המסור והאוהב של עובדי
אגף החינוך והצוותים המקצועיים בבתי הספר ,יעניקו לכם שנת
לימודים פורייה ומוצלחת.

"כל מה שילד צריך ,זה מבוגר אחד שיאמין בו"
(הרב שלמה קרליבך)
עו"ד חיים אברג'ל
ממונה על החינוך

בברכת דרך צלחה

אבירם דהרי
ראש העיר
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“בכל ילד יש ניצוץ משלו שיכול להדליק מדורות אור ואמת”
(ריאנוש קורציק)

בוגרי כתות ו’ והוריהם היקרים
אתם נמצאים בפתחה של תקופה חדשה ,תקופת כניסתכם לבית הספר העל
יסודי.
השנים הקרובות תהיינה משמעותיות מאוד לעתידכם.
ההישגים שתגיעו אליהם בשנים אלו ישפיעו במידה רבה על יכולת הצלחתכם
והתמודדותכם בחיים כבוגרים.
אגף החינוך בעיריית קרית גת ,רשת אורט ומשרד החינוך ,מקדם יוזמות חינוכיות
מגוונות במטרה לתת מענה לצרכים המגוונים של כל אחד מכם בתחום הלימודי,
הרגשי החברתי והערכי וכמו כן מקדם יחד עם משרד החינוך את תוכנית מרחבי
חינוך – בחירת הורים מבוקרת וייחודיות בית סיפרית.
התכנית מזמנת עבור ההורים הזדמנות נפלאה וייחודית ,לבחור באופן מבוקר את
אחד מבתי הספר ,והיא מרחיבה את מנעד אפשרויות החינוך בין מגוון חלופות.
בתי הספר מעמיקים בתהליך של פיתוח ייחודיות פדגוגית ויוזמות חינוכיות ,תוך
הצגת מענה חינוכי מיטבי ,תוכני ,פדגוגי ,המתכתב עם ערכי המצוינות.
אני מאמינה כי ערכים העומדים בבסיס תפישתה של תכנית "מרחבי חינוך" ,כגון
שוויון הזדמנויות בכלל ובחינוך בפרט ,אקלים מכבד וסובלני ,פיתוח והעצמת
מנהיגות ,מעורבות חברתית וחיזוק תחושת השייכות לעיר ולסביבתה ,יקבלו
משנה תוקף ויאפשרו לכלל התלמידים בתחום הרשות לבטא באופן מיטבי את
יכולותיהם ולתרגם את כישוריהם באפיקים שונים.
המנהלים וצוותי בתי הספר ערוכים ושמחים לקלוט אתכם בבתי הספר לקליטה
מיטבית – כל אחד עפ”י צרכיו וכישוריו .
אגף החינוך עומד לרשותכם בכל עת .

ברכות !
לקהילה כולה ,לתלמידים ולהוריהם ,להנהגות היישובית,
למנהלי וצוותי החינוך
משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות ,שמחים להרחיב את
האפשרויות בחירת בתי הספר ולהציג בפניכם ,לקראת הרישום לביה”ס ,את
העשייה החינוכית ,את מגוון מוסדות החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית ,רלוונטית ואיכותית .אנו פועלים ליישום
מרחב חינוך המתבסס על בחירה ,שוויון הזדמנויות ,שותפות והעצמת הייחודיות
האישית והקהילתית .זאת ,בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים
חלק :משרד החינוך ,הרשות ,הצוות החינוכי ,ההורים והקהילה.
זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית ,ובעיקר –
לבחור את בית הספר המתאים לילדכם.
יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה.

דנה ישראלי
ממונה על התכנית מרחבי חינוך
אגף מו”פ משרד החינוך

בברכת שנת לימודים מוצלחת,

זהבה גור
מנהלת אגף החינוך
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אורט ע"ש גרוס חמ"ד
בית ספר לפיתוח כישורי מנהיגות
אהוד בן גרא  3קרית גת 08 6813289 ,פקס 08 6601781
דוא"לGroskg77@gmail.com :

מצוינות במתמטיקה החל מכיתה ז'
מצוינות בפיזיקה מכיתה ט'
סודקות
ליב"ם

התפיסה החינוכית של בית הספר:

תכניות להעצמה אישית:

בקריית חינוך ממ"ד "גרוס"
מצמיחים מצטיינים בערכים ובהישגים
בית הספר מפתח מנהיגות אישית ומנהיגות יזמית
ומאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי בתחומי
מנהיגות שונים ולפתח יזמות.
אנחנו כאן בשבילך לאפשר לך
להמריא עם כנפי הרוח שבך באמונה ובמצוינות כדרך
חיים.
ב"גרוס" צוות מורים ומורות מסור ,מקצועי ועתיר ניסיון.
החינוך ב"גרוס" מבוסס על פיתוח קשר אישי עם כל
תלמיד.
ב"גרוס" בונים תכנית אישית לכל תלמיד ותלמידה
ומעניקים ליווי אישי להצלחה.
ב"גרוס" לא מוותרים לאף אחד ולא על אף אחד.

מעגלים | מקום בלב :מדריכה לכל כיתה | משצי"ם | בנות
שירות לאומי | פסיכודרמה | תרפיה באומנות ,בדרמה
ובמוזיקה | הכנה לשירות צבאי משמעותי.
בוגרי "גרוס":

 100%גיוס לצה"ל ולשירות לאומי.
מכינות קדם צבאיות
עתודה אקדמית
בוגרים מצטיינים קבלו ממשרד החינוך
מלגות לימוד באוניברסיטת תל אביב.
כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?
חינוך חברתי:

מועצת תלמידים פעילה | פעילות עשירה ומגוונת | טיולים
מאתגרים | מסע זהות" :מסע על חומותיך" | משלחות לפולין
| ימי של"ח | גדנ"ע

במה אנו מעשירים את תלמידנו?

מצוינות בתרומה לחברה ולקהילה:

כיתות מופ"ת בשכבות ז-ט

מצטיינים במעורבות חברתית
מצטיינים בהתרמה לאגודה במלחמה לסרטן
מצטיינים בגדנ"ע
עזרה לנזקקים בקהילה
יוזמות חברתיות בבית הספר ומחוצה לו

מגמות ייחודיות:
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תכניות לימוד תוספתיות:

פיתוח מצוינות אקדמית:
ב"גרוס" מכשירים את המהנדסים של מחר:
פיזיקה  5יח"ל
מגמת הנדסת תוכנה [טכ"מ] 15 :יח"ל
מחשבים  5יח"ל,
מדעי החיים  5יח"ל
מרכז מח"ר :הנדסה ,מתמטיקה ,חלל ורובטיקה –
מכיתה ז'
מגמת תקשורת – התמחות קולנוע 5 :יח"ל
מגמת ספרות ומחשבת ישראל 5 :יח"ל

מה המיוחד אצלנו?

בקריית חינוך ממ"ד אורט ע"ש "גרוס" מצמיחים מצטיינים
בערכים ובהישגים.
אנחנו כאן בשבילך לאפשר לך להמריא עם כנפי הרוח
שבך באמונה ובמצוינות כדרך חיים.
מנהלת ביה"ס
ורד סבו והצוות
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אורט זאב בוים (רוגוזין) מ"מ
חינוך למצוינות מדעית וטכנולוגית
אהוד בן גרא  9קריית גת טל 08-6817701/2 :פקס086887412 :
דוא"לOrtBoimKg@gmail.com :
התפיסה החינוכית של בית הספר
בבית הספר ישנן הכי הרבה מגמות טכנולוגיות בעיר ובניהם:
אלקטרוניקה (רק אצלנו) ,מדעי המחשב וניהול עסקי.
קריית החינוך אורט ע”ש “זאב בוים” מובילה למצוינות לימודית
וערכית ,מקדמת חדשנות ומטפחת בוגר עצמאי המכבד אדם,
הדוגל בשוויון ואוהב את עמו ואת ארצו.
ביה”ס מטפח מצוינות באמצעות למידה רב-תחומית חוויתית
ומותאמת תוך פיתוח לומד עצמאי.
ביה”ס חרת על דגלו יעדים חברתיים-ערכיים ויעדים פדגוגיים,
החוברים יחד לעיצובו של בוגר עתידי ,אשר ישתלב בחברה כאדם
ערכי וכאזרח מעורב ותורם.
במה אנו מעשירים את תלמידינו?
אנו פועלים להעצמת החוזקות והכישורים הטמונים בכל אחד
ואחת מהלומדים מתוך אמונה והכרה בשונות ושואפים לתת מענה
מותאם לצרכיהם המיוחדים ולנטיות לבם.
 ‰הקניית אסטרטגיות למידה
 ‰הקניית מיומנויות מידע וכישורי מידע
 ‰פעילויות חינוכיות ערכיות
 ‰פעילויות חברתיות מגוונות ועשירות
 ‰חינוך לאהבת הארץ
 ‰התנדבות ועשייה בפועל למען הזולת
 ‰תלמידים מעורבים ומשפיעים
 ‰תלמידים מובילים למידה ומכוונים למצוינות
 ‰סביבות לימודיות חדשניות מותאמות
 ‰למידה רב-תחומית חוויתית
 ‰משחוק ואמצעי משחק משולבים בלמידה
 ‰פיתוח מודל ייחודי לטיפוח אקלים מיטבי מודל  WEכן
 ‰פיתוח מיומנויות לעבודה בצוות
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כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?
החינוך החברתי הבית ספרי מהווה נדבך מרכזי בהווית בית הספר.
במסגרתו אנחנו שואפים לממש את החזון שלנו ,לחנך לערכים
שחשובים לנו ולתרום לעיצוב הזהות ישראלית יהודית-ציונית של
תלמידינו.
המטרה של החינוך החברתי והערכי בבית ספרנו היא לחנך את
תלמידינו להיות אזרחים מועילים ותורמים לחברה .כדי להשיג

מטרה זו נבנתה פעילות חברתית מגוונת ועשירה ,המטפחת את
אישיותו של התלמיד.
בבית הספר פועלת תכנית למעורבות חברתית משכבה ז’ עד י”ב,
שבה כל תלמיד בוחר התנסויות שונות ומגוונות בקהילה וחווה אותן
הלכה למעשה.
מה מיוחד וייחודי אצלנו?
 ‰כיתות מופ”ת  -טיפוח מצוינות מדעית וחברתית
 ‰אחוז זכאות גבוה לתעודת בגרות איכותית
 ‰למידה באמצעות משחקים לימודיים
 ‰חוג למחול ולשירה בהנחייה מקצועית
 ‰מגמה ייחודית בעיר  -הנדסת אלקטרוניקה
 ‰מגמת הנדסת תוכנה וסייבר  -מדעי המחשב
 ‰מגמת קולנוע המציעה ביטוי אישי דרך כתיבה ,בימוי ,צילום
ועריכת סרטים.
 ‰תכנית מרח”ב להעצמת תלמידים
 ‰מגמות מדעיות :פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה
 ‰אגף מחשבים חדש ומאובזר
ציוד חדיש במעבדות בית הספר ובאשכול הפיס
 ‰מנהיגות תלמידים “שומרי מסך”  -לקידום גלישה בטוחה ולמיגור
הבריונות ברשת האינטרנט.
“ ‰יוניסטרים”  -הכשרה ליזמות עסקית
“ ‰שגרירים צעירים”  -טיפוח מנהיגות קשרי חוץ
 ‰מש”צים  -מובילי פעילויות להכרת הארץ ואהבת המולדת
 ‰משלחת של בוגרי כיתות ח’ לשיקגו מדי שנה במסגרת יחסי
גומלין בין בית בתי ספר.
“ ‰סודקות את תקרת הזכוכית”  -תכנית להעצמה מגדרית
ולהכוונת תלמידות ללימודים גבוהים במתמטיקה ומדע.
 ‰תכנית “סטארטק”  -כרטיס כניסה לעולם הטכנולוגיה והמחשבים
 ‰קהילת מורים איכותית ויוזמת אשר מצעידה קדימה את ההוראה
לאור התפיסה – “כולם שותפים כולם משפיעים” לכל תלמיד בבית
הספר “אורט זאב בוים” יש יכולת משמעותית להטביע את חותמו
דרך פעילויות כיתתיות שונות ומגוונות ,חברתיות ולימודיות כאחד.

הבטיחו את עתידכם והצטרפו לביה״ס בין המובילים
בקרית גת ובאזור כולו !

"הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים" .יאנוש קורצ'אק
בברכת הצלחה
מנהלת בית הספר ,בן טולילה ציפי
מנהל חטיבת הביניים ,לוי יריב והצוות החינוכי
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אולפנא חמ"ד
ביטוי אישי ככלי לצמיחה
שד' לכיש  48קרית גת טלפון 08-6818490 :פקס08-6601921 :
דוא"לulpenakg@gmail.com :
חזון האולפנא

יעדה המרכזי של האולפנא הוא יצירת אקלים חיובי
ובונה המאפשר לכל אחת לצמוח ולהתפתח מהמקום
בו היא נמצאת .האולפנא שלנו פונה אל כל בת החפצה
לגדול בתורה וביראת שמים ,במידות ,בערכים ובחיבור
לעם ולארץ ,במקביל למיצוי יכולות לימודיות וטיפוח
מצויינות.
ייחודיותה של האולפנא

היא במתן ביטוי אישי לכל בת ,הן בצד האישיותי והן
באופני ומסלולי הלמידה .אנו עמלים לחשוף אצל
כל בת את כישוריה וייחודיותה ,ולאפשר צמיחה תוך
זיהוי הכלים והקרקע המתאימה לכל בת לצמיחה
ולהתפתחות.
באולפנא יש עשייה חברתית רחבה וענפה – בנות
האולפנא זוכות למגוון רחב של פעילויות ,תוך שימת
דגש על בנין האישיות ,חיבור לערכים ,ושותפות של
הבנות ביוזמה ,בפיתוח ובעשייה בפועל .כמו-כן אנו
מאמינים בכוחה של נתינה כמנוף לצמיחה – בנות
האולפנא עסוקות במיזמי חסד והתנדבות בעיר ומחוצה
לה לאורך השנה כולה.
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מפגשי הכרות לבנות
יום ד' י' בשבט  5/2בין השעות 9:00-13:00-יום פתוח
באולפנה

מפגש הכרות להורים
יום ב' טו' בשבט  10/2בשעה  16.00באולפנה
צוות חינוכי אכותי ומנוסה המלווה את הבנות
בהתפתחותן האישית ערכית ולימודית.
אווירה משפחתית חמה ואוהבת .פעילות חברתית
עשירה ומגוונת.
תעודת בגרות איכותית.
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ישיבה תיכונית אורט חמ"ד
חברותא מצמיחה להצלחה
שמגר בן ענת  ‰ 6פקס ‰ 086511282 :טל086511277 :
דוא"לyatkghvruta@gmail.com :
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התפיסה החינוכית של הישיבה
הישיבה התיכונית בקרית גת קמה לפני  17שנים ,כישיבה
שש שנתית מכיתה ז' ועד כיתה יב' ,במטרה לתת מענה
חינוכי תורני ערכי ולימודי למשפחות תורניות מקרית גת
והסביבה.
מטרת כלל הפעילות בישיבה ,לימודיות וחברתיות כאחד,
היא לעורר את התלמיד לאהבת תורה ,שמירת מצוות
ותיקון המידות ,ולבנות את אישיותו של התלמיד מתוך
הצטיינות בכל התחומים ,תוך נתינת מענה אישי לכל אחד
מן התלמידים על פי צרכיו.
מה מייחד את הישיבה?
הישיבה כשמה כן היא נוסדה על מנת להוות מקום של
תורה ,בו לימודי הקודש ושמירת מצוות מהווים נדבך מאד
משמעותי.
הלמידה בישיבה מאופיינת בלמידה בשיטת "חברותא".
"חברותא" היא סגנון לימודי הנהוג מזה דורות בעם ישראל
בתחום הפדגוגי והחברתי.
כאשר שניים נפגשים ללימוד משותף מתבצע תהליך של
הפריה הדדית ,למידת עמיתים ,חיבור ומחויבות הלומד
ללמידה ,וחיזוק כוחות אישיים .החברותא באה לידי ביטוי
גם בתחומי הדעת השונים אך בד בבד נוגעת בתחומים
אישיים חברתיים וקבוצתיים.
אנחנו מאמינים בישיבה כי ייחודיות זו תתרום ותעצים את
הלומד ותגדיל את החיבור בינו לבין החומר הלימודי ואת
מחויבותו לתהליך הלמידה.
כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי ערכי?
בישיבה משתפת פעולה עם ישיבות ההסדר בעיר ,תלמידי
ישיבות ההסדר מגיעים מידי יום ללמוד עם תלמידי השיבה,
בישיבה ישנה פעילות של"ח ענפה בה משתתפים תלמידי
כיתות ז-ט .אנחנו יוצאים לטיולי שטח מאתגרים ,שבתות

ישיבה ,משתתפים במסעות משמעותיים ,חוגי רכיבה על
אופניים ,שיחות מרתקות ופעילויות רבות נוספות מתוך
מגמה לחזקת את הזהות התורנית של התלמידים ולחזק
את החיבור לעם ישראל ולארץ ישראל.
תודעת שליחות
בנוסף ללימודי קודש מוגברים ,הישיבה מבקשת לפתח
בתלמידיה תודעה של שליחות חברתית וקשר עם הקהילה,
עם ישראל וארץ ישראל ,וזאת באמצעות מפגשי חברותא
עם בתי הספר השונים ברחבי העיר ,פעילות חברתית
ענפה ,התנדבויות בקהילה ,פרוייקט של"ח וידיעת הארץ,
והתגייסות מתמדת לסיוע לנזקקים ברחבי העיר.
ישיבה שהיא בית
תלמידי הישיבה נהנים מיחס אישי וחם של הרמי"ם,
המורים המקצועיים ושאר הצוות החינוכי יש בישיבה קשר
חזק ואמיץ בין השכבות השונות שבא לידי ביטוי בפעילויות
משותפות ובמדריך לכיתות החט"ב מתוך תלמידי החט"ע
ומבוגרי הישיבה .כיום הישיבה מונה כ 270 -תלמידים ב"ה.
כיתות הישיבה הינן כיתות הטרוגניות ,כאשר המכנה
המשותף של תלמידיה הוא רצונם להתקדם מבחינה
רוחנית בבניית אישיותם.
הישיבה מכוונת את בוגריה למסגרות המשך תורניות
ולשירות משמעותי בצבא הגנה לישראל ,ומחנכת אותם
להשתלב ולהשפיע בכל תחומי החיים תוך "מציאת חן
בעיני אלקים ואדם".

לגדול באהבה ובאמונה
מנהל בית הספר :הרב נתנאל דהאן
מ"מ ומנהל פדגוגי  :הרב עפר סלומון
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מקיף ע”ש אריה מאיר מ"מ
חינוך תלמידים למנהיגות עצמית ,לחתירה מתמדת
למצויינות אקדמית וערכית ולהשפעה בחברה ובסביבה
המעפיל  ‰ 1טל ‰ 05-6888476 :פקס08-6888475 :

דוא"לort.ariemeir@gmail.il :

התפיסה החינוכית
“אני מאמין”
שילוב בין טיפוח היחיד ה”אני” בשימת דגש על מערכת יחסיו של
היחיד מול האחר (אני–אתה) וביצירת ה”אנחנו”  -החברה היהודית
ישראלית דמוקרטית ב”מאיר” 92% :זכאים לתעודת בגרות.
 94%בעלי תעודת בגרות חברתית

במה אנו מעשירים את תלמידינו:
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תוכנית הליבה הלימודית שכבות ז’ – ח’
התוכנית תכלול לימודים בארבעה אשכולות מרכזיים:
אשכול א’:
מקצועות “שפות היסוד” :שפת אם  -עברית והבעה ,מתמטיקה,
מדעים ואנגלית.
מקצועות חובה אלה ילמדו לאורך כל השנה בשתי שכבות הגיל.
אשכול ב:
מקצועות “ליבה חינוכית” :ארבעה תחומי חינוך :חינוך אזרחי ,חינוך
למורשת תרבותית ,חינוך חברתי ,כישורי חיים וחינוך גופני.
מקצועות חובה אלה ילמדו לאורך כל השנה בשתי שכבות הגיל.
אשכול ג’ :
מקצועות “ליבה חינוכית – אקדמית” :רוח וחברה ,כמו תנ”ך ,היסטוריה,
ספרות ,גיאוגרפיה ,תרבות ומורשת.
מקצועות אלה ילמדו לאורך כל השנה בשתי שכבות הגיל.
אשכול ד’:
אשכול ד' – אשכול מל"א (מקצוע למידה אישי)
במסגרת התכנית יקבל כל תלמיד מענה אישי המותאם לצרכים
המיוחדים שלו על מנת להביא אותו למקום של מיצוי היכולות ושיפור
המיומנויות הנדרשות ,התכנית תלמד במשך שעתיים שבועיות.
התכנית תתן מענה אישי לתלמיד בהיבט הלימודי ,החברתי והרגשי
ותכלול את המענים הבאים:
 .1תוכנית להקניית אסטרטגיות למידה ע"י כוח אדם מקצועי בתחום.
 .2מתן מענה באנגלית ומתמטיקה למתקשים ,שעות שילוב בשפה
לזכאים.
 .3מענה רגשי – קבוצות העצמה ותמיכה רגשית באמצעות תכנית
ההכלה והשילוב ובליווי יועצת השכבה.
 .4קורסי העשרה בתחומי :אומנות ,תאטרון ,מחול ,רוסית ,ספורט ועוד.
 .5קורסי העשרה שונים בשיתוף גורמי חוץ כמו :סטארטק ,יזמים
צעירים ,יזמות פרימיום ,ניצני ממר”ם ,קדם עתידים ועוד.

כיצד אנו מטפחים חינוך חברתי-ערכי

בתיכון "מאיר" לומדים אחרת
תוכנית להתפתחות אישית ומעורבות קהילתית על הרצף ז’-י”ב
חינוך אזרחי למעורבות בקהילה ובחברה הישראלית :התנדבות
פעילה ,מנהיגות בני נוער ,המסע לפולין ,טיולים וסיורים ,סל תרבות,
הכנה לשירות משמעותי לצה”ל ,תוכנית מניעה ,י”ג מצוות ,שמירה על
איכות הסביבה.

תוכנית הליבה הערכית
 מעברים
 תוכנית בני מצווה
 זהות יהודית
 קבלת האחר והשונה
 טיולים שנתיים
 פעילויות כיתתיות

 סיור לירושלים
 תכנית עשרת הדיברות
 ימי גיבוש חווייתיים
 מועצת תלמידים
 וועדות בית ספריות
 מעורבות אזרחית

מה מיוחד ויחודי אצלנו

טיפוח כיתות מצוינות :כיתות מדעיות -טכנולוגיות
מצוינות מתמטיקה :לימוד מתמטיקה ברמת  5יח”ל החל מכיתה ז’
מצויינות פיסיקה :פיתוח כישורי לומד לקראת בחירת פיסיקה כמקצוע
מוגבר ,תוך שיתוף פעולה עם אונ’ בן-גוריון.
מצויינות כימיה :לימוד כימיה ,תוך ביצוע עבודות חקר מעמיקות.
נגישות להשכלה גבוהה :חשיפה לאקמיה באמצעות תכניות שונות
כמו :אקדמיה בתיכון ,קדם עתידים ,אודיסאה ,ניצני ממר”ם ועוד.
סודקות את תקרת הזכוכית :תכנית לבנות מכיתה ח-יב לעידוד לימודי
המדעים והמתמטיקה.

תכניות יחודיות הנותנות מענה לאוכלוסיות מגוונות בחטה"ב

 ‰תכנית הכלה ושילוב – תכנית העצמה לתלמידי ז -ט בהיבט הלימודי,
החברתי והמשפחתי.
 ‰סטארטק ,יזמות פרימיום ויזמים צעירים  -תכניות יזמות עסקית –
חברתית
 ‰נבחרות ספורט :קטרגל ,אתלטיקה קלה וכדורעף
 ‰תכניות העשרה למגוון אוכלוסיות בשיתוף אינטל קרית גת
 ‰מרחבי שיח והכלה יחודיים
 ‰תכניות אימון והעצמה

יחד צועדים לקראת תעודת בגרות "איכותית ומשמעותית" בחטיבה עליונה

מגמות ייחודיות – מדעי המחשב ,תקשורת אלקטרונית בהתמחות רדיו,
אמנות ,מחול.
השכלה כללית – כלכלה ,פסיכולוגיה ,מבוא לתקשורת ,חינוך פיננסי,
חינוך לבריאות ,מגדר ,פסיכולוגיה ועוד
מקצועות בחירה – פיסיקה ,רוסית ,ביולוגיה ,כימיה ,היסטוריה ,ספרות,
אזרחות ,ערבית ,גיאוגרפיה ,מזרחנות ,פסכולוגיה וסוציולוגיה.
מנהלת ביה”ס :רחל שולמרק
מנהלת חטה”ב :שימרית אביסידריס
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מקיף אורט ע”ש שלאון מ"מ
התלמיד במרכז  -מחנכים באהבה ומובילים
במקצועיות להצלחה ומצוינות

העצמאות  30ת.ד ‰ 104 .טל ‰ 08-6817780 :פקס08-6817781 :
דוא"לshalonkg@gmail.com :
בית הספר שלאון הוא מוסד חינוכי ,לימודי ,מוביל למצוינות על ידי
ליווי אישי ,מכשיר לומד ערכי תוך התייחסות ליכולות ולכישרונות
ומאפשר מיצוי והעצמה אישית של בוגר ערכי ,מוביל ,מנהיג
ומשפיע המשתלב באופן מיטבי בחברה.
בשלאון מאמינים בכל תלמיד ותלמידה! אנו מאמינים ביכולת
התלמיד ,בזכותו למיצוי יכולותיו וכישוריו לצמיחה ולהתפתחות
אישית ובמסוגלותם של כל אחד ואחת מן המקום שלו! לכן ,צוות
ההנהלה וצוותי המורים והעובדים מקיימים מרחב לימודי המושתת
על אקלים חברתי ערכי מיטבי ,על ערכי כבוד האדם ,מצוינות
לימודית וחברתית ,מעורבות והתנדבות בקהילה ואהבת האדם
העם והארץ.
קהילה בית הספר שלאון פועלת למען תלמידי בית הספר  -ע"י
זיהוי יכולות ,חוזקות וכישרונות של התלמיד תוך מתן הזדמנות
לבטא את אישיותו הייחודית באופן מיטבי ,קידום הישגיו הובלתו
למצוינות לימודית וערכית בדגש על הקניית כישורי חיים ,שיפור
תחושת מוגנות ושייכות.
קהילה בית הספר שלאון פועלת למען  -מורי בית הספר חיזוק
וקידום צוות המורים באמצעות העצמתם האישית והמקצועית
ופיתוח השייכות לקהילת ביה"ס הדרך  -מושתתת על תחושת
שליחות של הצוות ,עשייה מקצועית באמצעות איחוד ושילוב
כוחות של הנהלת בית הספר ,הצוות החינוכי ,התלמידים ,הוריהם
והקהילה.

הדגשים בכל שכבה:
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שכבה ז – מעברים ,הסתגלות לתיכון ,הקניית הרגלי למידה
ותלמידות ,גיבוש חברתי וכיתתי.
שכבה ח  -גיבוש חברתי וכיתתי ,פעילות התנדבותית.
שכבה ט  -הכנה לחטיבה עליונה ,מסיבת סיום חטיבת הביניים.
קבלת תעודת בוגר חטיבת הביניים בסיום לימודים בחטיבת
הביניים.
"אורט שלאון" נמנה עם בתי הספר המובילים בעיר קריית גת.
לאורט שלאון יש מוניטין של בי"ס המוביל למצוינות לימודית
ערכית וחברתית תוך אהבת האדם ,העם והארץ.
המצוינות באה לידי ביטוי גם בתחום המדעים ,הטכנולוגיות

והמקצועות העיוניים תוך ליווי ,תמיכה ויחס אישי לכל תלמידה
ותלמיד.
 9ב 84.4% -הזכאים לבגרות! באיכות תעודת הבגרות!
 9באורט שלאון צוות הפדגוגי מצטיין המוביל בעיר ובמחוז דרום!
 9ביה"ס זכה בשנים האחרונות בפרסים יוקרתיים ובהישגים
יוצאי דופן :פרס משרד החינוך על הצטיינות בהישגי הערכיים
 חברתיים ולימודיים בחט"ע .בארבע השנים האחרונות ,ביתהספר נבחר כאחד מבתי הספר המצטיינים ע"י משרד החינוך 4
פעמים! (הכי הרבה בקריית גת)
 9זכיה בפרסי ארציים על עבודות גמר בתעשייה וניהול
 9ביצוע עבודות גמר בתוכנית "שרפים" בכור המחקר הגרעיני
שורק.
 9פרסים בתחום הספורט – נבחרות בית הספר זוכים כל שנה
במקומות הראשונים בתחום כדורסל וקט-רגל.
תלמידים יקרים
עוד רגע ואתם מסיימים את לימודיכם בבית הספר היסודי ,וממש
נותנים קפיצה לחטיבת הביניים ,ואכן ,אתם ממש גדולים.
אז מה חשוב שיהיה בבית הספר על מנת שנצליח?
לימודים – הרי בגלל זה הולכים לבית הספר ,חשוב כי הלימודים
יהיו מעניינים מהנים ומאתגרים.
חברים  -זה מאוד חשוב ,שכן חלק גדול מהיום שלכם אתם
בסביבה שאינה המשפחה שלכם.
פעילויות חברתיות  -מעבר ללימודים חשוב כי תהיינה פעילויות
חברתיות מגוונות ,כולל בהפסקות ,ימי ספורט ותחרויות ,וכל
דבר שיגרום לשהות שלי בבית הספר לעבור בהנאה.
צוות מורים  -חשוב שהמורים שלכם יבינו אתכם ,יראו אתכם,
יקשיבו למצוקות שלכם ויעזרו לכם בכל משימה או בעיה שתצוץ
אצלכם.
חשוב שהמחנכות והמחנכים יידעו לייצר אקלים מיטבי בכיתה
ובבית הספר על מנת שתרגישו מוגנים ובטוחים בכל זמן שהותכם
בבית הספר ומחוצה לו.
את כל מה שקראתם למעלה  -יש באורט שלאון.
אצלנו אי אפשר להיכשל ,למה? כי אנחנו לא מוותרים על אף
תלמידה ותלמיד אנו יודעים שהמעבר למסגרת חדשה הוא
מאתגר ,ומלווה בחששות.
אל תדאגו  -הגעתם לידיים הכי טובות ואנו נשמור עליכם מהיום
הראשון במשך שש השנים ,כל הדרך להצלחה ,והרבה פעמים -
גם מעבר )...תשאלו את מי שלמד אצלנו.
אז ,קדימה ,אנחנו מחכים לכם ,ואם יש שאלות? אפשר להתקשר
אלי לשאול ולהתעניין ולקבל כל מידע שרוצים.
שיהיה לכם בהצלחה
מצפה לראותכם
עוזי אליעזר פרץ  -מנהל תיכון אורט של און

עוזי אליעזר פרץ – מנהל ביה"ס052-2415601 :
רותי בן סעדון  -מנהלת חטיבת ביניים050-3805399 :

הצוות החינוכי של בית הספר עומד לרשותכם בכל שאלה
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תיכון רבין כרמי גת מ"מ
"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"

(הרב קרליבך)

כרמי גת  ‰טל ‰ 08-6817780 :פקס08-6817781 :
דוא"לshalonkg@gmail.com :

חינוך עושים באהבה.
תיכון רבין הוא בית חינוך
במרחב החינוכי ,הבית שלנו ,אנו יוצרים אקלים אקדמי,
חברתי ,רגיש ,מיטבי ,המושתת על ערכי כבוד האדם,
מצוינות לימודית וחברתית ,צעורבות בקהילה ואהבת
העם והאר.
אנו ,צוות ההנהלה המחנכים והמורים ,מנהיגים של
תלמידינו בחיפוש ביצירת דרכים להצלחה ,למימוש
עצמי ,הגישות םדגוגית של "סמכות אכפתית" (הכלה
וגבולות) ,ולמידת דיפרנציאלית.
הייחודיות  -אנו מפתחים ומטפחים פדגוגיה המבוססת
על מנהיגות של תלמידים  -לומדים ,מלמדים ,לומדים...
תלמידינו הם גם המורים ,שמעבירים את זה הלאה,
מחלחלים ידע לתלמידים אחרים ,בשגרת השיעורים
ובמיזמים רב  -תחומים .המנהיגות נחלחלת מהמורים
אל התלמידים אל הלומדים ונוצרת רשת למידה
משמעותית וחווייתית ,שכל תלמיד מועצם ומעצים.
במרחב החינוכי ,בבית שלנו  -אפס סובלנות לבריונות
ולאלימות.
מתקיימת מניעה רציפה וכן טיפול חסר פשרות באלה
המפרים את כבוד האדם והמקום.
אנו מאמינים בקיום סביבות לימודיות מאתגרות
ומגוונות המשלבות מדעים אומנויות ומיומנויות המאה
ה.21-
אנו יוצרים את מעשה החינוך במחויבות ללא גבולות,
כי חינוך עושים באהבה ובאמונה גדולה במסוגלות שלנו
ושל תלמידינו להתקדם ולהשפיע בכל זירות החיים.
מנצחים הם אנשים כמונות שעושים את העולם מקום
שטוב יותר לחיות בו!
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העשרה

 5חוגי תיאטרון ,אומנות ,וספורט – קבוצות קט-רגל ,כדורסל
וכדורעף.
 5סדנאות מגוונות  -מסל"ן להתפתחות מינית חברתית בריאה,
סדנאות ללמידה באמצעות משחקים ,סדנאות לפיתוח ערכי
מנהיגות ויזמות.
 5תכנית מצוינות מדעית מחטיבת הביניים ועד י"ב.
 5תכניות לקידום הישגים לימודיים במתמטיקה ומדעים:
"סודקות את תקרת הזכוכית" ,חונכות פר"ח – תמיכה לימודית
בתלמידים הניגשים למבחני הבגרות ,תגבורים לימודיים.
 5מיזמים חברתיים קהילתיים יצירתיים.

טיפוח חינוך ערכי חברתי
תיכון חדש ע"ש רבין נולד בשנת  1994על תשתיות של חינוך ערכי
חברתי ,קהילייה הוגנת ,משתפת ,מתוך האמונה כי סביבה אנושית
שוויונית שיתופית מצמיחה בני נוער ,מזמנת להם אתגרים ערכיים
שהם אלה שיהוו את המסד להצלחות לימודיות אישיות בציר החיים.
אנחנו מפתחים תלמידים מנהיגים ,שמלמדים בכיתות ,מנחים
סדנאות ,מעורבות והתנדבות בקהילה ,מכיתה ז' עד י"ב.
אנחנו יוזמים אירועים חברתיים שהתלמידים שותפים בתכנונם
ובתכניהם .אנו משלבים בתכניות העבודה שלנו יציאות לתיאטרון,
למוזיאונים ,לטיולים בטבע ,עושים חינוך בגישה הוליסטית שרואה
את הילד כאדם שלם המתנהל על פי תשתיות ערכיות חברתיות
המתפתחות לאורך ההתבגרות.

מה מיוחד אצלנו?
@ ההון האנושי – צוות חם חכם ומיומן.
@ התקשורת הבין אישית והטיפול הממוקד והאיכותי בפרט.
@ הכבוד שאנו רוחשים לתלמידינו לרווחתם הרגשית החברתית
והלימודית.
@ מרחב חינוכי שיוצרים בו אקלים מיטבי והרבה שמחה ,ביטחון
ומוגנות.
@ תחושת שייכות גבוהה לאנשים ולמקום.
@ אומנות ותיאטרון  -מגמות מבוקשות ייחודיות ,שמזמנות פיתוח
יצירתיות ועבודת צוות.
@ שילובי סדנאות העצמה בנושאים בריאותיים ,התפתחותיים ,חוק
וסדר ,יהדות וחברה  -כחלק משגרת המערכת.
@ עידוד יוזמות חברתיות ,ביטוי לכישורים וכישרונות מנהיגותיים.
מצפה לראותכם
מנהלת בית הספר אילנה גז
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סדרי רישום ושיבוץ לבתי הספר
1

מידע

לרשות ההורים יעמדו מקורות המידע הבאים:
* אגף החינוך
* בתי הספר היסודיים
* בתי הספר המקיפים
חוברת מידע זו ,עם פירוט מסלולי הלימוד ,תכניות הלימודים והפעילויות החברתיות
הקהילתיות הקיימות בבתי הספר הבוצעות בה.

2

סדרי רישום

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט www.cityedu.co.il
בין התאריכים יום א’ ,ט’ באייר תש”פ  3.5.2020מהשעה  08:00בבוקר
עד ליום א’ כ”ג באייר תש”פ  17.5.2020עד חצות

שיבוץ
* אזור הרישום הוא אחד וכולל את כל בתי הספר ,לפיכך רשאים בוגרי בתי הספר
היסודיים להירשם לכל אחד מבתי הספר העל יסודיים לפי העדפתם (מ”מ – חמ”ד)
* בעת הרישום יש לציין שתי עדיפויות באותו המגזר שבחרתם ( שתי עדיפויות במ”מ או
שתי עדיפויות בממ”ד
* אגף החינוך יעשה כמיטב יכולתו להיענות לבקשת ההעדפה הראשונה של כל תלמיד.
עליכם לקחת בחשבון שההעדפה השנייה עשויה להיות ריאלית בקשר לשיבוץ לפיכך יש
לפעול ביחס אליה בשיקול דעת ובאחריות כמו ביחס להעדפה הראשונה.

3

מדיניות השיבוץ

התייחסות לבקשת ההורים והתלמיד במעמד הרישום.
יכולת הקליטה הפיזית של בתי הספר במקרה של חוסר ביקוש לבית הספר המבוקש
יופעל מנגנון ויסות על פי הקריטריונים הבאים:
* זרם חינוכי נבחר
* קרבה גיאוגרפית
* שיקולים חינוכיים (ועל פי החלטת המנהלת היישובית)
* הגרלה במידת הצורך (ע”פ נוהל ההגרלה)

4

ערעור על שיבוץ

* הודעת שיבוץ לחטיבות הביניים תשלחנה לבתי התלמידים במהלך חודשיים סיוון
תמוז (יוני ,יולי)
* ניתן לערער על החלטת השיבוץ בפניה בכתב במזכירות אגף החינוך.
* ועדת הערעורים תדון בערעורכם.
* תאריך אחרון למסירת מכתב הערעור שבועיים מיום קבלת מכתב השיבוץ.
* אגף החינוך יעשה מאמץ להיעתר לבקשותיכם.

5

הליך הרישום של קטינים להורים עצמאיים (יחידים)

* יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית .
* ההורה הרושם מחויב בתצהיר ההורה השני המביע הסכמתו לרישום המבוקש
* את התצהיר יש להעביר בצירוף ספ"ח ת"ז של שני ההורים לאגף החינוך
לא ניתן לשבץ את ילדכם לבתי הספר ללא מסמכים אלו.

* להלן בתיה”ס עפ”י מגזרים:
בתי ספר ממלכתי :אורט מאיר ,אורט בוים ,אורט שלאון ,רבין (כרמי גת)
בתי ספר ממלכתי דתי :אורט גרוס ,אורט אולפנה ,אורט ישיבה.
* התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד יעברו וועדות השמה באותו מועד בבית הספר
העל ייסודי הנתון.
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6

הרשמה מיוחדת

זכאים להירשם במועד מאוחר יותר התלמידים הבאים:
* כל תלמיד החוזר מפנימייה ואזור מגוריו בקרית גת.
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רישום למוסדות החינוך
שלב ראשון
זהות הורה ותלמיד

רישום למוסדות חינוך
לצורך הגשת בקשה לרישום אנא מלא את פרטי
הזיהוי הבאים ,כולל ספרת ביקורת.
* כוכבית הינה שדה חובה,
תעודת זהות תלמיד/ה
תעודת זהות הורה
גיל לימוד
טווח גילאים
המשך

שלב שני

יש לבחור הזן קוד זיהוי לנייד
או הזן מספר נכס בארנונה

הורים יקרים,
אנו מייחסים חשיבות רבה למעורבותכם בתהליך ההתלבטות שעוברים ילדכם
במעבר לחטיבות הביניים ומקווים כי המידע בחוברת זו ,יסייע לכם ללוות
ולהדריך את ילדכם ,אנו מצפים לשיתוף פעולה עמכם.
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"היה כפי שהנך  -חפש דרך בעצמך -
הכר את עצמך ,לפני שתרצה להכיר את
הילדים.
חשוב נא למה אתה מוכשר ואחר
כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם
וחובותיהם של הילדים.
קודם כל אתה בעצמך ילד ,ועליך לחנך
ולהשכיל את עצמך
(יאנוש קורצ'ק)

