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"מטרת החינוך 
היא להכשיר את האדם 

לצורתו המתוקנת, 
שהנקודה המרכזית שבה 

היא לעשותו טוב וישר.
מאז אשר החל אברהם אבינו 

לקרוא בשם ה', 
הייתה לנו לנחלה 

כי כל מה שתהיה מושרשת 
בליבו של אדם יותר 
הקריאה בשם ה',

כן יגדל טובו ויושרו, 
ויהיה יותר מאושר לעצמו 

ולחברה כולה"

הרב קוק זצ"ל, אגרות הראי"ה, ק"ע
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דברי ברכה

הורים יקרים, 

בימים אלה הנכם עומדים בפני רישום ילדיכם לגן הילדים, בי"ס היסודי וחטיבת הביניים 
- זהו רגע משמעותי ומרגש עבורכם, כהורים.

חוברת זו, פורסת בפניכם, לנוחיותכם, את מגוון אפשרויות הרישום המצויות בחבל יבנה, 
מגני הילדים ועד לסיום התיכון.

המושקעים  עתק  למשאבי  זוכה   - וככזה  שלנו,  העדיפות  סדר  בראש  מצוי  החינוך 
ולקידום  לימודיים  פערים  לצמצום  ייחודיות  העשרה  ובתוכניות  הפיזיות  בסביבות 
חדשנות, המבוססת על יצירתיות וגמישות פדגוגית, ברוח יעדי המאה ה- 21. השקעות 
ועד  הילדים  מגני   – הגיל  שכבות  לכלל  מתקדמים  טכנולוגיים  אמצעים  כוללות  אלה 
לתגבור  לימודים  שעות  תוספת  וכן  ואינטראקטיבית  מגוונת  למידה  שיאפשרו  לתיכון, 

תורני וליצירת אקלים חינוכי מיטבי ומוגן. 
תוכנית נוספת ברוח זו, ביקורים בגן המדעי, מיושמת בגני הילדים של גיל החובה.

המגוון בחינוך העל יסודי בחבל יבנה ומחוצה לו רחב, אך לכל מוסדות החינוך עקרונות 
לערכים  וחינוך  מצוות  קיום  על  שמירה  והמולדת,  הארץ  אהבת   - שעיקרם  משותפים 

הומאניים – מעורבות חברתית, סובלנות ומחויבות הפרט לכלל ולמדינה. 
מקצועי  מענה  לתת  במטרה  שהוקמה  הפסיכולוגי,  בשרות  התפתחותית  היחידה  גם 
והיא  הולם לילדים הזקוקים לטיפול קלינאית תקשורת, הרחיבה השנה את פעילותה 

מעניקה מענה גם לפעוטות במעונות היום ביישובים השונים. 
ילדי החבל, פתחנו  בנוסף, כחלק מחזון המועצה לקדם פתרונות מקומיים עבור כלל 
השנה גן לילדים מעוכבי התפתחות. ילדים אלה זוכים לליווי צמוד של מחלקת החינוך 
שמאפשר  מה   – "נעם"  בי"ס  של  החדש  במתחם  הוקם  הזה  גן  הפסיכולוגי.  והשרות 

אינטראקציות חינוכיות וערכיות עם ילדי בי"ס בשכבות השונות.

שיפורים ניכרים נערכו גם במבני החינוך לסוגיהם, כדי להשביח את תנאי הלימוד עבור 
ילדינו - שיפוצים אלו נערכו בחלק מגני הילדים ובבתיה"ס. 

סביבות  ולפיתוח  החינוכית  העשייה  לקידום  לפעול  נוסיף  יבנה,  חבל  במועצת  אנו, 
בראיה  החינוך  אתגרי  בחינת  לצד  זאת,  בחבל.  החינוך  במוסדות  חדשניות  לימודיות 

ארוכת טווח, ע"מ שיינתן המענה החינוכי ההולם ביותר, עבור כלל ילדי החבל. 

ברכותיי מעומק הלב להצלחתכם לקראת הדרך החדשה שבפניכם ובפני ילדיכם.

משה ליבר
ראש המועצה
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הורים יקרים, 

ילדכם עולה לכתה א – רגע מרגש עבורכם ועבורו – רגע הטומן בחובו חששות ולבטים, 
לצד התרגשות והזדמנות לצמיחה ולהתפתחות. 

אין לנו כל ספק כי בבחירת המוסד החינוכי בו ילמד ילדיכם בביה"ס היסודי ובחטיבה, 
תפעילו שיקול דעת מעמיק, שישקף בחירה איכותית ומותאמת עבור נטיות הלב של 

ילדכם.
במועצת חבל יבנה קיימים שני בתי"ס יסודיים מצוינים – בי"ס חמ"ד תורני "נעם", שנכנס 
זה לא מכבר למשכנו החדש, ובי"ס חמ"ד "עמיחי" – בשני מוסדות החינוך מתרחשים 
תהליכים חינוכיים - ערכיים ברוח ערכי תורה ועבודה - חינוך לדרך ארץ ולאהבת הארץ 
ומיושמות  ביותר  מרשימים  פדגוגיים  תהליכים  גם  מתקיימים  אלה  בבתי"ס  והמדינה. 
21, שתכליתם להכין את תלמידינו למאה הבאה.  ה-  ברוח המאה  תוכניות לחדשנות 
כמו"כ מופעלים פרויקטים להעשרה במיגוון מיומנויות טכנולוגיות,  לחיזוק חוסן אישי 
עתק  משאבי  הקצאת  וכן  לימודיים  פערים  לצמצום  לימוד  שעות  השקעת  ומוגנות, 

ביצירת סביבות לימודיות לפדגוגיה מוטת עתיד. 
מגוון עשיר זה של עשייה חינוכית מיושם עי אנשי החינוך במסירות, ללא ליאות ובעיקר 
התחומים  בכל  יכולותיהם  למיצוי  היקרים,  לתלמידינו  עצומה  אהבה  מתוך  בהקרבה, 

והעצמת החוזקות בהם ניחנו הילדים, לביסוס ביטחונם העצמי.
מנהלי בתיה"ס "עמיחי" ו"נעם" וצוותי הניהול החלו תהליך מקצועי לגיבוש ייחודיות בית 
ספרית לכל אחד מבתיה"ס, בהלימה לצרכי הילדים והקהילה – המהלך מתבצע בהנחיה 
מקצועית חיצונית, תוך הפריה הדדית ושיתופיות איכותית של שני מוסדות החינוך. אתם 

ההורים, תהיו שותפים לתהליך משמעותי זה. 
עובדי  נדרשים  ולהשגתם  ומגוונים  רבים  הם  החינוך  אנשי  בפני  המוצבים  האתגרים 
ההוראה להשקעת שעות עבודה רבות מחוץ לכתלי בי"ס, הן בהשתלמויות והן בהכנת 
חומרי למידה מתוקשבים ואחרים. כולנו נעשה ככל שיידרש כדי להעניק לצוותי החינוך 
וההוראה את התמיכה לה הם זקוקים במסעם הארוך והמאתגר לחינוך ילדי העתיד של 

מדינת ישראל.
בחוברת הרישום שלפניכם נפרסו עיקרי נהלי הרישום וההנחיות הנלוות להם.

העשייה  של  בליבה  המצויים  הערכים  את  גם  אלה,   נהלים  לצד  משקפת,  זו  חוברת 
שני  באמצעות  ולילדיהם  לתושבים  מיטביים  שירותים  מתן   – יבנה  בחבל  החינוכית 

מוסדות חינוך יסודיים לבחירתכם וחתירה למצוינות חינוכית – דתית – חברתית. 

אנו מאחלים לכם ולילדיכם למידה משמעותית והצלחה רבה בדרכם החדשה.

סיגלית הלל
מנהלת מחלקת חינוך

הרב אבינח ברנר
מפקח חינוך יסודי
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הורים יקרים,

בריאותי  חיים במציאות מורכבת המשתנה תדיר בהיבטים שונים: חברתי, כלכלי,  אנו 
החינוכית  המסגרת  את  דתי  הממלכתי  הילדים  גן  מהווה  זו,  דינמיות  בתוך  וטכנולוגי.  
הראשונה, הכוללת את ילדי חבל יבנה בגילאי 6-3, אזרחי המחר. השנים הראשונות בגן 
כדי  ומיטבי לפתח את הקישורים המוחיים הנדרשים  ייחודי  מספקות חלון הזדמנויות 

להיות מבוגרים בריאים, בעלי מסוגלות ומצליחים.  
וילדה  ילד  כל  להביא  וחובה  זכות  רואות  אנו  יסודי  הקדם  החינוך  את  שמובילות  כמי 
למימוש הפוטנציאל הטמון בהם ולהבטיח שלבוגר הגן יהיו האפשרויות להמשיך דרכו 
כתלמיד וכאזרח, בעל ידע, מיומנויות וערכים, בוגר נטוע היטב בתורה, במורשת ובמסורת 

עמו ומדינתו, פתוח, סקרן ונכון ללמוד ולהתמודד עם אתגרי הסביבה המשתנה.
גני הילדים שלנו עוסקים בארבעה תחומי ידע: ידע בתחומי הליבה )שפה, מתמטיקה, 
מדעים, אמנות, חינוך גופני, בריאות( ידע בינתחומי, ידע תהליכי וידע עולם. המיומנויות 
בחברה  והרמוניים  יצירתיים  חיים  לקראת  אותם  מקדמות  בגן  הילדים  רוכשים  אותן 
אליה הם משתייכים. המיומנויות תסייענה לבנות את אישיותם הייחודית, תוך מעורבות 
ושיתוף פעולה בחברת הילדים, מתן כבוד לשונות, אפשרות לבחירות שונות ומושכלות 
של ילדים, שיקול דעת ותבונה בבחירות ומטרות אותן הם מציבים לעצמם. מושם דגש 
ומסורת, ערכים חברתיים, ערכים קהילתיים,  ערכי מורשת  תורניים,  חינוך לערכים  על 

ערכים סביבתיים, אהבת הדעת וחדוות הלמידה. 
וכולם עברו  הגן העתידי  הגן מעוצבים עפ"י עקרונות  יבנה מרחבי  הילדים בחבל  בגני 
ולעיון,  לחקר  למשחק,  מרחבים   - הרשות  לתקצוב  תודות  האחרונות  בשנים  שיפוץ 
מרחב שהייה, מרחב הבעה ויצירה, מרחב השראה ורוגע, מרחב יצרנות  ועוד. המטרה 
ויצרנות, לזמן למידה במרחבי חיים,  יזמות  וילד, לפתח  ילדה  לאפשר ביטוי אישי לכל 
תוך קיום יחסי גומלין עם קהילת הישוב. כל גני חבל יבנה הוסמכו לגנים ירוקים במרוצת 

השנים ומטמיעים בשגרת הגן את נושא אורח חיים מקיים.
גני חובה מלווים ע"י פסיכולוגים מהשפ"ח וגני טרום חובה  מלווים ע"י צוות פרא רפואי 
כלל   - בנוסף  בנימין.  ביד  יוצאים השנה לפעילות במרכז המדעי  והם  מתוכנית מעג"ן, 

הגנים נהנים מהצגות מסל תרבות עשיר, שיעורי תנועה ומוסיקה שבועיים. 
פעילות עניפה זו מתרחשת תוך קיום שיתופי פעולה איכותיים בין משרד החינוך לרשות 

המקומית.

איחולי הצלחה לכל ילדי חבל יבנה, 

אילת רוס
מפקחת גני ילדים

אודליה גברא
מנהלת מדור גני ילדים
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תושבי המועצה הנכבדים 
הורים יקרים,

רישום  מדריך  שיוצא  השנייה  השנה  וזו  עצמה  את  מכבדת  במועצה  החינוך  מחלקת 
למוסדות החינוך הקיימים בתחום המועצה.

בחוברת זו ניתן להתרשם מכלל מוסדות החינוך הממוקמים בשטחי המועצה בגילאים 
השונים – מגיל אפס ועד גיל 70.  מעונות יום, גני ילדים, חטיבות ביניים, חטיבות עליונות, 

אולפנות, מדרשות מכללה אקדמית ויחידה ללימודי תעודה. 
יבנה לכלל שכבות הגיל מצביע על עוצמתה של המועצה, על  מענה זה הניתן בחבל 

שלל מוסדות החינוך שבה. 
אין בי ספק כי כל תושב יכול למצוא לעצמו ולילדיו את המסגרת החינוכית המתאימה, 
את  משלימים  בתוכם,  וושינגטון  ובגבעת  בחבל  הקיימים  המוסדות  שכן  בבית,  אצלנו 

הפאזל הנדרש למענה חינוכי מקיף וכולל.

בגבעת ושינגטון כיום פועלים מוסדות החינוך הבאים:
אולפנת יש"י – כיתות ז' – י"ב – שנה"ל הנוכחית תשפ"ג לומדות תלמידות מהמועצה . 1

באולפנה זו. 
אולפנא לאומנויות "הללי" – כיתות ט' – י"ב.. 2
מדרשת "אורות עציון" – לבוגרות שרות לאומי וצבא.. 3
מכללה אקדמית לחינוך לתואר ראשון ושני.. 4
בית ספר גבוה למוסיקה -  "מזמור".. 5
בית ספר לרפואה משלימה -  "אדמה".. 6
בית ספר למדריכים ומאמנים בספורט -  "ליגה".. 7
תוכנית "על"י" – לבנות עם מוגבלויות.. 8

ישירה  פנייה  באמצעות  והמוסדות  בתיה"ס  מיגוון  על  נוספים  פרטים  לקבל  תוכלו 
למזכירות הגבעה.

 צוותי הניהול והחינוך של מוסדות גבעת וושינגטון ואנוכי נשמח לשיתוף פעולה מצידכם 
ונהווה עבורכם כתובת בכל מובן ועניין, ככל שיידרש.

את  בפניכם  הפרושות  באפשרויות  ימצאו  הניתן  ככל  רבים  תושבים  אם  מאד  נשמח 
המענה לצרכיהם ויבחרו ללמוד  בקריה המוריקה של גבעת וושינגטון.

אני מאחל בחירה טובה ומוצלחת עבורכם ועבור ילדיכם.
ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

יקי סעדה
מנכ"ל קריית חינוך

גבעת וושינגטון
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הורים יקרים,

 לאה גולדברג שוררה: "ככלות הכל אצא אל חוף חלומותי" - אנו צועדים בחוף חלומות 
של העשייה החינוכית בבתי הספר במועצה האזורית חבל יבנה.

21 -בית ספר המתאים  התברכנו פה באנשים שרואים את בית הספר של המאה ה- 
עצמו לעידן של היום.

המנהלים ואנשי הצוות החינוכי עוסקים ללא לאות בתהליך של למידה אחרת, ערכית, 
חינוכית, משמעותית, חדשנית, מתוך התנסות והעצמה אישית ומתמודדים עם אתגרים 
בישראל  בעם  למעורבות  חינוך  עם  יחד  ציונית,  לאומית,  דתית,  עולם  השקפת  מתוך 

ומחויבות מלאה לתורה ולמצוותיה.
תודה לראש המועצה מר משה ליבר, שמושך בחבל ומקדם את התחום החינוכי  - ערכי  

במועצה.
ודוחפת  תודה לגב' סיגלית הלל מנהלת מחלקת החינוך - מאז שאת איתנו מעודדת 

במקצועיות, מסירות ויעילות את תחום החינוך והעבודה, מתוך שיתוף פעולה.
אנטואן דה סנט אכזופרי  ב"נסיך הקטן" מסביר לנו –

"איך בונים ספינה?
אוספים אנשים

ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה
לים הרחב, הגדול והאינסופי.

ולא אוספים אנשים
ואומרים להם לאסוף עצים, להכין תוכניות

ולבנות ספינה".
הנה נאספנו פה בחבל יבנה אנשים של כמיהה, אהבה וחלומות.

הראי"ה קוק, ב"אורות הקודש" כתב:

"החלומות הגדולים יסוד העולם הם...
רק החלום החופשי, המורד במציאות וגבוליה,

הוא הוא באמת האמת... של המציאות".
שנדע תמיד לעבוד מתוך שיתוף פעולה וניגע אל החלום.

יעל הורוביץ
מפקחת כוללת - חינוך על יסודי

המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
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סיגלית הלל
מנהלת מחלקת חינוך

חינוך יסודי, ח״מ ועי״ס

 08-8622130
sigalit@hevel-yavne.org.il

אמיר כץ
מנהל השפ״ח

08-8622125
amir.k@hevel-yavne.org.il

נמרוד אושרוביץ
קצין ביקור סדיר רשותי ומנהל צהרונים

08-8622134
nimrod.o@hevel-yavne.org.il

איילת רוס
מפקחת גני ילדים

ayeletro2@education.gov.il

אורלי שנה
מפקחת חינוך מיוחד

orlysh@education.gov.il

לילך כהן גלעד
מפקחת - יו״ר ועדות זכאות ואיפיון
lilachgi@education.gov.il

אודליה גברא
מנהלת מדור גני ילדים

08-8622132
odelia.g@hevel-yavne.org.il

עינת ועלני
מזכירה אדמיניסטרטיבית

08-8622130
einat.v@hevel-yavne.org.il

דנה רגב
מנהלת היחידה לגיל הרך - לידה עד 3

08-8622115
yafit.s@hevel-yavne.org.il

הרב אבינוח ברנר
מפקח חינוך יסודי

brener465@gmail.com

משרד החינוך – מחוז מרכז

המינהל לחינוך התיישבותי

מחלקת החינוך – מועצה אזורית חבל יבנה

צרו קשר...

יעל הורוביץ
מפקחת חינוך על יסודי

yaelh@mchp.gov.il
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 השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( מהווה יחידה במחלקת החינוך במועצה ופועל לקדם 
ולרשות  החינוכיות  למסגרות  להורים,  מסייע   - וכן  הילדים  של  הנפשית  רווחתם  את 
המקומית ליצור את התנאים המיטביים לצמיחה, בכל תחומי ההתפתחות של הילד/ה 

והמתבגר/ת. 
השפ"ח עומד בקריטריונים מקצועיים הנקבעים על ידי השירות הפסיכולוגי ייעוצי )שפ"י( 

במשרד החינוך, וכן על ידי משרד הבריאות.
וקלינאית  בעיסוק  מרפאות  שתי  פסיכולוגים,  חמישה  מונה  במועצה  השפ"ח  צוות 
לפסיכולוגיה  וסטודנט  בפסיכודרמה  פרקטיקנטות  השנה  נוספו  כן  כמו  תקשורת. 
חינוכית. אלה, מלווים את ילדי, הורי וצוותי מסגרות החינוך, באופן שוטף, מגיל 3 ועד גיל 

 .18

מסגרת טיפולית
העבודה הטיפולית עוסקת במעגלים השונים של חיי הילדים  הלומדים בחבל ומחוצה לו 
ומתייחסת לתהליכים תוך -נפשיים ולאינטראקציות בינ - אישיות במשפחה, במערכת 

החינוכית ובקהילה. 

לצורך קבלת טיפול, ניתן לפנות, בין היתר, בנושאים הבאים: 
קשיי הסתגלות לגן ולבית הספר	 
חרדות	 
בעיות דימוי עצמי	 
משברים בחיי הילד ומשפחתו 	 

וכדומה. 
ככלל, הפנייה תיעשה דרך המסגרת החינוכית, אך ניתן לפנות גם באופן ישיר.

של  טיפולי  מענה  ניתן  זו  יחידה  במסגרת  התפתחותית.  יחידה  בשפ"ח  הוקמה  השנה 
לטיפול  רב  זמן  וממתינים  ידינו  על  המאותרים  הילדים  גני  לילדי  תקשורת  קלינאית 

בקהילה. 
של  היום  במעונות  שנתיים,  בגיל  כבר  התפתחות  מעוכבי  לאיתור  מהלך  החל  השנה 

הישובים השונים.

הערכה פסיכולוגית חינוכית
במסגרת פעילות השירות הפסיכולוגי החינוכי, נעשות גם הערכות פסיכולוגיות פרטניות 
של ילדים, כולל הערכות בשלות לכיתה א', הנדרשות לשם איתור צרכים ובניית תכניות 
של  המקצועית  דעתו  לשיקול  בהתאם  זאת,  כל  החינוך.  במערכת  והתערבות  מניעה 

פסיכולוג המסגרת החינוכית, גן או בי"ס, ובכפוף ללוח זמנים מוסכם.

השרות הפסיכולוגי-חינוכי
מנהל  – אמיר כץ, פסיכולוג חינוכי וקליני
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ייעוץ וליווי מתמשכים להורים ולצוותי חינוך

יבנה,  חבל  ילדי  את  המלווה  מקצועי  כגורם  עצמו  רואה  החינוכי  הפסיכולוגי  השירות 
לאורך כל שנות התפתחותם. אנו פוגשים הורים ואנשי צוות חינוכיים וטיפוליים במטרה 
להבין את הילד/ה, יכולותיו/ה וצרכיו/ה ובמטרה לעזור למבוגרים בחייו/ה לספק עבורו 

את הסביבה האידיאלית, ככל שניתן, להתפתחות תקינה ומיטיבה. 

פגישות  החינוך,  במסגרות  מקצועיות  בין  צוות  ישיבות  של  במסגרת  נעשית  זו  עבודה 
ייעוץ להורים, מפגשים משותפים עם התלמיד/ה ועוד.

במידה והנכם מעוניינים במפגש ייעוץ, ניתן לפנות דרך צוות המסגרת החינוכית )גננת/
יועצת בי"ס(.

חירום

אירועי חירום, יכול שיהיו, ברמה פרטנית, משפחתית, קהילתית או לאומית.
פעילות השירות הפסיכולוגי בזמן חירום כוללת:

ייעוץ למערכת החינוך ולמועצה.	 
התערבות ראשונית ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.	 
המשך ייעוץ וטיפול פרטני ומערכתי לאחר האירוע.	 

לשפ"ח,  ישירות  והן  החינוך  מסגרות  דרך  הן  אלינו,  לפנות  ניתן  חירום  אירוע  בעקבות 
בטלפון - 08-8622125.

היחידה ההתפתחותית בשפ״ח
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היחידה לביקור סדיר
נמרוד אושרוביץ - קצין הביקור הסדיר ומנהל הצהרונים

הביקור הסדיר מהווה חלק ממחלקת החינוך של המועצה.

תפקידיו של קצין הביקור הסדיר נגזרים מחוק לימוד חובה התשס"ט וממדיניות משרד 
החינוך, בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל. 

מטרתו של קצין הביקור הסדיר להבטיח את התמדת תלמידים במערכת החינוך מגיל 3 
ועד גיל 18, וכן עד גיל 21 בחינוך מיוחד. 

קציני הביקור הסדיר פועלים בקשר הדוק עם הצוות החינוכי של בית הספר, ההורים 
וכמובן התלמידים, ובמידת הצורך, תוך שיתוף פעולה עם השירות הפסיכולוגי, המחלקה 
של  הסדירים  לימודיהם  את  להבטיח  כדי  נוספים,  מקצוע  וגורמי  חברתיים  לשירותים 

כלל התלמידים.

פעילותם של קציני הביקור הסדיר מקיפה את התחומים הבאים:
כוח 	  הגברת  תוך  הלימודיות,  במסגרות  תלמידים  של  סדיר  ביקור  בבעיות  טיפול 

ההתמדה. 
מעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה. 	 
יעוץ וגישור בצמתים בהם ילדים ובני נוער נמצאים בסיכון לנשירה.	 
בניית תוכניות התערבות חינוכיות וטיפוליות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת 	 

נשירה.

נמרוד אושרוביץ - טלפון - 08-8622134

פעילות ״שיא הבריאות״ - צהרון גן נעמי רקפת - ניר גלים
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צהרונים - גני ילדים ובתי״ס יסודיים
בגני  הצהרונים  תכנית  את  השישית  השנה  זו  מפעילה  בחינוך  פרויקטים"  "נבון  חברת 
'ניצנים' של  הילדים ובבתיה"ס היסודיים במועצה האזורית חבל יבנה במסגרת תכנית 

משרד החינוך. כמו כן את הקייטנות במסגרת בי״ס של החגים.
בחברת "נבון" הילד מושם במרכז ההתרחשות, תוך מתן תשומת לב אישית לכל פרט 
ויכולותיו, העצמתו והעלאת ביטחונו העצמי.  בצהרון מושם  לומד, לפיתוח כישרונותיו 
רגשית-חברתית  קוגניטיבית,  מבחינה  הילד  של  ההתפתחותיים  ההיבטים  על  דגש 
ע"י פעילויות מובנות המתייחסות להיבטים אלו. אנו פועלים ברגישות רבה  ומוטורית, 

למתרחש בשטח, הן מול הילדים וכמובן מול ההורים.
בה  עשירה,  פדגוגית  מתכנית  הילדים  נהנים  ובקייטנות,  בצהרונים  מהתוכנית  כחלק 
מושם דגש על תחומי ידע עיקריים, למשל: חינוך לבריאות, מדע, טבע, מנהיגות, חברות 

והעצמה.
במהלך שנה"ל הצהרונים מתקיימים בימים א-ה, מסיום הלימודים ועד השעה 16:30 וכן 

בארבעה עשר ימי החופשה של משרד החינוך.
במהלך הצהרון בגני הילדים מוגשת ארוחת צהריים חמה ומזינה, הילדים בגני הילדים 
וחברתיים  חינוכיים  מתכנים  וכן  ומוזיקה  ובע"ח,  -טבע  חיצוניים  חוגים  משני  נהנים 

המועברים ע"י צוותי הצהרונים המסורים.
במסגרת הצהרונים מושם דגש גם על הפן החברתי-רגשי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי 
בנושאים  שיא  ימי   - בכללן  רבות,  חברתיות  פעילויות  ע"י  מותאמות  העשרה  ותוכניות 

שונים, אשר מעצימים את הילדים כמו- שבוע בריאות, יצירת גינות ערכים ועוד.
חברת ״נבון״ פועלת בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת החינוך של המועצה, ועדי ההורים 
ובתיאום מלא עם צוותי הבוקר, כדי ליצור רצף חינוכי לילדים ולוודא שהם זוכים למסגרת 
חינוכית ביתית, חמה ותומכת המאתגרת את הילדים ומאפשרת להם להתפתח ולצמוח.

לפרטים ויצירת קשר:

מנהלת הצהרונים מטעם חברת "נבון": 
גב' נחמה כהן | נייד- 054-6761361 | טלפון: 08-6694007 | וואטסאפ: 08-6858276

office@navon-p.co.il :מייל

מנהל הצהרונים בגני הילדים מטעם מחלקת חינוך: 
נמרוד אושרוביץ | טלפון:  08-8622134 

nimrod.o@hevel-yavne.org.il :מייל

רכזת הצהרונים בבתיה"ס מטעם המתנ"ס: 
גב' מיטל כהן | נייד – 052-3153934 | טלפון: 08-8622608 

kehila.hy@hy.matnasim.co.il :מייל
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היחידה לגיל הרך - לידה עד שלוש
מנהלת היחידה – דנה רגב

מזה מספר חודשים שוקדים במחלקת משאבי אנוש ובמחלקת החינוך על הקמת יחידה 
חדשה, אשר תעניק מענה לילדי הגיל הרך, המצויים במעונות היום ביישובי חבל יבנה.

היחידה תעסוק בריכוז תחום הגיל הרך, על מכלול היבטיו, על מנת שיתאפשר קידום 
תוך  זאת,   כל  החינוך.  משרד  למדיניות  בהתאם  וטיפוליים,  חינוכיים  לרצפים  המענה 
קיום שותפות בפיתוח ויישום מדיניות המועצה ויצירת מנגנונים ושגרות עבודה עם כל 

הנוגעים בדבר, לתועלת הפעוטות וההורים ולרווחתם המלאה.

את  המפעילים  הארגונים  בין  סדורים  נהלים  ויגובשו  עבודה  מנגנוני  ייבנו  זו  במסגרת 
מעונות היום לבין הפיקוח במחוז ובמועצה, על מנת שיובטח רצף חינוכי וטיפולי מגיל 

לידה ועד גיל שש – עת כניסת הילדים לעולם ביס היסודי.

מעונות היום בחבל יבנה

מרכז חינוכי ״הזית״: 
בית גמליאל - מנהלת: פריי בלאי – טדלה – 050-3003605

בני דרום - מנהלת: הדסה חביב – 050-3003606

חברת ״מעלות״: 
ניר גלים - מנהלת: נחמי פלדמן – 050-6700733

כרם ביבנה - מנהלת: פנינה הרוש – מ"מ - 050-5874758
גבעת וושינגטון - מנהלת: פנינה הרוש – 050-5874758

בן זכאי – מנהלת: ליזה דמרי – 054-7733380 
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חברי הועדה: 
לילך כהן גלעד – מפקחת - יו"ר הועדה | סיגלית הלל - מנהלת מחלקת חינוך

אמיר כץ – מנהל השפ"ח
מפקחים, נציגות פיקוח חינוך מיוחד, נציגות הורים וצוותי הגן או בי"ס

מהי ועדת זכאות ואפיון?

ועדת זכאות ואפיון היא ועדה מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח – 1988 )תיקון 
11, יולי 2018(.

הועדה קובעת את זכאותו של תלמיד/ה עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת 
התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים שיקבל לשלוש שנים.

מה קובעת ועדת הזכאות ואפיון?

זכאות התלמיד לשרותי חינוך מיוחדים	 
אפיון מוגבלות	 
רמת תפקוד וצרכים	 
היקף סל השירותים עבור התלמיד/ה שהוריו יבחרו לממש את זכאותו בחינוך הרגיל	 

מהי בחירת ההורים?

לרמת  ובהתאם  ואפיון,  זכאות  בוועדת  מיוחדים  חינוך  לשירותי  זכאות  קבלת  לאחר 
מתוך  התלמיד,  ילמד  שבה  המסגרת  את  והוריו  התלמיד  יבחרו  שנקבעה,  התפקוד 

המסגרות הבאות:

בי"ס לחינוך מיוחד או גן לחינוך מיוחד	 
כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל	 
כיתה רגילה בבי"ס לחינוך רגיל	 
גן לחינוך רגיל	 

מי יכול לפנות ולבקש דיון בוועדה?

ארגון  המקומית,  החינוך  רשות  נציג  מקצועי,  רב  צוות  התלמיד/ה,  או  התלמיד/ה  הורי 
ציבורי שהוסמך לעניין זה ע"י שר החינוך או נציג שירותי הרווחה.

חינוך מיוחד - ועדות זכאות ואיפיון
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עד מתי ניתן לפנות?

31 במארס מדי  יאוחר מיום  ואפיון תעשה לא  זכאות  בוועדות  הפניית תלמידים לדיון 
שנה.

כיצד נוזמן לדיון?

זימון לוועדה יישלח להורים לפחות 14 יום לפני מועד הועדה. המחלקה לחינוך מיוחד 
תשלח אליכם בדואר רשום זימון לוועדה ובמקביל - תיידע את המסגרת החינוכית על 

מועד הוועדה.

היכן מתקיים הדיון בוועדת זכאות ואפיון?

הוועדה מתקיימת באגף החינוך ברשות המקומית שבה התלמיד/ה רשום, עפ"י תעודת 
הזהות של הוריו.

מתי ממומשת הזכאות?

ממומשת  ואפיון,  זכאות  וועדת  באמצעות  שנקבעת  מיוחדים,  חינוך  לשירותי  הזכאות 
בשנת הלימודים העוקבת.

מיהו התלמיד המועלה לדיון בוועדת זכאות ואפיון?

 	ASD – מוגבלות על רצף האוטיזם
הפרעות נפשיות	 
עיוורון / מוגבלות בראייה	 
חירשות / מוגבלות בשמיעה	 
חשד למוגבלות שכלית התפתחותית	 
מוגבלות שכלית התפתחותית	 
מוגבלות פיזית	 
הפרעות נפשיות	 
מחלות ותסמונות נדירות	 
משכל גבולי	 
לקות למידה רב בעייתית 	 
• ADHD - הפרעות קשב וריכוז	
הפרעות התנהגותיות ורגשיות	 
עיכוב תפקודי / שפתי	 
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אילו מסמכים יש להגיש לוועדה?

ויתור סודיות	 
מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד/ה	 
שאלון הפנייה לוועדת זכאות ואפיון	 
שאלון רמת מוגבלות	 
שאלון להורים	 
שאלון לתלמיד	 
בדיקות שמיעה וראייה עדכניות 	 
סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד	 

כיצד מגישים את התלמיד?

תלמיד/ה המופנה לוועדה ולומד במערכת החינוך בעיר בבי"ס / גן – הצוות החינוכי 	 
ידאג להעלאת המסמכים לפורטל משרד החינוך.

הורים לילד הלומד במסגרת חינוכית פרטית ועתיד לעלות בשנה הבאה למסגרת 	 
חינוך עירונית, ישלחו את המסמכים למייל הרשות המקומית

מיהם חברי ועדת זכאות ואפיון?
ניסיון והכשרה בחינוך 	  – עובד משרד החינוך בעל מומחיות,  יושב/ת ראש הוועדה 

המיוחד
נציג רשות החינוך המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך או נציג מטעמו	 
מפקח כולל לחינוך מיוחד או נציג מטעמו	 
מפקח כולל לחינוך רגיל	 
פסיכולוג חינוכי	 
נציג הורים – ארגון הורים ארצי	 

מתי מקבלים את החלטת הוועדה?
החלטת הוועדה, לרבות הפרוטוקול, תשלח להורים תוך 14 יום ממועד הדיון.

מי מוזמן לוועדה?

הורי התלמיד/ה  	
צוות חינוכי  	

הוועדה רשאית להזמין אנשי מקצוע מתחומים שונים  	
ההורים רשאים להביא את מי מטעמם לדיון  	
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אם החמצתי את המועד האחרון לבקשת הוועדה?...

במקרים מיוחדים אפשר לקיים דיון שלא במועד הקבוע 
– זוהי ועדת זכאות ואפיון חריגה.

 הרשות היא זו שמפנה את הבקשה לקיום ועדה חריגה למשרד החינוך. 
לצורך כך יש להעביר לרשות המקומית בקשה מנומקת לדיון בוועדה חריגה, הממוענת 
למנהלת המחוז, גב' ורדה אופיר. יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה )אבחונים, מכתב 

מרופא וכדומה(.

והמוסד  ההורים  את  תיידע  המקומית  הרשות  החינוך,  משרד  תשובת  קבלת  לאחר 
הוועדה  תתקיים  חריגה,  ואפיון  זכאות  וועדת  לקיום  אישור  שהתקבל  במידה  החינוכי. 

ברשות המקומית, עפ"י הכללים והנהלים.

"ישנם ציירים ההופכים את השמש לנקודה זהובה
וציירים אחרים שהופכים נקודה זהובה לשמש,

בכוח אמונתם ובינתם"
 )פיקאסו(
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הליך הרישום - מידע כללי

גני הילדים וכיתה א'
הורים יקרים! 

בגן  הנוכחית  בשנה  מבקר  ילדם  אם  גם  שנה,  כל  לגן  ברישום  מחוייבים  ההורים  כל 
הילדים.

מועדי הרישום 
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ג 

)23 בינואר 2023(, ויימשך עד ליום ראשון כ"א בשבט התשפ"ג )12 בפברואר 2023(. 
יובהר כי חובת הרישום לגן ילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבית ספר )מוסד 
חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי(, חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בגיל הרישום 

כמפורט להלן:

לתשומת ליבכם!  
במרשם  גם  כך  הרשומים  בלבד,  יבנה  חבל  לתושבי  מיועדת  באינטרנט  ההרשמה 

האוכלוסין.  
ההרשמה לכיתה א' תתאפשר באינטרנט או במועצה בלבד!!

חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ד הם הילדים שנולדו בין התאריכים:
כיתה א' -  ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י"ג בטבת 

תשע"ח, 31 בדצמבר 2017.
גילי 5 - ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ד בטבת תשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ"ג בטבת 

תשע"ט, 31 בדצמבר 2018.
גילי 4 - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת תשע"ט, 1 בינואר 2019, עד ג' בטבת 

תש"ף, 31 בדצמבר 2019.
גילי 3 -  ילדים שנולדו בין התאריכים: ד' בטבת תש"ף, 1 בינואר 2020, עד ט"ז בטבת 

תשפ"א, 31 בדצמבר 2020.

חריגי הגיל הרך
החל משנת הלימודים התשפ"א רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. יובהר 

כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2021 עד 15.1.2021 )כולל(.
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תהליך ההרשמה
הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד ויהיה פתוח לשירותכם

במועד הרישום בלבד.

לצורך התחלת תהליך הרישום, עליכם להיכנס לאתר הרישום בקישור שנשלח אליך 
לטלפון הנייד או לקישור באתר המועצה.

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים, הקפידו למלא את כל הפרטים, כולל כתובות מייל. 
בגמר תהליך הרישום תקבלו את ההודעה: "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה" - נא וודאו 

שקבלתם למייל שלכם אסמכתא לרישום. 
אם לא קבלתם הודעה במייל, כנראה שלא השלמתם את הרישום על פי הנדרש.

נא ודאו בשנית את  כתובת המייל שהזנתם ובצעו רישום מחדש.

חשוב!!  אם כתובתכם במרשם האוכלוסין אינה באחד מיישובי חבל יבנה - 
לא תצליחו להירשם באתר.

הורים עצמאים - גרושים /פרודים /יחידנים
כך  ההורים  שני  הסכמת  את  לקבל  יש  חינוך  למוסדות  הילדים  רישום  לצורך 
תוגבל  ו/או  תישלל  שבהם  )במקרים  והאפוטרופסות.  המשפטית  הכשרות  חוק  קובע 

האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו(.
וקיימת מחלוקת בין ההורים, עליהם להציג בפני מחלקת הגנים את החלטות  במידה 

בית המשפט.
הורים המבקשים לקבל דיוור בנפרד בנוגע לילדם, עליהם לעדכן את כתובתם הנפרדת 
במשרד הפנים, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, ולשלוח אלינו כתב הצהרה חתום 

ע"י שני ההורים. 
בעת הרישום באינטרנט, נא ציינו שישנה כתובת נוספת לתלמיד )קטין(, במידה וההורים 

גרים בשתי כתובות נפרדות.

דחיית הכניסה לכיתה א'
ידי  על  מקצועית  בצורה  להישקל  שצריכה  החלטה  הינה  בגן  נוספת  שנה  הישארות 

ההורים, הגננת  ופסיכולוג/ית  הגן.
תהליך קבלת ההחלטה מתחיל בפנייה לגננת בשלב מוקדם ככל הניתן במהלך השנה 
)לכל היותר עד ינואר(, לצורך התחלה של תהליך הערכה והתערבות. תהליך זה ילווה על 
ידי גננת ופסיכולוג/ית הגן. ההחלטה על הישארות שנה נוספת בגן מחייבת המלצה 

של השירות הפסיכולוגי במועצה.
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נוספת בגן  אם תתקבל עליכם, ההורים, המלצת השרות הפסיכולוגי להישארות שנה 
הילדים - יש להירשם לכתה א' ולא לגן הילדים ולציין בהערות כי הנכם נמצאים 

בתהליך המקובל של השארות שנה נוספת בגן.

א'  לכיתה  הרישום  את  לבטל  יש  בגן,  נוספת  שנה  רישום  על  ההחלטה  קבלת  לאחר 
ולבצע רישום לגן במחלקת גני ילדים בלבד, בכפוף להמלצת השרות הפסיכולוגי.

בקשת סייעת רפואית

או  לטיפול  והזקוקים  הרגיל  בחינוך  הלומדים  מיוחדים  בריאותיים  צרכים  עם  ילדים 
השגחה רפואיים במהלך שעות הלימודים, משרד הבריאות מממן עבורם סייעת רפואית. 
לפני הגשת הבקשה רצוי לקרוא את המידע באתר משרד החינוך – חוזר מנכ"ל "אורחות 

חיים במוסדות החינוך".

הליך הגשת הבקשה

להגשת בקשה יש לפנות לגב' אודליה גברא ולצרף את המסמכים הסרוקים שלהלן:
לא יותר מ- 6 . 1 חוות דעת רפואית עדכנית מרופא מומחה בה מוטבע תאריך של 

חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה, המפרטת את מהות המצב הרפואי 
ואת הטיפול הנדרש.

חוות דעת תפקודית - רק במקרים של בקשה לטיפול פולשני.. 2
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גני הילדים

הנחיות רישום

שיבוץ לגנים
מתחייבת  הרשות  אין  הלידה.  ותאריך  המגורים  יישוב  פי  על  יעשה  התלמידים  שיבוץ 

לשיבוץ במוסד מועדף.

ערר על שיבוץ
עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור על השיבוץ. 

הודעת  עם  יחד  אליכם  שישלח  מקוון  טופס  באמצעות  להגיש  יש  הערר  בקשת  את 
השיבוץ.                   

גן תמר, גן המותאם לילדים עם עיכוב התפתחותי, מקיים 
אווירה חינוכית מקצועית רב תחומית, המזמנת התנסויות 
רגשיות, אינטלקטואליות, חושיות מוטוריות. בגן ניתן מענה 
אמונה  מתוך  ותלמיד,  תלמיד  כל  של  הייחודיים  לצרכים 
עצמי,  ערך  עצמאות,  סקרנות,  לפיתוח  הילד  ביכולות 

הדדיות  וקבלת האחר.

מיקוםגן ח״מ תמר
בי"ס נעם בני דרום

מנהלת גן
יהודית קונופניצקי

טלפון
086369259
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הגן שלנו מתבסס על 
אמונה ביכולתם של 

הילדים ליזום, להוביל, 
ללמוד, לחקור וליצור 

את מרחבי החיים, תוך 
אינטראקציה מיטבית 

וחוויתית ומתוך למידה 
משמעותית.

גן רימון
מיקום

בית גמליאל

מנהלת גן
הודיה בלעייש

טלפון
08-9438114

בהתאם לתפיסת הגן 
העתידי, אנו, בגן רותם, 

מציידים את הילדים 
בידע, במיומנויות ובערכים 

שיאפשרו להם להתנהל 
בעולם ומעודדים יזמות, 

יצרנות ופעלתנות.

גן רותם
מיקום

בן זכאי

מנהלת גן
שני סימן טוב

טלפון
08-9327518

פנים הגן והחצר מתוכננים 
בצורה של מרחבים גמישים 

המזמנים אינטראקציה, 
שיח בין החברים

ושיתופי פעולה, ביטוי עצמי
ויצירתיות של הילדים.

מיקוםגן אורן
בית גמליאל

מנהלת גן
רייכמן ימית

טלפון
08-9438108
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"עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח..."
בגן שלנו מעניקים לילד תחושה של אמון וביטחון 
החיוניים למיצוי הפוטנציאל הטמון בו, מהכח אל 
השונים,  ההתפתחות  בתחומי  ולקדמו  הפועל, 
והארץ,  העם  התורה,  לאהבת  חינוך  על  בדגש 

מתוך אווירה נעימה, רגועה ומכילה.

גן ורד
מיקום

בני דרום

מנהלת גן
מיכל דעי

טלפון
08-8564839

בגן יסמין מאמינים שהבית 
והגן הם אלה המשמשים 

כבסיס ראשוני איתן ליצירת 
תחושת הביטחון של הילד 

ולפיכך, צוות הגן מטפח 
יוזמות חינוכיות בשיתוף 

ההורים והקהילה. הלימוד בגן מזמן לילד התנסויות רבות 
ומגוונות, המאפשרות לו התפתחות רגשית, תחושתית, 

מוטורית ואינטלקטואלית.

גן יסמין
מיקום

בן זכאי

מנהלת גן
אסנת עזריה

טלפון
08-9430890

בגננו הקטן - קורים 
דברים גדולים 

וטיולינו הרבים תופעות 
טבע חוקרים 

ועל קשר עם הקהילה 
שומרים.

מיקוםגן שקד
בני דרום

מנהלת גן
אסתר דוסטרא

טלפון
08-6171905
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אצלנו בגן - נכנסים בשמחה 
הם ויוצאים בשמחה, החברים כאן 
כמו משפחה. חוקרים תופעות 

טבע מעניינות, וחושבים איך כל 
זה יכול להיות.  מטיילים בסביבה 

הקרובה לגננו, מכינים ויוצרים 
לגמרי בעצמנו.  מתנסים בחומרים מסוגים שונים )גם אם הם קצת 

מלכלכים(. בקיצור, אנחנו  מאד נהנים

גן שושן
מיקום

בני דרום

מנהלת גן
קמה רפל מרמור

טלפון
08-8562979

אנו  התאטרון,  בעזרת  למידה  על  מתבסס  שלנו  הגן 
חברות,  יצירתיות,  חגים,  נושאים-  למגוון  מתוודעים 
שונים,  מסוגים  בובות  בעזרת  ועוד,  ספרות  מוזיקה, 

התאטרון  והצגות.  תחפושות 
מעשיר את עולמם של הילדים 
על  להתבונן  אותנו  ומלמד 

העולם מזווית אחרת.

גן נרקיס

גן הדר – חמ״ד של משפחה
בגן שלנו מאמינים בכל ילד וילדה.

בגננו מפתחים את הצד הרגשי והחברתי 
של הילדים, מעודדים ביטוי אישי, יזמות, 

יצרנות, חקר, למידה בסביבת 
חיים קרובה, עשייה בתוך 

ומחוץ לגן, שיתוף הקהילה 
והמשפחה.

מיקוםגן הדר
כרם ביבנה

מנהלת גן
חדווה אברהמי

טלפון
08-9167709

מיקום
גבעת וושינגטון

מנהלת גן
עדי שירה מצרפי

טלפון
08-9107146
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בגן הכרם מאמינים שבכל ילד 
יש הרבה טוב. צוות הגן מביא 

כל ילד לגלות את יכולותיו 
הטובות בתחומים השונים - 

סיפורי התורה ומעשי האבות 
מלווים אותנו בצורה חווייתית 

ומשמעותית ומשמשים לנו 
דוגמא לאהבת חינם לחברים.

מיקוםגן הכרם
כרם ביבנה

מנהלת גן
ענת אוזן

טלפון
08-8534584

לילדים  ואוהב  בית חם  הוא  גן חבצלת 
והשותפות  החברות  בגננו  המתוקים. 
ביטוי  לידי  הבאים  מרכזיים  ערכים  הם 
לכבוד, במתן  בחינוך  בגן.  היום  בשגרת 
ילד,  לכל  ורגשי  אישי  וביטוי  בחירה 
המעודדות  ובפעילויות  מכבד  בשיח 

שת"פ בין הילדים.

מיקוםגן חבצלת
ניר גלים

מנהלת גן
מורן שלום

טלפון
08-6582081

בגננו אנו מחנכים לאורח חיים בריא תוך 
שימוש בפעילויות ספורטיביות מגוונות. 

מטרת הפעילות היא לאפשר לילדים 
להגיע לשכלול תנועתם ולמיצוי מרבי 

של יכולותיהם, תוך התייחסות להיבטים 
מוטוריים, רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים.

מיקוםגן כלנית
ניר גלים

מנהלת גן
נירית שמעוני

טלפון
08-8510016
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בגן נעמי צוות הגן מעודד 
ומטפח כישורי חיים 

ומיומנויות של למידה וחקר 
עצמאי, במסגרתם הילדים 

מתנסים, חוקרים ומגלים 
בעצמם את העולם בו 

אנו חיים. תהליכי הלמידה 
והעשייה בגן מתקיימים בצורה חווייתית, מאפשרת וגמישה. 

כל אלו מלווים בחום, הכלה, אהבה ושמחה.

גן קיבוצי של תורה עם דרך ארץ. בגננו חצר גרוטאות, 
טיולים יומיים 

וקשר הדוק בין 
הקהילה לגן.

גן נעמי-רקפת

גן צבעוני

מיקום
ניר גלים

מנהלת גן
נעה ועלני

טלפון
08-6693159

מיקום
קבוצת יבנה

מנהלת גן
אורית רז

טלפון
08-8548384

חינוך קיבוצי הדוגל בעצמאות, חיבור לקהילה, לטבע 
ולסביבה ולתורה ומצוות. הלמידה אצלנו היא התנסותית 

ומשמעותית. בגנון שלנו מטיילים מידי יום, חוקרים את 
הסביבה, נפגשים עם אנשים, מבקרים בענפי הקיבוץ 
ועוקבים אחר תהליכים. כמו כן יש לנו חצר גרוטאות 

עשירה המשמשת כמעין מעבדה 
של החיים ומאפשרת לילדים 

חקר, התנסות בחומרים משחק 
סוציודרמטי וחיזוק התחום המוטורי.

מיקוםגן דקל
קבוצת יבנה

מנהלת גן
לינוי עדיקא

טלפון
08-8548385
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הגן המדעי - נחל שורק
גני החובה בחבל יבנה רוכשים ידע וחוקרים בגן המדעי  

לילדים  ואמנות  במדעים  העשרה  מרכז  משמש  שורק  בנחל  אמנותי  המדעי  המרכז 
ולצוותים החינוכיים. בשנת הלימודים הנוכחית כל ילדי גני החובה שלנו בחבל יבנה יהנו 
הצעירים,  הילדים  את  המעניינים  התכנים  בעולם  מתמקדת  הלמידה  בגן.  מהפעילות 
בגן  הפעילות   - הרך  לגיל  חזותית  ובאמנות  במדעים  הלימודים  לתוכניות  בהלימה 

מותאמת לדרך חשיבתם. 

חשיפת הגננות לדרך עבודה מותאמת למיומנויות המאה 21- מתוך חקר מזדמן, שאילת 
דרך  את  יפנים  הגן  שצוות  כך  טכנולוגי,  ותכנון  בעיות  פתרון  חשיבה,  פיתוח  שאלות, 

העבודה וימשיך אותה בגן.

יצירותיהם  את  חוקרים  שונים,  מתחומים  אמנים  הילדים  פוגשים  האמנות  בתחום 
ומתנסים ביצירה, מתוך הבנה מעמיקה של מושגים ועקרונות. נושאי האמנות תומכים 

ומחזקים את הבנת המושגים המוצגים בנושאים המדעיים.
ונחשפים למידע בצורה חזותית,  ומגוונות,  במרכז העשרה חווים הילדים חוויות שונות 

מילולית, דרך יצירה, סרטי מדע וטבע ועוד.

ישראל, להעמיק בנושאים מדעיים הקשורים לארץ  בחרנו השנה לעסוק בנושא ארץ 
שהכרות  מחשבה  מתוך  ועוד,  ארכיאולוגיה  שונים,  מבנים  המים,  מקורות  כגון  ישראל 

מעמיקה עם מקומות בארץ תעמיק אצל הילדים את החיבור הרגשי.

הפעילות בגן מתקיימת פעם בחודש עד סוף השנה, כשמפגש הסיום יתקיים יחד אתכם, 
ההורים.

הגן המדעי
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בהתאם לחוק חינוך חובה תש"ט, 1949 וחוק למוד חובה ממלכתי )תשי"ט( 1953 
והתקנות שהותקנו ע"י שר החינוך, חייבים הורים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי 

ממלכתי או ממלכתי דתי, או מוכר שאינו רשמי.

תהליך הרישום

באפשרותכם לבחור בין שני בתיה"ס היסודיים הקיימים במועצת חבל יבנה:
בי"ס ״עמיחי״ – קיבוץ קבוצת יבנה

בי"ס ״נעם״ – בכניסה ליישוב בני דרום

לנוחיותכם, וע"מ להקל עליכם את תהליך הבחירה, פרסנו בפניכם את חזון בתיה"ס ואת 
משנתם החינוכית – ערכית – לימודית בעמודים 32-33.

לבירורים ושאלות –

בי"ס "נעם" 
טלפון - 08-6369259  | פקס -   08-6369259

torani.hy@gmail.com - מייל
שם המזכירה: חני עזריה

ימי ושעות קבלה במזכירות בי"ס: 
בימים א, ב, ג, ה בין השעות 8:30-14:30, יום ו׳ בין השעות: 8:30-12:00.

בי"ס "עמיחי"
טלפון -  08-8561848, 08-8548304  |  פקס - 08-8569738

amichai@educ.org.il - מייל
שם המזכירה: עינב אחרק

ימי ושעות קבלה במזכירות בי"ס: בימים  א' - ה'  בין השעות   09:00 - 14:30

ביטול רישום עקב מעבר מגורים לרשות אחרת

טופס בקשה לביטול רישום יתקבל לאחר המצאת המסמכים הבאים:
טופס בקשה לביטול רישום – חתום ע"י שני ההורים.	 
תעודות זהות של שני ההורים, כולל ספחים פתוחים של שני ההורים.	 

הורים גרושים או פרודים 
יש לצרף הסכמה חתומה של שני ההורים או צו שיפוטי מבית המשפט המאשר את מתן 

הטופס.

הנחיות הרישום לכיתה א׳
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בקשות העברה בינ-מוסדיות

הנחיות וכללים

סעיף 2 לתקנות חינוך ממלכתי )העברה( מאפשר להורים לפנות בבקשה לרשות החינוך 
המקומית להעביר את ילדם מבי"ס בו הוא רשום או לומד, לבי"ס אחר.

הורים המעוניינים להעביר את ילדיהם לבי"ס אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה 	 
לרשות המקומית. הבקשה תידון במסגרת ועדה בהשתתפות מפקח בי״ס ומנהל 

השפ״ח.
רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת 	 

התלמיד ובדבר המוסד אליו הוא מועבר במועדים שלהלן:

בקשה להעברה מיידית – תוך 14 יום מיום הגשת הבקשה.
בקשה להעברה לקראת שנה הבאה – 

אם הבקשה הוגשה עד 15.7.2023 – תשובה תתקבל עד 10.8.2023.
אם הוגשה לאחר 15.7.2023 - התשובה תתקבל עד 10.9.2023.

עד לקבלת התשובה  - על התלמיד להגיע לבי״ס בו למד שנה קודם לכן.
העברה זו מותנית בהסכמת הרשות המקומית.

בקשות העברה עבור תלמידים העולים לכיתה א – שנת תשפ"ג

ניתן להגיש בקשת העברה ממוסד אחד למישנהו, למחלקת החינוך, לאחר מועד 
הרישום שיסתיים בתאריך ביום ראשון - כ"א בשבט, תשפ״ג, 23.1.2023.

הורה המעוניין לשנות את החלטת השיבוץ של ילדו יוכל להגיש בקשת העברה מנומקת 
einat.v@hevel-yavne.org.il  – למחלקת חינוך במייל

בקשות אלה יוגשו עד סוף חודש יוני.
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשות העברה אלא במקרים חריגים.

כל בקשות ההעברה יידונו במסגרת ועדת העברות בראשות משה ליבר, ראש המועצה, 
ובהשתתפות נציגי משרד החינוך ומחלקת החינוך.

תשובות יתקבלו עד אמצע חודש יולי.

בקשות העברה באמצע מסלול לימודים – חינוך יסודי – כיתות ב-ו
בקשות אלה, יכול שיוגשו מטעמים חינוכיים של אי התאמת התלמיד/ה לחברת הילדים, 
קשיים של התלמיד/ה או ההורים עם מנהל בי"ס או מי מצוותו או קשיי הסתגלות של 

התלמיד/ה.
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הבקשות יוגשו במהלך חודשים מאי – יוני של שנת הלימודים למחלקת החינוך 
Einat.v@hevel-yavne.org.il  – במייל

בצירוף נימוקי הבקשה ומסמכים רלוונטיים תומכים )אבחונים וכיוצ"ב(.
יולי במסגרת ועדה בראשות משה ליבר, ראש המועצה,  יידונו במהלך חודש  הבקשות 

ובהשתתפות מפקח בי"ס, מנהלת מחלקת החינוך ומנהל השפ"ח.
הורים המעוניינים להופיע בפני הועדה ע"מ להציג את בקשתם מתבקשים לתאם זאת 

מראש עם מזכירת מחלקת החינוך, גב' עינת ועלני.

תשובות לבקשות שהוגשו עד 15.7.2023 - יתקבלו עד 10.8.2023.
תשובות לבקשות שהוגשו לאחר 15.7.2023 – יתקבלו עד -10.9.2023

עד מועד זה - התלמיד יפקוד את ספסל הלימודים בבי״ס בו למד שנה קודם לכן.
ניתן לערער על תשובה שלילית בפני מנהלת מחוז מרכז, גב' ורדה אופיר.

בקשות העברה באמצע שנת הלימודים – גני ילדים וחינוך יסודי 
העברות באמצע שנת לימודים יתאפשרו במקרים חריגים בלבד.

נהלים לבקשת העברה חריגה

בקשת העברה באמצע שנת לימודים תתאפשר רק לאחר שנערך בירור עמדת ההורים 
עם הגננת או הנהלת בי"ס, בנוכחות מפקח/ת הגן או בי"ס, מנהלת מחלקת החינוך או 

מי מטעמה, ומנהל השפ"ח.

einat.v@hevel-yavne.org.il בקשת העברה מנומקת תוגש למחלקת החינוך במייל
ותידון במהלך עד שבועיים ממועד הגשת הבקשה.

הבקשה תובא לדיון בפני צוות בינמקצועי, הכולל את נציגות הפיקוח, מנהלת מחלקת 
גני הילדים או מנהלת מחלקת החינוך ומנהל השפ"ח.

לתשומת הלב !!
במקרים  יאושרו  מסלול  באמצע  או  לימודים  שנת  באמצע  תלמיד/ה  העברת 

חריגים בלבד.
השיקול המרכזי העומד בבסיס קבלת ההחלטה בעניין זה הוא טובת התלמיד ובחינת 
אחר.  חינוכי  למוסד  העברתו  באמצעות  הלימודי  או  החברתי  מצבו  שיפור  פוטנציאל 
ואחרים מצד  - העברת תלמיד ממוסד אחד למשנהו דורשת משאבים רגשיים  ככלל 

התלמיד והוריו, לצורך השתלבותו המיטבית במוסד הלימודי החדש. 
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החינוך היסודי בחבל יבנה
בית ספר חמ״ד ״נעם״
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8

בי"ס חמ"ד עמיח"י מהווה מודל למצויינות אישית, ערכית וחברתית.
מיומן בלמידה מגוונת, חוויתית, בסביבה עתירת ידע, המעוררת תוכן 

סקרנות יוזמה ויצירתיות תוך שימוש במיומנות המאה 21.

מסורת של אמונה,
ערכים, העצמה והגשמה

חינוך לאהבת 
התורה  תוך זיקה 
למדע והסביבה.

צוות מקצועי ומנוסה 
הפועל לקידום יכולות
אישיות של כל תלמיד.

פדגוגיה איכותית ומרחבי 
למידה חדשניים התואמים 

למאה ה-21

בית ספר חמד עמיח"י

משפחת חמ"ד עמיח"י
להצלחה! ו  הצטרפ

בית ספר חמ״ד ״עמיח״י״
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בי"ס על יסודי -  "קבוצת יבנה" – כיתות ז׳ – י״ב
יאיר לסלוי מנהל שש שנתי:  

אליכין בן נון מנהל חטיבת הביניים: 
שירי טויטו מנהלת חטיבה עליונה: 

08-8561847 טלפון:   
ky-mazkirut1@hityash.org.il מייל:   

/https://k-yavne.tik-tak.net אתר:   

ושדות חקלאיים  בין מבני הקיבוץ, המדשאות  יבנה",  "קבוצת  בית הספר שוכן בקיבוץ 
ומונה 650 תלמידים ותלמידות, המגיעים מקיבוצים דתיים, יישובי המועצה האזורית חבל 

יבנה וממועצות אזוריות סמוכות נוספות.
בית הספר שואף לבנות את עולמם הרוחני של התלמידים ברוח ערכי "תורה ועבודה" 
ורלוונטיות לחיינו, כחלק מתפיסת  - הלימודים מכוונים לבירור שאלות קיומיות  וככזה 

העולם בו "תורה ועבודה" שלובים כאחד. 

ו-2 כיתות  2 כיתות בנים בהובלת מחנך  4 כיתות:  -  מבנה השכבה:   חטיבת הביניים 
בנות בהובלת מחנכת. הלמידה בחטה"ב כוללת את מקצועות היהדות והרוח בלמידה 
אנגלית  מתמטיקה,    - ליבה  לימודי  למחציות;  הלימוד  מקצועות  בחלוקת  כיתתית 
ולגיל,  לשכבה  בהתאם  לימודית,  ורמה  הקבצות  עפ"י  ו/או  כיתתית  בלמידה  ומדעים 
לאורך כל שנה"ל ושעות כישורי חיים, לטובת העמקה בלמידה אחרת -  חוויתית, רגשית  
ושימוש במגוון מיומנויות. בשעות אלו ניתנת אפשרות בחירה לתלמידים/ות ביחס לתכני 

הלמידה בכל מחצית. 
בחטיבה מופעלים גם מרחבי יצירה 

ועשיינות, בהם תלמידים מתנסים 
באפייה וקונדיטוריה,  בחדר כושר,  

באומנויות שונות ובשימוש ובנייה 
 בעץ,  בחומרים פלסטיים ועוד.

במקביל למערכת השעות 
הכיתתית מופעלים בחטה"ב 

מספר מסלולי לימוד למצטיינים/
ות ולסקרנים/ות בתחומי המדעים 

והיזמות, מדעי הרוח והרפואה 
ובתחום המנהיגות הצעירה. 

החינוך העל יסודי בחבל יבנה
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תוכניות אלו כוללות טיולי שטח, 
קורסים חיצוניים

של תעשיידע, העשרה לימודית 
על ידי צוות ביה"ס וכן יום למידה 
מרחוק  בדרך 'למידה מבוססת 

פרויקטים', על מנת לאפשר לכל 
תלמיד/ה להעשיר את עולמו/ה 

בלמידה בסגנונות ובמרחבים 
מרובים. 

מפעילים  אנחנו  הביניים  בחטיבת 
'מרכז למידה' בו ניתן תגבור ומענה בלמידה היומיומית בכיתה לתלמידים/ות הזקוקים 
להכוונה ותיווך, על מנת לעמוד בקצב וברף הלמידה של קבוצת השווים שלהם בשכבה. 
במסגרת זו ניתנות  שעות תגבור קבוצתיות ואישיות במגוון מיומנויות למידה, וכן שעות 

ממוקדות לקידום וטיפוח רגשי.

שעיקר  ומגוונת,  עשירה  ערכית,  חברתית  תוכנית  השנה  כל  לאורך  מוביל  הספר  בית 
מטרתה - ליצור חברת תלמידים מגובשת, מחויבת לחברה ופועלת למענה ולקידומה. 

פעילויות  אלה כוללות טיולים, שיח בכיתות וטקסים. 

– במסגרת התיכון פועלות בביה"ס מגמות ריאליות - פיסיקה, מדעי המחשב,  התיכון 
ביולוגיה ומדעי הסביבה, וכן מגמות הומניות - לימודי ארץ ישראל, תיאטרון וקולנוע.

בית הספר.  יש אפשרות להתחנך בפנימייה הצמודה למבנה  יא'-יב'  לתלמידי שכבות 
חברה  חיי  מאפשרת  הפנימייה 
פעילים וגיבוש חברת נוער פעילה 
מתקיימת  בפנימייה  ותורמת. 
תוכנית חברתית עשירה, הכוללת 
פעילות  שם,  אנשי  עם  שיחות 
העשרה  חוגי  שבועית,  התנדבות 

ועזרה לימודית.
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רישום לכיתה ז׳ - שנת תשפ״ד

ביקורי חשיפה להורים ולתלמידים
ולתלמידי  להורים  חשיפה  ביקורי  הביניים  בחטיבת  יערכו  הקרובים  החודשים  במהלך 

כיתות ו.

ביקורים להורים:

פעילות לתלמידים:
בי"ס יקיים פעילות היכרות עם חטיבת הביניים עבור תלמידי כיתות ו' מבתיה"ס "נעם" 

ו"עמיחי" - במהלך שעות הלימודים ובתיאום עם בתיה״ס היסודיים.

מועדי הרישום והנחיות נלוות
הרישום לחטיבת הביניים יחל ביום ראשון, ח׳ בטבת 1.1.2023 באמצעות אתר הרישום 

באתר ביה"ס - https://k-yavne.tik-tak.net/ או ישירות באתר הרישום:
/https://schoolreg.info

במהלך חודש שבט, פברואר - יתקיימו ראיונות קליטה לחטיבת הביניים.
כלל התשובות למועמדים/ות יינתנו ביום ראשון, י״ב באדר,  .5.3.2023 

לתשומת הלב!
התאריכים שהוצגו לעייל הם עפ"י מתווה החמ"ד, המחייב את כולנו.	 
רישום 	  כולל  הביניים,  לחטיבת  מלא  קליטה  בתהליך  מחויבים  יבנה  חבל  תלמידי 

מלא באתר וראיון עם צוות החטיבה, לצורך היכרות הדדית עם התלמידים/ות. 

עפ"י כללי המשרד ומחויבותנו ליישובי החבל - שאנחנו שמחים בה - 
כלל תלמידי החבל מתקבלים ומוזמנים ללמוד בחטיבה.

ערבי היכרות
ביישובי החבל

במהלכם נערוך היכרות ושיח
עם צוות החטיבה 

בנושא החזון הבית ספרי, 
תוכניות הלימודים בחטיבה ועוד

לתיאום: נועה רכזת קליטה:
054-4478222

בוקר פתוח בחטיבת הביניים
לכלל ההורים במרחב

היכרות עם התפיסה החינוכית
ומבנה הקמפוס של החטיבה:

כ׳ בטבת, 13.1.2023
בשעה 9:00
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הרב ד״ר חיים שרקי ראש האולפנה:  
גב' יפה אברהם מנהלת התיכון:  

גב' טליה בוסקילה  מנהלת חטיבת הביניים: 
הרב עמנואל סלם מנהל תכנית בנות רש"י: 

גב' תפארת קלימי: נייד- 0525254448 משרד- 08-8511891 רכזת רישום:  
08-8511908 מזכירות:   

/https://www.washington.ac.il/ulpena אתר האולפנה:  
gvash1234@walla.com דוא"ל:   

באולפנת ״יש"י״ )יחד שבטי ישראל( אנו דוגלים בערך אחדות ישראל, הלכה למעשה. 
שמנו לנו למטרה להיות בית חינוך לבנות ישראל, המגיעות מגוונים ורקעים שונים של 
החברה הישראלית, ולחנכן לקיום חיי תורה ומצוות ולהיות אזרחיות התורמות למדינת 
ישראל ולעם ישראל המתחדש בארצו, מתוך אמונה ביכולתה של כל תלמידה להגיע 

להישגים על ידי עמל והתמדה.
אנו שואפים שכל הבנות תסיימנה עם תעודת בגרות מלאה ואיכותית, המאפשרת להן 

להתקדם ללימודי המשך אקדמאיים.

מסלולים ותחומי לימוד:

חטיבת ביניים: כיתות ז –ט. בחטיבה ניתן דגש על הנחת היסודות לקראת הלימודים 
המדעים  בתחומי  והעמקה  למידה  ואסטרטגיות  כלים  רכישת  באמצעות  בתיכון, 

והספורט.
יוצאות  שבוע  בכל  ימי:  ספורט 
לחינוך  לביה"ס  החטיבה  תלמידות 
וספורט ימי באשדוד,  ללמידה חווייתית 
כלי  להשיט  לומדות  הן  בה  ומעצימה, 
שיט שונים ולהתמודד כפרט וכקבוצה 

עם אתגרים שונים. 

חקלאי  משק  קיים  באולפנה  מדעים: 
הכולל חממה ומפעל "ניחוחות" לייצור 
טבעיים  ממרכיבים  קוסמטיקה  מוצרי 

אולפנה כפרית - ״יש"י״
כיתות ז׳-י״ב
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בייצור,  החומרים,  בהפקת  הצמחים,  בגידול  שותפות  התלמידות  מצמחים.  המופקים 
בניהול ובשיווק.  

תיכון: כיתות י-יב לומדות לבגרות מלאה – 
נתוני הבגרות בשנים האחרונות - מעל 90% בגרות. 

בי״ס זכה בתעודת הצטיינות ממשרד החינוך על הישגים לימודיים, חברתיים וערכיים.

מגמות לימוד: 
ביולוגיה	 
אגרואקולוגיה	 
פיזיולוגיה	 

בנות רש"י: תכנית לימודים מיוחדת ומותאמת לעולות מצרפת מכיתות י – יב. 

באולפנה קיימת אפשרות לפנימייה מלאה במסגרת כפר הנוער, וכן לימודים במסגרת 
אקסטרנית עם מערך הסעות מיישובי הסביבה.

באולפנה מופעלות תכניות העשרה מקיפות בתחום הלימודי והחברתי, כדוגמת: מרכז 
למידה, שבתות סמינריון, מתקני ספורט, בריכה, פעילויות תרבות, טיולים ועוד. 

פסיכולוגיה התפתחותית	 
ספרות	 
משפטים )מגמת חוץ(	 
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רישום לכיתה ז׳ - שנת תשפ״ד

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד כולל שלושה שלבים – 
מילוי פרטים אישיים ותעודות בקישור המצ״ב. . 1
יפורסמו . 2 הבחינות  מועדי  מופשטת.  מילולית  מחשבה  כישורי  בוחן   - מ״ם  מבחן 

לנרשמות באתר.
ראיון אישי - תלמידות שנתוניהן עומדים ברף יזומנו לראיון.. 3
 

הפנימייה  מנהלת  עם  נוספים  ראיונות  תעבור  בפנימייה  להיקלט  המעוניינת  תלמידה 
והעו״ס.
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אולפנת ״הללי״ לאמנויות

אולפנה דתית לאמנות עילית
- כיתות ט׳-י״ב

תרצה בן יצחק מנהלת האולפנה: 
אסנת לוי רכזת רישום:   

08-8511880 טלפון:   
08-8511870 פקס:   

haleli@washington.ac.il מייל:   
www.washington.ac.il כתובת אתר בית הספר: 

אולפנה חדשה במודל ייחודי, המחנך תלמידות דתיות ליצירה וביצוע ברמה מקצועית 
גבוהה, בחמישה תחומי אמנויות: מחול, מוזיקה, קולנוע, אמנות פלסטית ותאטרון. מודל 

הכולל שעות רבות של אימון ותרגול.

של  דור  לגדל  האולפנה  חזון 
יוצרות שתצמחנה מתוכן חיבורים 
את  יעשירו  אשר  עולמות  בין 
ברוח חדשה של אמנות  התרבות 

ואמונה.
אנו מאמינים בכוחה של האמנות 
ערכיות,  נשים  של  דורות  ליצור 
שעולמן הפנימי משלב בהרמוניה: 

אמונה, עצמאות מחשבתית, יצירה 
וחיי מעשה.

ראשת האולפנה 
- תרצה בן יצחק: 

"החלום שלנו: לחזות בהתגשמות 
יצירה יהודית - ישראלית שהיא 

בבחינת גילוי אור התורה, באורח 
חיים המשלב רוח, נפש, גוף, שכל 

ודמיון. 
יצירה שיש בה קדושה, השראה, תקוה ומזור. 

יצירה שהיא אמת ודיוק. 
יצירה שיונקת ומושתתת על מקורות מהתרבות היהודית". 
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שיטתי  רציני,  מעמיק,  ב״הללי״  הלימוד 
ומובנה ומייצר אווירה הישגית למצוינות בכל 

התחומים.
לכל  אישית  לב  לתשומת  מחייבת  האמנות 
בת, לפי רוחה וכישרונותיה, ומזמנת יצירתיות 
בעולמן  דלתות  פותחת  וכן  אישית,  ויוזמה 

הרגשי של הבנות המתעצב בשנים אלו.
והגיעה  האולפנה  התפתחה  שנותיה  במעט 
בתחומי  וזכיות  פרסים  גבוהים,  להישגים 
הצטיינות  איכותית,  בגרות  האמנויות, 

חברתית ובוגרות יוצרות ומשפיעות.

אפשרות  יש   - מלאה  הבגרות  תכנית 
ולהגביר מעבר למגמות האמנויות,  להרחיב 

במקצועות הקודש והליבה. 

ב״הללי״ יש מסלול נוסף - מסלול תורני: 
"מדרשת אפיקים" מציעה לתלמידות חוויה עוצמתית ומרוכזת בלימוד התורה על כל 
חלקיה. בהובלת הרבנית מרים ריסלר התקבצה לכאן נבחרת שכולה מתיקות של תורה 

ודרך ארץ. 

אולפנת ״הללי״ לאמנויות - מקום רציני, הווי חברתי, אפשרות לפנימייה מלאה, 
מצוינות אמנותית ולימודית. 

מקום עם רוח ואווירה מיוחדת. 

מקום עם נשמה.
קהילת אומניות מגניבה!
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אולפנת ״הללי״
 - התחברי לאמנות שבך

רישום לכיתה ט׳ - שנת תשפ״ד
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"הצעירים מעוררים דברים,
שבלבי יקרים הם מאד.

כל צעיר שדורש ושואל
ומרבה במבוכותיו,

הנני רואה בו דמות אבן יקרה
משוהם וישפה,

העתידים להיות נתבעים
בשער ירושלים"

אגרות הראי"ה, א, צגוקא
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בהצלחה... כי הכל חינוך !
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בהצלחה... כי הכל חינוך !



תשפ"ד


