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דברי פתיחה

שלום להורים ולבוגרים שעולים לכיתה א'

ברכות מקרב לב על השלב החדש והמרגש  של בנכם/בתכם במערכת החינוך.

העלייה לכיתה א' היא שלב משמעותי ביותר בין שלבי ההתפתחות; הרגשיים, החברתיים 
והאקדמיים. שנה חדשה, שנה של אותיות ומספרים, חומרי לימוד, חברים חדשים ומטלות 

שלא הכירו ילדכם עד כה.

אבל אל חשש! מערכת החינוך שלנו ערוכה ומוכנה לקראתכם. אנשי החינוך  שלנו יאפשרו 
לכם ההורים והתלמידים מעבר רגיש ובטוח ברצף החינוכי העירוני.

בערד לומדים אחרת ולכן, העובדה שזכינו בפרס החינוך הארצי לא הרפתה ידינו וכל השותפים 
במערכת החינוך המשיכו לעמול ולשדרג את תכניות הלימוד האיכותיות והייחודיות אשר 
כוללות שלושה עקרונות מובילים: עקרון ההידברות המבוסס על שיח מקרב בין כלל השותפים 
במערכת; תלמידים הורים ואנשי צוות, עקרון הבחירה, מתוך תפיסה כי בתהליך הבחירה 
בולטים תהליכי החוויה וההתנסות, האחריות וההכוונה העצמית המביאים את הלומד להיות 
לומד עצמאי, ועקרון היזמות. יוזמה מיטיבה מעוררת  מעורבות, מוטיבציה ומחנכת לערכים.                                                                                                                          

עקרונות המושתתים בכל הרצף החינוכי בעיר מגן ועד יב' על כל המגוון הקיים בעיר.

הורים יקרים, עומדת בפניכם ההחלטה לאיזה בית ספר יהיה נכון וראוי לרשום את ילדיכם. 
מהיכרותי  את  כל מוסדות החינוך בעיר, אני בטוח שכל בחירה שתעשו תהיה בחירה בבית 

ספר איכותי מצוין וייחודי בתחומו.

אני מאחל לילדיכם ולכם שנת לימודים חופשיה מקורונה, פורייה ומוצלחת,

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העיר ערד
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דברי פתיחה

הורים יקרים,
העלייה לכיתה א' מהווה ציון דרך משמעותי בחיי הילד ומשפחתו. המעבר מגן הילדים לשערי בית ספר הינו טבעי 
אך הוא כרוך בהסתגלות לשינוי ובהתמודדות עם מסגרת חדשה ובלתי מוכרת. התכנית "מרחבי חינוך" הפועלת 
בהצלחה בעיר ערד, מציבה את התלמיד במרכז, מאפשרת לו כניסה בטוחה ומעניקה לו הזדמנות להתפתח, 

לחוש תחושת מסוגלות, לממש את כישוריו, ללמוד בהנאה ולהצליח.
התכנית המערכתית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" באה לחזק את החינוך 
הציבורי במדינת ישראל באמצעות פתיחת אזורי רישום. בליבת התכנית פועל העיקרון ש"התלמיד בוחר את בית 
הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו". הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים 

המועדפים עליהם ועל הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך.
מצד אחד, התכנית מובילה את בתי הספר לפתח יחודיות בית ספרית כמנוף למצוינות אישית, לימודית וחברתית, 
משביחה את תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה לקידום הישגים ומעמיקה את השותפות והאחריות של כל 
הלוקחים חלק במעשה החינוכי. מצד שני, ההורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם 
ואשר עונים על צורכי ילדיהם. הרשות מצידה, מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר ומתחשבת ברצונות 

ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר ושוויון הזדמנויות. 
התכנית מעוגנת בהחלטת ממשלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית האסטרטגית של משרד החינוך. העיר 
ערד שנענתה לאתגר והיתה מבין הערים הראשונות שהצטרפו למהלך הארצי, מהווה כיום אבן שואבת לרשויות 

חדשות המבקשות ללמוד את התהליך ולהצטרף לתכנית.
היענותה של ערד למהלך יחודי זה, מעידה כי העיר מציבה את החינוך בראש סדר העדיפויות ופועלת לקידום 
המצוינות והחדשנות החינוכית תוך שותפות ושקיפות. המודל הפדגוגי היישובי מאפשר לבתי הספר לפתח יחודיות 
ולהטמיע מענים חינוכיים מגוונים: בית ספר אבישור ללימודי מדע ותנועה, בית ספר חלמיש ללימודי תקשורת, 
בית ספר יעלים-עופרים ללימודי סביבה ואומנות, בית ספר לבאות ללימודי מוסיקה, בית ספר קדם הדמוקרטי, 
בית ספר טללים ללימודי מורשת וקהילה, בית ספר אור מנחם לבנות בתכנית "נרות להאיר" להעצמת התלמידות 

ברוח התורה והמצוות ובית ספר אור מנחם לבנים בתכנית חינוך יהודי חסידי בדרכו של הבעל שם טוב.
הערכתי האישית לראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו, על ראיית החינוך כעוגן מרכזי בחיי התושבים ולגב' רחל לנצ'נר, 
מנהלת מחלקת החינוך על קידום התכנית החינוכית בעיר. תודתי לאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות בראשותה של גב' 
מירב זרביב, על הליווי המקצועי ותודתי למפקחי הישוב, למנהלי בתי הספר, לצוותי החינוך, להורים ולמחלקת 

החינוך ברשות על עשייה חינוכית משמעותית וחדשנית.
בברכת הצלחה,

רם זהבי
מנהל המחוז
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ברכות! 
 

לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 
להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,

 
משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים להרחיב את אפשרויות 
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 לילדיכם.

 
יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

 
טל שריר

רכזת תכנית מרחבי חינוך
אגף מו"פ, משרד החינוך
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הורים יקרים,

ערד מאמינה בחינוך ורואה בו יעד מרכזי המעצב את פני העיר והקהילה.

על פי החזון החינוכי העירוני, מערכת החינוך בערד מובילה לחדשנות ומצוינות אישית וקהילתית 
כאורח חיים, במרחב חינוכי המושתת על שוויון הזדמנויות, בחירה, הידברות  ויזמות.

ערכים אלה מיושמים בזכות שיתופי הפעולה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במרחב 
החינוכי המשותף והעירוני ובזכות ההון האנושי הנפלא שלנו בערד בכלל ובמערכת החינוך בפרט, 

המעודדים גם יחד את תחושת השייכות והגאווה העירונית.

ערך הבחירה המוטמע במערכת, בתהליך בחירה מבוקרת, מזכה גם אתכם ההורים, לבחור את 
בית הספר בו ילמד ילדכם, על פי כישוריו והשקפתכם, מתוך היצע עירוני עשיר. 

לפיכך, בהתאמה למגמות החברתיות ולשינויים החלים בחברה הגלובלית, מתאפשרת לכל תלמיד 
לפתח את כישוריו האישיים במגוון דרכי הוראה, תחומי לימוד וסביבות למידה חדשניות. 

כל אחד מבתי הספר מציג מענה ייחודי, תוכני ופדגוגי בהלימה לתכנית הליב"ה והסטנדרטים 
הנדרשים ברמה הארצית.

השנה בשל הנחיות משרד הבריאות, לא יתקיימו ימי חשיפה בבתי הספר, אך אנו תקווה כי המידע 
בחוברת זו יסייע לכם בבחירת בית הספר לילדיכם.

בברכת דרך צלחה,

יפית ארבלרחל לנצ'נר 

מנהלת החינוך הקדם-יסודי מנהלת מחלקת החינוך 



פירוט התהליך ומועדי הרישום

אגרת חינוךייחודיות בית הספרסמלזרםשם ביה"סעמ'

רגילהמדע ותנועה612549ממלכתי"אבישור"8

מדברים ועושים 613323ממלכתי"חלמיש"9
תקשורת

רגילה

רגילהאמנויות616323ממלכתי"יעלים-עופרים"10

רגילהמורשת וקהילה612358ממלכתי דתי"טללים"11

רגילהחינוך מוסיקלי613174ממלכתי"לבאות"12

רגילהנרות להאיר611145חרדי רשמי"אור מנחם" חב"ד בנות13

רגילהחינוך יהודי חסידי611137חרדי רשמי"אור מנחם" חב"ד בנים14

אגרת חינוך של בתי"ס ייחודיים חינוך דמוקרטי615138ייחודי רשמי"קדם" 15
)נדרש תשלום נוסף(

הרישום לכיתות א' יערך באתר האינטרנט בלבד!

www.arad.muni.il

מועדי הרישום באתר: 

בין התאריכים א' בשבט תשפ"א - טז' באדר תשפ"א 14.01.2021 עד 28.02.2021

חייבים ברישום: 

י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יט' בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(

* חייבים ברישום גם תלמידים המועמדים להשארות גן

בתי הספר המשתתפים במרחבי חינוך - בחירה מבוקרת:
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תהליך הרישום

תרשים זרימה

סיום תקופת הרישום

שיבוץ תלמידים על פי בקשות הרישום בשאיפה 	 

לפתיחת 2–1 כיתות בשכבה.

מתן עדיפות לתלמידי החט"צ.	 

 במקרה של עודף/חוסר ביקוש יופעל מנגנון הוויסות 

על פי הקריטריונים הבאים:

רישום בזמן.	 

בחירה של שלוש אפשרויות.	 

אם לא נפתחו שתי כיתות

יופעל מנגנון וויסות בהתבסס על קירבה גיאוגרפית, 

במקרה הצורך תיערך הגרלה.

סיום תקופת הרישום ושליחת הודעה להורים.

ועדת ערר תתקיים במהלך חודש יולי.

בתהליך הרישום לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, מתבקשים הורי התלמידים העולים 
לכיתה א' לבחור ולדרג את בתי הספר המועדפים עליהם. 

חובה לדרג שלושה בתי ספר שונים.

עקרונות רשותיים מנחים
שמירה על שוויון הזדמנויות ומרקם חברתי הטרוגני.	 
פתיחת כיתה א' אחת בכל בית ספר תוך שאיפה לפתיחת שתי כיתות.	 

לתשומת לבכם: 
בתהליך הרישום, תתבקשו לדרג 	 

ולנמק את העדפותיכם לבתי הספר.

במהלך חודש יוני תשלח אליכם הודעת 	 
שיבוץ בהתאם למדיניות והכללים 

שנקבעו במודל הבחירה. 

הרשות אינה מתחייבת להתחשב 	 
בבקשת ההורים במקרים הבאים: 

א. לא יצוינו שלוש העדפות ונימוקים. 	 

ב. הרשמה אחרי מועדי הרישום 	 
המפורסמים. 
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 "אי אפשר לו לאדם לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו, 
תמיד צריך שיהיה ממזג את השכל והרגש" )הרב קוק(

האתגר: טיפוח בוגר בעל מיומנויות חשיבה וחקר, 
סקרן, בעל חשיבה ביקורתית אשר יודע להשתמש 

בצורה מושכלת בטכנולוגיית המידע
בית ספר "אבישור" מהווה מרחב חינוכי איכותי ומכיל המזמן לתלמידיו את מיטב 
ההזדמנויות להתפתחות ולצמיחה אישית בתחום הלימודי, החברתי והערכי. בית 

הספר מוביל תהליכים חדשניים של העמקת ההוראה והלמידה באמצעות תנועה, 
חקר והתנסות בכיתה ומחוצה לה.

ב"אבישור" ייחודיות בית הספר באה לידי ביטוי במגוון דרכי למידה:
למידה בתנועה )BRAIN GYM( - בכל בוקר התלמידים מתרגלים תרגילי 	 

כושר למוח. באמצעות אימון המוח ניתן לשפר יכולות למידה. השימוש בתנועה 
מתקיים כחלק בלתי נפרד מההוראה בכיתה.

למידה מבוססת פרויקטים )BPL( - התלמידים מתנסים במיומנויות החקר ע"י 	 
עבודות חקר.

קורסי העשרה בתחום המדעים – התלמידים לומדים קורסי העשרה בתחומי 	 
הפיזיקה והכימיה, הלמידה מתבצעת בדרך חווייתית על ידי ניסויים. 

אוריינות דיגיטלית - התלמידים רוכשים מיומנויות מחשב בסיסיות ומתקדמות 	 
בכדי להשתמש בצורה מושכלת בטכנולוגיית המאה ה-21.

חשיבה מתמטית – שיעור שבועי בו מתרגלים פיתוח חשיבה מתמטית.	 

כל זאת באווירה חמה ומכילה, המחזקת אצל התלמיד את תחושת השייכות 
והמוגנות. 

באבישור צוות מורים מקצועי המאמין בדיאלוג פתוח ומעצים עם התלמיד והוריו. 

הידעת? 
בית הספר קיבל כוכב שלישי כבית ספר מקדם בריאות.	 
שיעורי חינוך גופני משלבים תנועה קאורדינטבית.	 
בבית הספר מגוון רחב של ענפי ספורט. 	 
בית ספר מטמיע את נושא התכנות,לימוד תוכנת הסקראצ' ומשתתף בתחרות 	 

הסייבר הארצית ובשעת הקוד העולמית.
תלמידינו נהנים מחוג העשרה "מנהיגות מדעית".	 
ב"אבישור" יש מעבדות מדעים חדשניות, מעבדת מחשבים וחדר רובוטיקה. 	 
מועצת התלמידים נבחרת על רקע התנדבותי ורצון לתרום לקהילת התלמידים.	 

"אבישור" מוביל למידה מבוססת מדע ותנועה

אבישור - מדע ותנועה
רח' חן 49 | טלפקס: 08-9950147 | טלפון: 08-9957222

avishur1@gmail.com | http://portal.k12.il/arad/avishur
מנהלת בית הספר: מירי קידר | סגנית: קרן דיין
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מוביל פדגוגיה איכותית

חלמיש 
מדברים ועושים תקשורת

halamish1@gmail.com | 08-9950653 :רחוב שיזף 21 | טלפון
מנהלת ביה"ס: אילנה רוז | סגנית: לירון דוד | מנהלת החטיבה הצעירה: חגית אביזמיל 

אתר ביה"ס
www.halamish.ye.aradi.org.il 

 האתגר: הכנת תלמידים לאתגרי הסביבה המשתנה  
 תוך קידום לומד רלוונטי, מתפתח, יצירתי ועצמאי 

הפועל כחלק מצוות בלמידה שיתופית המאפשרת בחירה
בית הספר מקדם את עקרון השיתופיות והתאמת הלומד למאה ה-21. ייחודיות 
בית הספר באה לידי ביטוי במגוון משאבים ואסטרטגיות הוראה שמטרתם לטפח 
לומד בעל תחושת מסוגלות הפועל בסביבה המעודדת בחירה, התנסות, העמקה 

וחקר, במגוון מרחבי למידה. 
אנו פועלים באמונה מלאה כי ילד שמח הוא ילד צומח ועל כן מקפידים שכל באי 
ביה"ס נוהגים  בכבוד, בהערכה תוך טיפוח תחושת המסוגלות והעצמת החזקות 

של כל תלמיד.
חטיבה צעירה ייחודית בעיר - מסגרת חינוך ולימודים ייחודית, בה לומדים יחד 
תלמידי גן החובה יחד עם כיתות א' ביחידה ארגונית פדגוגית ובמבנה פיזי מותאם 
הכולל חצר נפרדת. החטיבה הצעירה מאפשרת הסתגלות הדרגתית במעבר 
מהגן אל בית הספר והאינטראקציה הרב גילית מאפשרת למידה טבעית, טיפוח 

אחריות והעצמה.
בבית הספר נלמדים נושאים שיתופיים אינטגרטיביים, המאפשרים לכל התלמידים 
לפתח את המסוגלות האישית  ע"י השתתפות בקבוצת למידה ובתהליך למידת 
חקר סביב תוצר PBL. האינטראקציה והתקשורת הבינאישית, מובילים להעצמה 
אישית, לתחושת שייכות ולשיפור ההישגים הלימודים. מגוון הנושאים מזמנים למידה 

חוץ כיתתית ואף חוץ בית ספרית המשלבת מעורבות עם גורמים שונים בקהילה.
בבית הספר פותחו תכניות חברתיות מגוונות: חוגי העשרה בהפעלת מורים, "כוכב 
נולד" בו המורים מלווים כמנטורים, "האח הגדול"- תוכנית חניכה, "יצאת צדיק" 
לעידוד עשייה חיובית, ערכית וחברתית, "מאמן צעיר"- תלמיד בוגר מאמן תלמיד 

צעיר, "שעת כ"ח" )כישורי חיים( לפיתוח מיומנויות חברתיות.
בחלמיש תחומי מעורבות חברתית רבים המבוססים על תקשורת בינאישית ותקשורת 

המונים- צילום, הפקה, רדיו ועיתונות. 

הידעת ש... 
החטיבה הצעירה בחלמיש מובילה ומדגימה למידה משמעותית .	 
ביה"ס חלמיש הינו ביה"ס ירוק.	 
הלמידה השיתופית היא כלי המפתח מיומנויות לימודיות וחברתיות כאחד 	 
ביה"ס חלמיש נבחר לשמש חבר בפורום ארגונים המתמחים בהקניית מיומנויות 	 

במערכת החינוך.
ביה"ס "חלמיש" פורץ דרך בתחום התקשוב: כיתות "חכמות", מחשבים ניידים 	 

וטאבלטים הם בסיס ללימודי החקר. 
תלמידי "חלמיש"  הינם "הכתבים הצעירים"- הם חלק ממערכת עיתון "הצבי" 	 

ומכתבי העיר המסקרים ביקורי אח"מים ואירועים מרכזיים המתקיימים בעיר. 
תלמידים מגשרים הם חלק מהתרבות הבית-ספרית. 	 
ביה"ס בוגר תוכנית מובילי פדגוגיה איכותית. 	 

תקשורת מקדמת השתתפות ושיתוף, מובילה להעצמה אישית

מדיה חלמיש

מאמן צעיר

למידה חוץ כיתתית

תוצרי למידה שיתופית בחט"צ
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טללים - מורשת וקהילה
בס"ד

סמל מוסד 612358

"...והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה" )בראשית כ"ח, י"ב( 

האתגר: להצמיח תלמיד יהודי שורשי מלא 
ב"תורת חיים", הגדל בקודש ומעלה את החול 

אנו מאמינים כי בחינוך מתוך אהבה ואמונה, נגדל את תלמידינו ונצמיח את הדור הבא 
של עם ישראל. אנו מאמינים בהקשבה לקולות התלמידים, בהתבוננות בחלומותיהם, 
בהצבת אתגרים מתאימים ובהעצמת ההצלחות. טללים הוא מקום ששואף לחבר 
שמים וארץ, להנחיל ערכים יהודיים ואהבת תורה יחד עם מצויינות במקצועות הליבה.
הייחודיות שלנו היא השילוב של מורשת וקהילה. הייחודיות מאפשרת לנו לחבר 
חיבור אמיתי וחזק בין לימודי התורה לבין העשייה הקהילתית הברוכה והענפה 

המתקיימת בבית הספר. 
להיות תלמיד "טללים" זה אומר לשלב בין קודש לחול בין תורה ומשנה למדעים 
ואנגלית. להיות חלק מליגות הספורט של כלל בתי הספר בעיר ובד בבד להתחרות 

בהצלחה בחידון המשנה הארצי כל שנה.
בלב בית הספר טללים שוכן בית מדרש שבימים רגילים הוא גם מקום לימוד תורה 
לתלמידי חטיבת הביניים, מקום תפילה בציבור, מקום לכינוסים חשובים ותפילות 

ראש חודש, מקום ללימוד הורים וילדים ומקום לשיעורי תורה. 
המפגש עם התורה והמצוות מגיע ממקום אוהב ומסביר פנים. ברצוננו לקרב את 
התלמיד אל הנקודה בה יחוש כי התורה היא המרכז וממנה יוכל לצאת אל הכל, 
בבחינת: "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" )תלמוד בבלי, מסכת קידושין, מ', ב'(
לבית הספר תוכניות התנדבות לכל הכיתות בכדי לחזק את המודעות והחיבור 

לנתינה וחסד אצל התלמידים.

tlalim40@gmail.com | 08-9957606 :רחוב שמעון 44 | טלפון
מנהל ביה"ס: זאב אלבו 

טללים - חינוך באהבה ובאמונה

הידעת? אלו חלק מהפרוייקטים שבית הספר מפעיל בשנים האחרונות )לא בשנת קורונה...(
"לומדים בחברותא" – לימוד משותף לתלמידים בוגרים וצעירים	 
ערבי במ"ה )בית מדרש להורים( - שיעורים למבוגרים בנושאים חינוכיים.	 
ערבי "לימוד הורים וילדים" במוצאי שבתות החורף.	 
אירוע "אמירת סליחות" קהילתית בכל שנה במצפור.	 
בית הספר אחראי על קיום טקס ביום זיכרון לחללי צה"ל במרכז המסחרי בכל שנה.	 
טיול שנתי ליומיים החל מכיתה ה' וגיחות הכוללות לינת שטח לתלמידים הבוגרים.	 
חטיבת הביניים מקיימת ערבי לימוד לאורך השנה יחד עם סטודנטים ודמויות מהקהילה.	 
תוכנית אירועים קהילתית הכוללת שבת קהילתית בשיתוף הורים, תלמידים ותושבים	 
כל כיתה מתנדבת לפחות שלוש פעמים בשנה לנתינה בקהילה	 
פעילות הכנה לליל הסדר ואפיית מצות בשיתוף עם המדרשה להעמקת היהדות בערד	 
בי"ס טללים מוביל את צעדת יום ירושלים המסורתית לשכבות ה' ולכלל תושבי ערד.	 
בבית הספר פועל תלמוד תורה צהריים במהלך השבוע.	 
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הידעת? 
בבית הספר מבנה נפרד המיועד לתלמידי כיתות א-ב עם סביבות למידה חדשניות. 	 
חצר החטיבה  מטופחת וכוללת מתקנים מותאמים המספקים לתלמידים חוויה 	 

מהנה . 
ביה"ס זכה במקום השני בתחרות ארצית לחקר החלל והאסטרונומיה .	 
בבית ספרנו האקלים מצויין , האווירה נעימה , רגועה , חמה ובטוחה 	 
ממצאי מיצ"ב- 97%  מהתלמידים מדווחים על יחסים טובים וקרובים עם המורים. 	 
בית הספר מקדם מצוינות ויזמות באמצעות האומנות.	 
שיעורי האומנות אצלנו הם חוויה גדולה עם מגוון רחב של תחומי יצירה. 	 
לכל תלמיד תפקיד המאפשר לו לתרום ולהעניק מכישוריו.	 
בבית ספרנו קיימים מענים רגשיים וחברתיים מגוונים, הכוללים קבוצות לטיפוח 	 

מיומנויות חברתיות וחיזוק מיומנויות של שליטה עצמית וויסות רגשי.
בית ספרנו פועל להטמעת ערכי הסובלנות ,ערבות הדדית ותרומה לקהילה. 	 

האתגר: האמנויות בביה"ס יעלים-עופרים 
הן מרכז רוח העשייה, ההוראה והלמידה, 
הן מעודדות חשיבה יצירתית ורב ממדית, 

יצירתיות וסקרנות
אנו מאמינים שבכל ילד חבוי "אמן". תפקידו של בית הספר לאפשר לו להביא 

לידי ביטוי את האמן שבו ולהגיע למצוינות אישית, באמצעות הענקת סביבה 
מותאמת, מגוונת ומעצימה בתחומים השונים. 

מגוון האמנויות שביה"ס יעלים-עופרים מעניק לתלמידיו מעודד חשיבה יצירתית, 
מסתעפת רב ממדית וביקורתית. האמנות היא אמצעי לטפח תלמידים סקרניים, 

יצירתיים, שואלים שאלות ומובילים יוזמות, המשתפים פעולה תוך קיום שיח 
מכבד ומפרגן ומגלים אחריות כלפי סביבתם הפיסית והאנושית. 

צוות בית הספר מחזק את תחושת הביטחון והשייכות בקרב תלמידיו, מחנך 
לערכים של סובלנות, קבלת האחר, אמון והידברות. זאת מתוך אמונה שהתלמיד 

יטמיע ערכים אלו ויצעד לאורם גם בחייו הבוגרים, תוך שהוא תורם לקהילה 
ומשתלב במעגלי החברה השונים.

 "כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו" )שלמה קרליבך( 

יעלים-עופרים אמנויות
yeelim.arad@gmail.com | 08-9957017 :רחוב יהודה 16 | טלפון

מנהלת ביה"ס: סיגל שריקי | סגנית מנהלת: רוויטל ראובן

סמל מוסד 611459

בית לערכים ולאהבת הסביבה
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הידעת ש... 
.P.B.L -בביה"ס סביבות פדגוגיות חדשניות להעמקת למידה מבוססת פרויקטים  

משכן לחינוך מוסיקלי- שירה ומערך נגינה בתוכנית "סולמות".  
מרחבי למידה ופעילות משודרגים בהתאמה ללמידה חווייתית   

ואינדיבידואלית בכיתות א'.  
תוכניות לפיתוח מצוינות להעצמה אישית ופיתוח תחושת מסוגלות )טייסת, ממריאים(.  

חדר TED ייחודי כפלטפורמה להדברות ובחירה באומנות הדיבייט.  
יומן מסע פדגוגי- יעד אישי לכל תלמיד.  

שמש מלטפת- תוכנית גישורית "מדברים אקלים" ופתרון קונפליקטים.  
מעבדת מדעים חדשנית להעמקת תהליכי חקר וחשיבה מדעית.  

סמל מוסד: 613174

חדר טד

כסולן וכחלק מתזמורת

מדברים אקלים

מעבדת מדעים

לבאות - חינוך מוסיקלי
levaot@gmail.com | 08-9956131 :רחוב שמעון 14 | טלפקס

 www.levaot.ye.aradi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp :פורטל חינוכי
מנהלת ביה"ס: סימה ברון | סגנית מנהלת: ליאת בן חמו

טיפוח מצוינות והנהגה צעירה כמתן ביטוי והעצמת כישורי התלמידים בניצוחה של המוסיקה

 האתגר: 'כסולן וכחלק מתזמורת'
במסלול למצויינות אישית וקבוצתית

ביה"ס "לבאות" מושתת על עקרונות החינוך המוסיקלי של כבוד, סובלנות וערבות 
הדדית. ערכים אלה עוברים כחוט השני ומהווים עקרון פדגוגי ויסוד מארגן בעשייה 
החינוכית המייצרת הרמוניה מושלמת לניגון החינוכי-פדגוגי של כל באי הבית - 

תלמידים, מורים והורים.

מחקרים מצביעים שעבור המוח המוסיקה והנגינה, הם כמו אימון בחדר כושר. 
המוסיקה מפתחת זיכרון, כישורים חברתיים ויכולת קוגניטיבית ומוטורית.

ב"לבאות" אנו חותרים בהתמדה לקידום הישגים לימודיים במקצועות הליבה: 
מתמטיקה, שפה ואנגלית, כל זאת על בסיס תשתית סדורה, המקדמת אקלים 

מיטבי לתלמידינו.

הצוות החינוכי ב"לבאות" שם לו למטרה להיות מצוין בכל התחומים, מתוך הנחת 
היסוד שבוגרי ביה"ס, אשר יחשפו, ישתתפו וירכשו חינוך מוסיקלי המושתת על 
ערכים של כבוד, סובלנות, הקשבה וערבות הדדית, יפתחו את תחושת המסוגלות 

הקבוצתית 'כתזמורת' וסלילת דרכם למצוינות אישית 'כסולן'.

תלמידינו הם ללא ספק עתודת המנהיגים של דור העתיד!

"כסולן וכחלק מתזמורת" - זוהי ההוראה המנצחת שלנו!
מרחב א
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האתגר: להאמין, להאיר, להצליח!
בית חינוך אור מנחם - בית ספר יסודי לבנות בכיתות א'-ח' מיועד לכל תלמידה 

שמסורת ישראל חשובה לה ומתנהל ברוח חסידות חב"ד. 

בית הספר חרט על דגלו את ההעצמה האישית.  יחס אישי לכל תלמידה ואיכפתיות 
רבה בדגש על מצוינות ומנהיגות. העשרה תורנית-חסידית לצד איכות לימודית 
בלתי מתפשרת, חוויה ואהבה הם אבני הדרך בלמידה יום יום.  תפיסת המנהיגות 
בהשראתו של הרבי מליובאוויטש, שנותנת לתלמידה את היכולת להפוך את אתגרי 

החיים למנועי צמיחה, היא הערך המוביל של בית הספר.

תכנית הלימודים של בית הספר כוללת לימודי תורה, ערכים ומידות טובות לצד 
לימודי שפה, אנגלית מתמטיקה ומדעים ברמה גבוהה בהתאם לסטנדרט 

משרד החינוך,  המביאים את התלמידים להישגים מצויינים במבחנים ארציים.

המוטו שלנו הוא: בית חינוך אינו רק מקום להקניית ידע, תפקיד המורה להוביל 
את התלמידה לגלות את כוחה ולעצב את אישיותה לחיים.  צוות המורות מנוסה 
ומקצועי, המורות בעלות תואר אקדמי בחינוך ומובילות לאורך השנה כולה פרוייקטים 

חברתיים, לימודיים ופעילויות חווייתיות. 

המבנה המפואר של בית הספר שוכן במיקום מרכזי בשכונת יהושפט.

הידעת?
באור מנחם כיתות קטנות המאפשרות יחס אישי ותשומת לב לכל תלמידה.	 
אור מנחם מהווה אבן שואבת לתלמידות מכל גווני הקשת התורנית מערים 	 

ויישובים סמוכים, שבאות מדי יום בהסעות.
 ב"אור מנחם" פדגוגיה חדשנית מכוונת תוצר.	 
תלמידות אור מנחם הגיעו לעשירון 10 במבחני מיצב האחרונים, בשנת תשע"ט 	 

.)2019(
"אור מנחם" משתתף בשורה של יוזמות ארציות ובינלאומיות. ביניהן: קהילת 	 

היזמות של הקרן ליזמות חינוכית; הקשר הרב-דורי של בית התפוצות; תכנית 
"אחיות תאומות" עם בתי ספר מהעולם.

"אור מנחם" זכה בשני כוכבי בריאות בתכנית "בית ספר מקדם בריאות".	 
 ב"אור מנחם" קהילתיות מפותחת - סדנאות להורים, שבת משפחות משותפת 	 

וימי שיא להורים וילדים.
ב"אור מנחם" חינוך בלתי פורמלי משלים אחר הצהריים וקייטנות בחופשות חגים 	 

וקיץ.

אור מנחם בנות ערד
ב"ה

סמל המוסד 611145

Arad@reshet.org.il | 08-9953038 :רחוב שאול המלך 8 | טלפון
מנהלת ביה"ס: חני מנדלזון

בית חינוך אור מנחם - אנחנו כאן כדי להאי
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ב"ה

סמל המוסד 611137

בית הספר זכה בפרס חינוך ארצי למוסדות 
מצטיינים בישראל תשע"ז

אור מנחם בנים - חינוך יהודי חסידי 
בית חינוך ממלכתי-תורני 

yaniv.liliav@gmail.com | 08-8670508 :רחוב יאשיהו 4 | טלפון

מנהל ביה"ס: יניב ליליאב 

אור מנחם - שמח ומאיר 

האתגר: בית ספרנו הנו תלמוד תורה השואף 
להעניק לתלמידיו חינוך יהודי חסידי בדרכו 

של הבעל שם טוב 
תלמוד תורה אור מנחם חב"ד הוא בית ספר על-אזורי בו לומדים תלמידים מכיתה 
א'–ח' . יחודיותו של בית הספר הוא בקליטת ילדי משפחות מסורתיות לצד משפחות 

חרדיות ודתיות, ומעניק לכולם חינוך יהודי שורשי.
רמה לימודית גבוהה ביותר מאפיינת את לימודי בית הספר, הן במקצועות קודש 

והן במקצועות החול, בהלימה לסטנדרטים של משרד החינוך. 
ביה"ס רואה בפעילות החברתית חלק עיקרי וחשוב מהווי ביה"ס ולכן משקיע 

בפעילות רבה ומגוונת במטרה ליצור אוירה חברתית וחסידית.

פעילויות ייחודיות:
פעילות צבאות ה' להחדרת ערכים חברתיים, יהודיים וחסידים.	 
מסיבות והתוועדויות סביב מעגל השנה היהודי והחסידי.	 
לימוד בחברותות הורים וילדים.	 
מצויינות 2000 - תכנית חינוכית, היוצרת תרבות מצויינות בית ספרית.	 
חוגי העשרה ייחודיים.	 

הידעת?
בית הספר היחיד בערד שבו מתקיימים לימודים בחודש יולי.	 
בבית ספרנו מבחר תוכניות להגברת הישגי תלמידים.	 
לבית הספר תוכנית מיוחדת להעשרה תורנית.	 
בבית ספרנו קיימים שיעורי תגבור לילדים מתקשים גם אחרי שעות הלימודים.	 
 כל שבוע נפגשים האבות והבנים ללימוד משותף.	 
תוכנית מיוחדת ללימודי דרמה.	 
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קדם - בית הספר הדמוקרטי 
kedemarad@gmail.com | 08-9959846 :רחוב יהודה 20 | טלפון

www.democraticarad.co.il אתר
מנהלת ביה"ס: איילת קליכמן

"קדם" ערד - תבוא. תגשים

האתגר: חיים משמעותיים וערכיים במאה ה-21
"קדם" הוא בית ספר דמוקרטי, המעניק מסגרת חינוכית איכותית במרחב משותף מגיל גן 
עד יב'. בית הספר הוקם, על בסיס עקרונות של כבוד האדם וחירותו. אנו יוצרים באהבה 
מסגרת איתנה לחיים עצמאיים, תוך קידום אזרחות פעילה ואחריות חברתית גבוהה בחברה 

דמוקרטית. 
אנו רואים בשמחה ובהגשמה עצמית ערך חשוב עבור הילדים, הילדות וצוות בית הספר. 
אופן הלמידה ב"קדם" הוא אישי, תומך באיכות למידה, ביוזמה אישית, בעבודת צוות מתוך 
עניין ורלוונטיות ללומד. הסביבה הלימודית ב"קדם" מגוונת ומקיפה תחומי דעת רחבים. 
מקדמת חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ומאפשרת לילדים שונים ללמוד וללמד באופן 
הנכון להם. הלמידה מתקיימת במגוון מרחבים בתוך בית הספר ומחוצה לו כמו לדוגמה "יום 
יער", "תפוח פייס", חצר בית הספר. הילדים בוחרים לפעול ולהתנהל במרחבים ובשיעורים 

על פי רצונותיהם וצרכיהם במסגרת החוקים והכללים הנהוגים בבית הספר.
"קדם" היא קהילה המפתחת ויוצרת לעצמה אירועים עשירים ומגוונים, ובכך מכניסה ערך 
מוסף רב לחיינו. יוזמות ופרויקטים בהובלת הורים, סבים וסבתות הרוצים להיות חלק מחיי 

היום יום בבית הספר. 
בית הספר שלנו פועל על פי המבנה הדמוקרטי ומחולק לשלוש רשויות:

הרשות המחוקקת – פרלמנט בית הספר שם נקבעים חוקי בית הספר, ועולות לדיון 
סוגיות הקשורות לערכי חיינו. ועדת פרלמנט היא ועדה נבחרת ובפרלמנט עצמו חברה כל 
הקהילה - ילדים וילדות, הורים ואנשי צוות. בדיונים ובהחלטות, לכל אחד ואחת קול שווה 

וזכות הצבעה שווה. 
הרשות המבצעת - מגוון של וועדות ביצועיות בהם חברים ילדים, ילדות ואנשי צוות. עבודת 
הוועדות יוצרת כר נרחב לעשייה יזמית, אירגונית, בעלת אופי חברתי רחב, המאפשרת 

לילדים להתנסות בתחומי אחריות ואופני עבודה השייכים לעיתים לעולם המבוגרים. 
הרשות השופטת – ועדת משמעת וגישור. הילדים לומדים לנהל קונפליקטים ואי הסכמות 

בדרך של שיח דיאלוגי-גישורי. מרחב של עזרה הדדית המפתח רגישות לצרכי האחר.

הידעת?
לכל ילד וילדה "זמן אישי" קבוע במערכת, חצי שעה משותפת לילד.ה וחונך. 	 
ב"קדם" הלמידה נעשית בקבוצה רב גילית המאפשרת לכל ילד להתקדם בקצב האישי 	 

שלו ללא תחרות וללא תיוג.
כל ילד וילדה ב"קדם" מתפקדים כשופטים בוועדת משמעת, שבועיים בשנה.	 
בית הספר מגיש  לבגרות מלאה למי שמעוניין בכך.	 
מגוון עשיר של עולמות תוכן ותחומי עניין העולים גם מתוך רצון של ילדים – גינון, נגריה, 	 

אמנות, תאטרון, יזמות, רובוטיקה, מחשבים, מתמטיקה, אנגלית, שפה, פילוסופיה, 
כתיבה יצירתית, דינוזאורים, סריגה, בישול, אפייה, חינוך גופני, רוקחות, בריאות, "יום 

יער" חינוך למיניות בריאה.
צוות בית הספר אוהב להגיע כל יום לבית הספר, לפגוש את הילדים והילדות ולהיות יחד 	 

במגוון של עשייה, בהנאה ובעיקר בשמחה.
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אתר האינטרנט 
של העירייה

www.arad.muni.il קו פתוח
לשאלות ותשובות

מדור רישום במח' החינוך:

08-9951736

מידע על בתי הספר 
המשתתפים בתהליך הבחירה 

בעמודים
 8-15 בחוברת

מבחר ערוצי מידע עבורכם:

סטודיו רובין

ביקור והתרשמות 
בתיאום מראש

 עם מזכירות בתי הספר
08-9957222 בית ספר "אבישור" 
08-9950653 בית ספר "חלמיש" 
08-9957606 בית ספר "טללים" 
08-9957017 בית ספר "יעלים עופרים" 
08-9956131 בית ספר "לבאות" 
08-9953038 בית ספר "אור מנחם" חב"ד בנות 
08-8670508 בית ספר "אור מנחם" חב"ד בנים 
08-9959846 בית ספר "קדם" 


