שנת הלימודים תשפ״ג

נרשמים
לכיתה א׳

הרישום יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ב 3.1.2022
ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 23.1.2022

הרישום לכיתה א׳ באתר האינטרנט בלבד
www.oranit.org.il
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מערכת החינוך באורנית הינה מרחב קהילתי בו שותפי החינוך
הם כלל המבוגרים המשמעותיים בחייהם של כל תלמיד ותלמידה.
חזון מערכת החינוך נקבע ע"י הצוותים החינוכיים ,הנהגות הורים ,מתנדבים,
עובדי המועצה והפיקוח .אנו שואפים לפעול לאורו.
חזון מערכת החינוך באורנית-
מחלקת החינוך ,צוותי החינוך ,והקהילה של אורנית יפעלו מתוך תחושת שליחות ,מקצועיות
ושיתוף פעולה ליצירת מרחב חינוכי ,לימודי וקהילתי.
מערכת החינוך והקהילה יקיימו סביבה הדוגלת בשוויון הזדמנויות ,ערבות הדדית וקיימות,
לצד טיפוח מערכת מכילה ,מובילה ופורצת דרך המאפשרת לכל פרט מיצוי תהליכי מימוש עצמי וייחודיות.

מחלקת חינוך

מועצה מקומית אורנית
טלפוןˆ www.oranit.org.il ˆ debiz@oranit.org.il ˆ 03-9360707 :
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"אורנית בסימן התחדשות"

הורים יקרים,

בימים אלו מתחיל הרישום לגני הילדים ולכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ג.
כאבא (המעלה את ביתו השלישית השנה לכיתה א' המערכת החינוך ביישוב) אני מכיר את התחושה של חגיגה והתרגשות מצד אחד ואת החששות מאידך.
לנו במועצה חשוב מאוד כי כל ילדי.ות אורנית ילכו בשמחה למסגרות החינוך ויחוו חוויה של למידה ,התקדמות וצמיחה.
יש בי אמונה גדולה בצוותי החינוך של אורנית ובמחנכות המקסימות שלנו בכיתות א שיעשו את המעבר בדרך הנעימה והקלה ביותר.
ביחד אנו פועלים להנגיש כמה שניתן את השינוי -משלב הרישום ועד הקליטה והמעבר לבית הספר -ולאפשר לכם תחושה בטוחה כי הפקדתם את היקר מכל
בידיים נאמנות ,אוהבות ומקצועיות.
כדי לקדם את ילדי.ות הגנים ובתי הספר לפיתוח מיומנויות המהוות בסיס להשתלבות מיטבית כיום ובעתיד אנו מקדמים מרחבי למידה פנים -חוץ כיתתיים
ומרחיבים את מענה יום היער בבתי הספר גם לבית ספר גוונים ושחקים בשנה הבאה .כמו כן אנו פועלים לפיתוח תפיסות ודרכי הוראה מותאמות לתקופתנו
ומשקיעים בהכשרת צוותי החינוך וביישום מודלים חדשנים במסגרות החינוך.
אני גאה במערכת החינוך שלנו המקיימת עבור ילדי.ות אורנית סביבה משמעותית ,מעצימה ,מוגנת ואוהבת המאפשרת לכל ילד וילדה לממש את היכולות
והפוטנציאל הטמון בהם ומאחל לנו ולילדינו שנה פורייה ומהנה.
ניר ברטל
ראש המועצה
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הורים יקרים ,שלום כיתה א'
בשעה טובה ובהתרגשות גדולה אנו שמחים על הצטרפות ילדי לכיתה א' לבתי הספר באורנית שמנו לנו כמטרה לטפח את דור העתיד להיות בעל ידע,
מיומנות וכישורי חיים חברתיים לצד ערכים של כבוד האדם ,סובלנות וקיימות מתוך מבט קהילתי באורנית.
אנו עמלים רבות ליצור מרחבי למידה פנים וחוץ כיתתיים יצירת מענה למנעד הרחב של באי בית הספר ובכך לאפשר לכל אחד ואחת למצות את הפוטנציאל
הגלום בם .אנו רואים חשיבות רבה לתת לכל קהילה את המענה הייחודי שלה על מנת ליצור מארג שלם של הפסיפס האנושי המדהים המרכיב את הקהילה
באורנית.
חוברת זו מביאה בפניכם ההורים את המידע הרלוונטי לבתי הספר ותמצאו בה את נהלי הרישום הרלוונטיים לכיתות א.
בשם מחלקת החינוך ובתי הספר אני מאחל לכולנו שנת לימודים פורייה ומלאת בחוויות וצמיחה
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שלכם ושלכן
ישי ניקריטין
מנהל מחלקת חינוך

נהלי הרישום לכיתה א'
שנה"ל תשפ״ג

גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה ,חייבי הרישום
לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ג הינם ילדים שנולדו
בתקופה שבין כ' בטבת התשע"ו 1.1.2016
לבין ב' בטבת תשע"ז .31.12.2016

אופן השיבוץ לבתי הספר
בית ספר (מ"מ)

בית ספר (מ"מ)

רח' השקד 7
טלפון03-9360255 :
+
+

רח' הדובדבן 2
טלפון03-7501820 :

"גוונים"
גן נרקיס
גן כלנית
גן חרצית
גן יסמין
גן בושמת
גן לוטם
גן שקד
גן תאנה

"שחקים"

בית ספר (ממ"ד)

"יובלים"

רח' הארבל 17
טלפון03-5242883 :

+
+
+
+
+
+
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רישום לכיתות א’ באינטרנט
	ˆמי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת
מקום מגורים לאורנית בשנה“ל תשפ“ג לא יוכל לבצע רישום באמצעות
האינטרנט ויהיה עליו להגיע לבית הספר מנת להמשיך בתהליך ולהציג
מסמכים המאשרים כתובתו העתידית בישוב.
	ˆרישום שלא באמצעות האינטרנט מיועד לאוכלוסיות הבאות בלבד:
	ˆתושבים חדשים  -שאינם מופיעים במרשם התושבים יש להביא חוזה
דירה ,תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת עדכנית וטופס ביטול
רישום מהרשות ממנה הגיעו (הרישום במח׳ החינוך).
	ˆילדים שנשארים שנה נוספת בגן חובה בשנת הלימודים תשפ“ג
(הרישום במח׳ החינוך)
	ˆהורים שאין להם גישה לאינטרנט (הרישום בבתי הספר)
	ˆהורים שאינם נכללים באוכלוסיות אלו נדרשים לבצע רישום באתר
האינטרנט.

ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם למערכת
החינוך .איחולי הצלחה ,לממשיכים ולמצטרפים החדשים   .
מועצה מקומית אורנית חרטה על דגלה את ערך “המצוינות
וההצטיינות“ בתחומי דעת מגוונים ובתחום השירות האיכותי לאזרח.
המטרה היא לתת חווית שירות מסבירת פנים המקלה על תושביה,
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ,בכפוף לנהלים וקריטריונים ובשקיפות
מוחלטת לכלל התושבים.
הרישום לבתי הספר עפ“י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תשפ“ג יחל ביום שני
א‘ שבט התשפ“ב  3.1.22ויסתיים ביום ראשון כ“א בשבט התשפ“ב 23.1.22
הרישום לבתי הספר יתבצע בתאריכים אלו באתר האינטרנט של המועצה בלבד

www.oranit.org.il

לתשומת לבכם :הרישום דרך האתר אפשרי רק אם הכתובת בתעודת הזהות מעודכנת.

תהליך הרישום:

	ˆיש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת“ז של הילד ות“ז
הורה ,אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום ,כולל טלפון
ודוא“ל של שני ההורים.
	ˆבסיום תהליך הרישום ,יש לוודא כי ההודעה “בקשתך נקלטה
בהצלחה“ ,תופיע עם גמר הרישום.
	ˆהרישום באינטרנט הינו לתושבי אורנית בלבד.
	ˆהורים יכולים לרשום את ילדהם לפי אזורי רישום שאושרו על ידי
הרשות המקומית.

טלפונים:

מזכירות ביה“ס שחקים 03-7501820
מזכירות ביה“ס גוונים 03-9360255
מזכירות ביה“ס ממ“ד 03-5242883
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 .1ההורים מתבקשים לרשום באתר האינטרנט את ילדם לבית הספר אליו
הוזמנו להירשם במועדי הרישום.
 .2על ההורים למלא ,בבית הספר אליו נרשמו ,טופס בקשה העברה
מנומקת .יש לעשות זאת במקביל לזמן הרישום .טופס זה נמצא באתר
המועצה.
 .3בקשות העברה יתקבלו רק בתקופת הרישום.
תשובות יינתנו עד 1.6.22

בקשות להעברת תלמידים
מבית ספר אחד לאחר
במידה והורים מעוניינים להעביר את ילדם
לבית ספר אחר מאזור הרישום להלן נוהל
תהליך בקשה להעברה

 .4הורים עצמאיים מתבקשים לחתום שניהם על בקשת ההעברה
קבלת ההחלטה לגבי אישור העברה הינה של וועדת העברות במחלקת חינוך בלבד .
ועדת העברות תתכנס במהלך חודש מאי.
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חשוב לדעת

ערעורים

 .1אין לרשום תלמיד בשני מוסדות שונים.
 .2במקרה שמונה אפוטרופוס לתלמיד,חלה עליו חובה לבצע את הרישום.
בעת ביצוע הרישום יהיה עליו להגיש הרשאה מאושרת מבית המשפט.
 .3הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ג  -יש להגיש מסמכים
למנהלת יחידת הפרט במחלקת החינוך מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר
מהתאריך . 1.7.2022
 .4בניית כתות אקוסטיות -הורים לילדים בעלי לקות שמיעה מתבקשים
להעביר מסמכים למחלקת החינוך עד לחודש מרץ .2022
 .5הורים מתבקשים לחתום שניהם על טופס הרשום ולמלא הצהרה.

הורים המבקשים לערער על החלטת ועדת ההעברות יוכלו לעשות זאת
תוך שבוע מיום קבלת התשובה .את הערעור יש להגיש בכתב למחלקת
החינוך במייל  debiz@oranit.org.ilאו בפקס .03-9160022
יש לוודא הגעת הטופס.
וועדת ערעורים תתכנס בתחילת חודש מאי ותשובות יינתנו עד .1.6

ממ״ד

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לבי"ס ממלכתי-דתי "יובלים"
וקיבלו זימון לבי"ס אחר ,מתבקשים לגשת למחלקת החינוך ולקבל הפניה
לבי"ס "יובלים".

שיבוץ בכיתות

לידיעתכם!
רישום כוזב הינו עברה פלילית
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים של מקום המגורים הקבוע של
התלמיד ,יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי
הרשות.

חלוקת התלמידים לכיתות נעשית ע"י צוות מקצועי בכל בית ספר.
השיבוץ ייערך סמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"ג.
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ביטול רישום

תושבים העתידים לעזוב את אורנית לקראת שנת הלימודים תשפ״ג,
מתבקשים לשלוח למחלקת החינוך את המסמכים הבאים:
 .1טופס בקשה לביטול רישום
 .2צילום תעודת זהות כולל ספח
 .3חוזה דירה בתוקף לשנת תשפ״ג
מייל  debiz@oranit.org.ilאו בפקס 03-9160022
טפסים מתאימים ניתן לקבל במחלקת החינוך במועצה
או באתר המועצה.

ביטוח תאונות אישיות

כל התלמידים במערכת החינוך מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.
התשלום השנתי הוא חובה וסכומו נקבע ע"י משרד החינוך.
התשלום ייגבה ע"י ביה"ס בתחילת השנה.

הורים עצמאים :נא לצרף מסמך משפטי (החלטה או פסק דין) המתייחס
למשמורת על הילדים וכן את הסכמתו הכתובה של בן הזוג לתהליך.
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מערכות תומכות
שפ"ח -
שירות פסיכולוגי חינוכי.

המחלקה
לטיפול בפרט.

nira@oranit.org.il

shimrit@oranit.org.il

מנהלת גב' נירה ציפין.
רח' הסביון ,טל03-9160120 .

השירות הפסיכולוגי החינוכי מעמיד לרשות
כל בתי הספר היסודיים ליווי של פסיכולוג
המומחה בהיבטים הקשורים לגיל התלמידים
בנושאים התפתחותיים ,קוגניטיביים ,רגשיים,
חברתיים והתנהגותיים.
השירות ניתן מתוך ראייה הכוללת את הילד,
המשפחה ,הגן וסביבתו של הילד ,ומיועד
לילדים ,להורים ולצוותי החינוך בבתי הספר.

מנהלת גב' שימרית ירמיהו.
טל03-9360707 .

המחלקה לטיפול בפרט מעמידה לרשות
הקהילה מעטפת כוללת ,הנותנת מענה
בתחומים הבאים:
 ליווי בוועדות פרט ,השמה ושיבוץ. חינוך מיוחד. איתור ,ליווי ומעקב אחר תלמידים בסיכוןומניעת נשירה.
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מתי"א  -מרכז תמיכה
יישובי איזורי.

מנהלת גב' עופרה אייזנברג.
רח' יוסי בנאי  65פינת דליה רביקוביץ ראש העין
טל03-9024089 .
mtroshhaa@gmail.com

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך ,האגף
לחינוך מיוחד הנותן מענה חינוכי טיפולי
באמצעות תמיכה הכוללת :מורות שילוב ,שילוב
ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,טיפולים ביצירה.
ובהבעה ,טיפולים פרא רפואיים ,תמיכה מסוג
סייעת (בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל).

בית ספר "גוונים"
מנהלת בית הספר :גלית אידלמן קיסוס
מס' תלמידים א'-ח'493 :
נוסד בשנת1985 :
טלפון03-9360255 :
פקס03-9369059 :
מיילyesody_oranit@oranit.org.il :

הורים יקרים,

בית ספר "גוונים" הציב יעדים לפיתוח תחום הלב ותחום הליבה באמצעות תכנית לימודים
מותאמת אישית לכל תלמיד/ה .הצוות החינוכי מפתח ארגז כלים ,המותאם ללומד עצמאי במאה
ה ,21-שיסייע בהתמודדות עם השינויים והאתגרים הרבים ,המתרחשים בעולמנו.
הצוות והתלמידים נמצאים בתהליכי למידה ,התפתחות והתמקצעות בתחומי הדעת השונים.
אנו מבססים יחסי קירבה ואכפתיות דרך למידה ומשחק ,הקשבה ושיח בכל זמן ,ובתוך כך,
אנו מחזקים את תחושת השייכות של הקהילה במגוון רחב של פעולות חברתיות ערכיות ,בהן
התלמידים מעורבים בעשייה דרך מועצת תלמידים ,ועדות ,התנדבות ,השתתפות בטקסים ,חונכות
אישית בוגרים-צעירים ועוד ,מלמדים ומעשירים את התלמידים ושותפים בוועדות השונות.
האמנה הבית ספרית היא פרי חשיבה של תלמידים ,הורים וצוות חינוכי ליצירת מסגרת מקובלת
ובה אקלים חברתי-חינוכי מיטבי .אנו מאמינים בחשיבות האחריות המשותפת לניהולו וקידומו של
בית הספר מתוך הכרה בזכויות ובחובות של כל הצדדים.
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בית ספר ממ"ד
"יובלים"

שם המנהלת :שרון הלר
מס' תלמידים א'-ו'332 :
נוסד בשנת 2012:
פקס03-5242874 :
מיילmmd.oranit@gmail.com:

בית חינוך חמ"ד יובלים שייך לזרם הממלכתי דתי ,דוגל בערך האדם ,האמונה ובהרחבת הדעת תוך השתדלות
מתמדת להתאמה ולראיית הפרט .מקדם חקר ,יצירתיות ,מאמין בשיח איכותי בין באי ביה"ס כתנאי להתקדמות
ועיצוב דמות הבוגר בצד הערכי/חברתי/רגשי/פיזי /האמוני והציוני
בכיתות הגבוהות מתקיימת הפרדה מגדרית .בשנה"ל תשע"ו זכה ביה"ס בתחרות סייבר ארצית במקום הראשון.
אנחנו בשאיפה מתמדת להכניס את הקדמה ,את הבחירה ,את הרלוונטיות במגוון דרכים .ברוח זו אנחנו משלבים
פעילויות מגוונות מותאמות לרוח הזמן והאתגרים .למידה שכבתית ולמידה מחוץ לכתלי בית הספר – כיתות א-ב
לומדות יום בשבוע ביער חורשים .בשיתוף עם הנהגת ההורים נבחרים ומתקיימים שיעורי תל"ן מגוונים.
בית הספר בונה ומיישם תכניות פורצות דרך וצומחות כדי להתאים את הלמידה למציאות המשתנה כשהמוקד הינו
פיתוח לומד עצמאי ומזהה את כוחותיו ,שיודע גם לפעול בתוך קבוצה באופן מיטבי.
חדר המורים משתלם ומיישם בשטח טכניקות מגוונות וחדשניות בלמידה מקרוב ובלמידה מרחוק.
בית הספר מצטייד ומשפר תשתיות ומשדרג את מרחבי הלמידה בהתאם לרוח המאה ה 21-המאפשרת למידה
במרחב גמיש ופעיל.

חזון בית חינוך חמ"ד יובלים:

"לחנך את התלמיד להיות בוגר המאמין ביכולותיו ובכישוריו סקרן לומד מתוך חדווה ,רגיש לזולת ופועל על פי
ערכי הציונות הדתית .הלמידה תבנה מתוך ראיית צרכיו הייחודיים של התלמיד והכרה במגוון סגנונות החשיבה
והכישורים של הפרט .הלמידה תכוון להיות פעילה ,חווייתית ומשמעותית ,כזו המאפשרת לטפח תלמיד בעל
חשיבה עצמאית ,מוטיבציה פנימית ,תעוזה ודמיון .סביבת הלמידה תכוון את התלמיד לפעול כחוקר ברמה
אישית וקבוצתית.
האווירה והפעילות בבית החינוך ייצגו את ערכי בית החינוך :אהבת התורה ,העם והארץ ,יעודדו את התלמיד
להיות מעורב ,רגיש ,סבלן ומכבד את זולתו".
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בית ספר "שחקים"

שם המנהלת :נורית פיטוסי
מספר התלמידים :שכבות א'-ח'615 :
נוסד בשנת2014 :
טלפון03-7501820 :
פקס03-7501824 :
מיילoranitnew@gmail.com :

תפיסה חינוכית

בית ספר "שחקים" מהווה בית חם וסביבה חינוכית חדשנית המטפחת אדם סקרן ,יצירתי ,ערכי ומוסרי.
אנו מחנכים את ילדינו להתבונן פנימה והחוצה.
התבוננות חיצונית :אנו מחנכים לאהבת האדם והארץ ,למעורבות חברתית פעילה ולביסוס השקפת עולם
הומניסטית המקדמת שיח אנושי וכבוד לכל אדם.
התבוננות פנימית :אנו מקנים לילדינו כלים לפיתוח מודעות עצמית ומזמנים מגוון רחב של אפשרויות
ומסגרות להתנסות וללמידה ,על מנת להכינם לתפקוד מיטבי במציאות משתנה -חשיבה עצמאית ,מסוגלות
עצמית וחתירה להצלחה אישית.
"יחד – נאפשר ,נצמח ,נמריא" ,מהווה את הזרקור החינוכי המוביל אותנו לעשייה היום יומית .התפיסה
מבוססת על חמישה ערכים מובילים :שורשיות ,שלומות ,שיתופיות ,הצלחה וחדשנות.
בית הספר חרת על דגלו את ערך ההכלה  -אנו רואים את התלמידים ואת הצוות החינוכי כיחידים
ומאפשרים לכל באי בית הספר להביא לידי ביטוי את הייחודיות שלהם .בבית הספר פועל צוות חינוכי
מסור ,מקצועי ומחויב.
הצוות החינוכי עושה מאמץ לתת מענה בראייה הוליסטית לכל צרכיו של הילד .אנו מאמינים כי ילד הגדל
על קרקע בטוחה ,פנימית וחיצונית ,המעניקה לו שקט ,רוגע והקשבה ,מסוגל ליצור קשרים חברתיים
בריאים כמו גם להתפתח ולהגיע למיצוי אישי.
מובילים פדגוגיה איכותית  -אנו שמים דגש על טיפוח החשיבה ,למידה חקרנית ויזמות הבאה לידי ביטוי
בתחומי דעת שונים .המגוון הרחב של המסגרות להעצמה אישית ולמנהיגות חברתית ,מאפשר ביטוי
לכישורים ,תוך חיזוק תחושת המסוגלות וכישורי חיים .אנו מדגישים בהוויה היומיומית את הקשר האישי
עם תלמידנו.
“שחקים" עם הלב לקהילה  -אנו מאמינים שבית הספר שלנו הינו חלק בלתי נפרד מהקהילה ,ורואים בה
שותפה משמעותית בתהליכים החינוכיים .מעגלי הקהילה השונים הינם חלק אינטגראלי ממערך העשייה
החינוכית השוטפת שלנו ,תכניות ומיזמים רבים מובלים בהנהגתם של צוות חינוכי ,תלמידים והורים.
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