
מינהל החינוך
מפגש עם תושבים משכונת מורשת

ג"ל תשפ"לקראת פתיחת שנה

2022ביוני 26, ב"ז בסיון תשפ"יום ראשון כ



דיאלוגבאמצעותלכלמאפשרתחינוךמערכתבמרכזהתעמידרעותמכביםבמודיעיןהקהילה
.משותפתואחריות

.ייךששריחראיא–חלומותשיממשאשכולותאישיהיההרצויהבוגר

ישראלית,ציונית,יהודית,ערכיתועשייהללמידהההנעהאמנייהיוהחינוכייםהמנהיגים
.משמעותייםלחייםעוגןשהן,וחברתית

.בקהילההקיימתלשונותמענהתוךהכל

חזון מערכת החינוך במודיעין



מטרות מינהל החינוך
התפתחות וצמיחה של מערכת חינוך לצד בנייה  

":חינוך בונה חברה"-וצמיחה של עיר חדשה 

  חדשנות פדגוגית

רצפים חינוכיים

בחירה ושיווין הזדמנויות

ה/מענה מותאם לכל תלמיד



שעור זכאות לבגרות 
ף"תש
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40%
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תלמידים לפי  פילוח 
חינוךשכבת מוסד 

גנים   יסודי תיכון
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פ"תש
א"תשפ
ב"תשפ

ל"בשנמספר תלמידים 

73%

27%

ממלכתי ממלכתי דתי

התפלגות תלמידים 
לפי זרם חינוך

שעור עולים חדשים



מערכת החינוך  
www.modiin.muni.ilהרחבה באתר העירייה  

ג"לתשפרישום /לשונית חינוך והשכלה

ג  "ל תשפ"חוברת הנגשת מידע לקראת שנה

חוברת זהויות בתי ספר יסודיים

חוברת זהויות בתי ספר על יסודיים

 (חינוך רגיל)ג"לתשפרשימת גנים



 לתלמידי שכבת אג"בתשפייפתח –" ארץ מולדת"–כיתות 18בית ספר יסודי ממלכתי'

ארץ הצבי"–כיתות 24ד "בית ספר יסודי ממ"

 ארץ הצבר"–כיתות 24בית ספר יסודי ממלכתי"

 כיתות42בית ספר על יסודי חדשני.

מורשת"–כיתות 24ד "בית ספר על יסודי ממ"

 ג"בתשפגנים 6ייפתחו –השכונה כיתות גן ברחבי 30-גני ילדים

 במבנה אחר בעירג"בתשפייפתח –" צלילים"–כיתות 12בית ספר לחינוך מיוחד

מאפייני  , האפיון הסופי של מוסדות החינוך וכן שנת הלימודים בה ייפתחו ייקבעו בהתאם לקצב אכלוס השכונה* 
.העדפות בחירה בעת הרישום ונתונים מערכתיים בכללם קצב התקדמות הבנייה, האוכלוסייה שתתאכלס

מוסדות החינוך המתוכננים במורשת



–904מגרש 
מ ארץ "יסודי מ
4+ 18הצבר  

כיתות גן  

ס"עי–908מגרש 
24ד  מורשת "ממ
ד  "יסודי ממ+ 

+ 24ארץ הצבי 
צלילים   מ"חנס "בי
כיתות גן4+ 12

–911מגרש 
+ 42מ "מס"עי

מ ארץ "יסודי מ
4+ 18מולדת 

כיתות גן

–906מגרש 
כיתות גן5

מיקום מוסדות החינוך  
המתוכננים במורשת



.  השאיפה הינה לפתוח כיתות בכל שכבות הגיל כדי לתת מענה לילדי השכונה סמוך למקום מגוריהם

פתיחת כיתות הינה פונקציה של מספר התלמידים שנרשמו, יחד עם זאת

(ד"ממ2-ומ"מ4)בשכונהשייפתחוגניםבמבנייילמדו3-5גילי

בשכונה"מולדתארץ"ס"בביהילמדו'אכיתות2–'אשכבתמ"מיסודיגילי.

למורשתהסמוכהחןאבניבשכונת"חןאבני"ס"בביהילמדו-'ו–'בשכבותמ"מיסודיגילי

למורשתסמוכותבשכונותהנמצאים"החושןאבני"או"יהודהדרכי"ס"בבתיהילמדו-'ו–'אד"ממיסודיגילי.

נבוןיצחקש"ע'העירונייסודיהעלס"לביהילמדו–'יב–'זמ"מיסודיעלגילי.

בעירהקיימיםיסודייםהעלד"הממס"מבתיהבאחדילמדו–'יב–'זד"ממיסודיעלגילי.



בקשות העברה/ערעור/שיבוץ/רישום
ג"ל תשפ"לשנה

pniothinuch@modiin.muni.il: ל"החינוך בנושאי רישום ושיבוץ ובנושאים אחרים בדואלמינהלפניות 

 באתר העירייה 16.6.22לכל החינוך הרגיל פורסמו ביום חמישי ג"לתשפשיבוציםwww.modiin.muni.il 

 בבוקר10:00בשעה 26.6.22הגשת ערעורים התאפשרה עד יום ראשון ה.

 10.7.22-תשובות לערעורים חינוך רגיל יפורסמו באתר העירייה ב

 17.7.22–שיבוצי החינוך המיוחד יפורסמו באתר העירייה ב



!בברכת הצלחה 
תודה רבה


