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נשמח לעמוד לרשותכם בטלפונים∫
בית ספר ¢ויצו ניר העמק¢

∞¥≠∂∞π∂±∞∞ ∫מזכירות הכפר
∞¥≠∂µπ¥≥∏∂ ∫פקס

nirhaemek@gmail.com ∫דוא¢ל
www.nirhaemek.co.il ∫אתר אינטרנט
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בית הספר השש≠שנתי



מנהלת בית הספר השש שנתי ≠ סיגל אופיר
Æ¢ברוכים המצטרפים לבית הספר ¢ויצו ניר העמק

התפיסה החינוכית של בית הספר מציבה שתי מטרות מרכזיות לטיפוח 
הבוגר הרצויÆ טיפוח בוגר בעל השקפת עולם ערכית המעורב ותורם 
לקהילה ופיתוח הפוטנציאל האישי של כל תלמיד והשאיפה למצוינות 

Æבתחומי הדעת השונים
הצוות החינוכי מאמין ביחס אישי כך שכל תלמיד המגיע לביה¢ס ירגיש 

Æמוגן וידע שתמיד יהיה מי שיקשיב ויתמוך בו
האווירה הכפרית¨ כרי הדשא הנרחבים¨ ענפי המשק¨ מתקני הספורט¨ המדע והטכנולוגיה 
מעצימים את העשייה החינוכית הענפה ומאפשרים לתלמידים חוויה לימודית יחודית בכפר 

Æהנוער

מנהלת חטיבה עליונה ≠ הדר רוזנשטיין
¢החינוך הוא הדרך האדם ≠ הוא המטרה¢ אÆ דÆ גורדון

בחטיבה העליונה מחנכים למיצוי היכולות של כל תלמיד¨ חתירה למצוינות 
                                         Æוהשגת תעודת בגרות מיטבית

לצד תעודת בגרות איכותית אנו מחנכים את הדור הבא לערכי אהבת 
                                                                               Æהאדם¨ באשר הוא¨ לסבלנות וסובלנות¨ לאחריות ¨התנדבות וכבוד הדדי
בית ספרנו מצטיין ביחס אישי לכל תלמיד¨ בצוות מורים מקצועי ומיומן 

Æובמיטב הציוד החדיש והמתקדם העומד לשם כך לרשות התלמידים

≤ רכזי שכבות
¥ יועצות

מזכירות הנהלת בית הספר∫ 
מזכירה ≠ הדר יונה              

      ∞¥≠∂∞π∂±≤¥ ∫פקס ∞¥≠∂∞π∂±≤≥ ∫טלפון
nirhaemek27@gmail.com ∫כתובת דואר אלקטרוני

מזכירות חטיבה עליונה∫ 
מזכירה ≠ נגה ניסן              

      ∞¥≠∂∞π∂±≤π ∫טלפון
noganissan@gmail.com ∫כתובת דואר אלקטרוני

≤∑

דבר המנהליםדבר המנהלים

Æמועדי הנסיעה ותחנות ההסעה הקרובות למגוריכם יימסרו עם ההרשמה
±µ∫¥∞ ¨±¥∫∞∞ ¨±≤∫±µ ∫זמני ההסעות בתום יום הלימודים בשעות
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סדר יום של בית הספרסדר יום של בית הספר

אנחנו מאחלים לתלמידים ולהוריהם
הצלחה והגשמה.

בברכה והצלחה

צוות "ויצו ניר העמק".



דבר מנהל חט¢ב ≠ רוני קורייש
הצוות החינוכי והמקצועי בכפר הנוער ויצו ניר העמק¨ שוקד על טיפוח 
כישורים ומיומנויות הנדרשים והמשתנים בעקבות התפתחות טכנולוגית 
וחדירתן המהירה לחיי היום≠יום לכל מערכות החייםÆ כמערכת חינוכית 

Æאנו נדרשים להכין ולהכשיר את הדור הצעיר לעולם זה
אנו מאמינים שהתלמיד בבית ספרנו צריך לקבל מענה לצרכיו¨ הקשבה 
לשאיפותיו ובסיס להתפתחותו החברתית והלימודיתÆ על מנת לממש 
זאת מהווה חטיבת הביניים גשר חי ודינאמי¨ במעבר בין חיי הילדות בבית 

הספר היסודי לבין אתגרי ההתבגרות ונעשה בעזרת צוות מורים איכותי ומקצועי הקשוב לכל 
Æתלמיד

 Æתוכנית הלימודים בחטיבת הביניים הינה ברמה גבוהה ורמות הלימוד מותאמות ברוב המקצועות
התוכנית החברתית מטפחת מנהיגות צעירה¨ מעורבות ותרומה בקהילה ומגוון חוגי העשרה 

Æומיצוי כישורים אישיים בתחומים רבים ומגוונים

מזכירות חטיבת הביניים∫ 
מנהל חט¢ב ≠ רוני קורייש

∞¥≠∂∞π∂±≥∞ ∫טלפון
rkgn22@gmail.com ∫כתובת דואר אלקטרוני

מזכירה ≠ סיון רובין              
      ∞¥≠∂∞π∂±≥± ∫טלפון

sivanrubin1978@gmail.com ∫כתובת דואר אלקטרוני

∂≥

≤ רכזי שכבות
¥ יועצות



¥µ

חזון הכפר מהווה בסיס לתכנית החברתית¨ ברוח המשל העתיק∫ ¢מה יעשה אדם ולו שתי 
פרוטות בלבדø והתשובה∫ בפרוטה אחת יקנה לחם ≠ כדי שיוכל לחיות ובפרוטה השנייה יקנה 
פרח ≠ כדי שיהיה טעם לחייוÆÆÆ“ כך אצלנו¨ הלחם הוא התורה¨ הלימודים¨ התעודות¨ והחינוך 

Æהחברתי כמוהו כפרח ≠ נותן טעם לחיי התלמידים
אנו מדגישים את הצד הערכי∫ ערכי כבוד האדם¨ הדברות¨ סבלנות¨ סובלנות¨ רב תרבותיות 
אינטגרציה וקבלת השונה¨ לצד הערכים של מורשת ולאומיות¨ תוך העמקה ביהדות וחגים¨ 

Æציונות¨ דמוקרטיה ואקטואליה
 Æכ≠כפר ירוק מודגשים נושאי איכות הסביבה¨ המיחזור וקידום הבריאות והבטיחות בדרכים
כחלק מטיפוח הבוגר הרצוי מודגש החינוך לאזרחות טובה¨ שירות משמעותי בצה¢ל¨ מעורבות 

Æחברתית יזומה ע¢י מחוייבות אישית¨ מבצעים והתרמות
התלמידים נהנים מסל תרבות מגוון ומעשיר וכן מחופש ביטוי ויצירה בתחומי עיתון ביה¢ס¨ 

Æתיאטרון¨ זמר¨ מחול ומוזיקה

חשוב לנו מאוד לטפח מנהיגות צעירה ודוגמא אישית באופנים שונים∫
Æמועצת תלמידים ≠ תלמידים שנבחרים ע¢י חבריהם בהליך דמוקרטי המלווה בהנחייה

Æהקרובה והרחוקה Æנציגי התלמידים מעורבים בחיי החברה והקהילה של ביה¢ס¨ הכפר והסביבה
¢אות הנוער הישראלי¢ ≠ תוכנית בינלאומית להעצמה אישית¨ פיתוח אישי¨ פיזי ומנטלי¨ התנדבות 

Æותרומה לחברה וייצוג במשלחות לחו¢ל
Æמשצ¢ים ≠ מנהיגות צעירה בנושא של¢ח וידיעת הארץ

Æמדצ¢ים ≠ עידוד נושא תנועות הנוער¨ קשר ומעורבות¨ שיתוף פעולה
Æשיח רב≠תרבותי ≠ מפגשי תלמידים מבתי ספר וממגזרים שונים

בויצו ניר העמק מחנכים למיצוי היכולת האישית ולמצוינותÆ השאיפה למימוש הפוטנציאל 
האישי הטמון בכל תלמיד¨ מתורגמת לדרישות גבוהות בתחום הלימודי ובמקביל לסיוע אישי¨ 

 Æלטיפוח¨ לקידום ולהעשרה של תלמידנו הזקוקים לעזרה

מקורות תמיכה לתלמיד בחטיבת הביניים∫
מרכז למידה ≠ בית ספרנו משלב תלמידים בעלי צרכים לימודיים מיוחדים ומעניק להם עזרה 
לימודית בתוך מסגרת בית הספרÆ במרכז אנו שואפים לקדם את התלמידים על פי צרכיהם 
ועל פי יכולתםÆ שירותי התמיכה ניתנים בקבוצה קטנהÆ בשיטות הוראה ייחודיות על ידי מורים 

Æמוסמכים לחינוך מיוחד בתחומים השונים

פנימיית יום ≠ עזרה בהכנת שיעורי הבית ולמידה למבחנים בתום שעות הלימודיםÆ התלמידים 
Æמשתתפים גם בחוגי העשרה

Æאקדמיה כיתה ≠ סטודנטים בליווי מורים מתגברים תלמידים באופן פרטני במגוון מקצועות

מצוינות מדעית טכנולוגית ≠ אנו מקיימים מספר תוכניות המעודדות למצוינות בתחום המדעים 
Æוהטכנולוגיה

ßאודיסאה≠ מכיתה ח ˇ ßיב≠ßקדם עתידים≠ט ˇ ßיב≠ßמופ¢ת≠ז ˇ  ßיב ≠ßעתודה מדעית טכנולוגית≠ ז
Æ¢אולימפיאדה במדעים ¢נבחרת צעירה ובוגרת  ̌ßיב≠ßאקדמיה בתיכון מכיתה ט  ̌ßאלפא מכיתה ט

מקורות תמיכה לתלמיד בחטיבה העליונה∫
 Æמגוון מגמות ומסלולים

Æתגבורים ותוכניות חינוכיות חיצוניות שמטרתן לאפשר לתלמיד מיצויי מיטבי של יכולותיו
מרכז  מהות ≠ מרכז התעצמות ותובנה אשר תפקידו לתת תמיכה רגשית וסיוע לימודי לתלמידים 

Æאו לקויות למידהØהמאובחנים בעלי  הפרעת קשב וריכוז ו

Æקדם עתידים ≠ תגבורים בתום הלימודים במקצועות מתמטיקה¨ פיזיקה¨ כימיה ואנגלית
בעלי תפקידים∫   

efratsor@gmail.com  ∞µ≤≠∏≥≥±∑∑± אפרת סולומון  רכזת חינוך חברתי ≠ 
vaturir@gmail.com  ∞µ≤≠¥µ≥≤±∏∑ רונן וטורי  רכז חינוכי ≠ 

ומועצת תלמידים
asafnetzer1@gmail.com  ∞µ∞≠≤≤¥∏∂≥∑ אסף נצר  רכז טיולים ≠ 

בעלי תפקידים∫   
tsiona8@gmail.com  ∞µ∞≠∂¥≥π∂∏∞ ציונה רחמים  מנהלת מרכז למידה ≠ 

shelomittoren@gmail.com  ∞µ¥≠¥≤∏≥∞µ∏ שלומית תורן  רכזת לקויות למידה ≠ 
nirit1965@gmail.com  ∞µ∞≠≤∞∞∏±≤∑ נירית ענבר  רכזת מופת ≠ 
noadva1@walla.com  ∞µ∞≠µ∂¥∑≥±∞ אדווה ישראלי  מנהלת מרכז מהות≠ 

¢כפר הנוער ויצו ניר העמק¢ הינו מוסד חינוכי הפועל ברוח ערכי הציונות¨ עם 

ישראל והדמוקרטיה¨ המטפח נוער לאיכות חיים וסביבה¨מעורבות בקהילה 

ומנהיגות צעירה¢Æ©מתוך חזון בית הספר®

ויצו ניר העמק מאפשר מתן הזדמנות¨ ביטחון וחוסן רגשי   ¢כפר הנוער 
©מתוך חזון בית הספר®המאפשרים מימוש עצמי והשגת תעודה איכותית ומשמעותית¢

תמיכה לימודית לתלמידתמיכה לימודית לתלמיד החינוך החברתיהחינוך החברתי


