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בחירת הורים מבוקרת	 



דבר מנהלת מחלקת החינוך
הורים יקרים,

המעבר לכיתה א' הוא שלב משמעותי ומרגש בחיי הילד/ה ומשפחתם. זהו 
רגע המלווה בתהיות, שאלות וחששות. מערכת החינוך בקרית טבעון שמה לה 
למטרה לרכך את המעבר באמצעות תהליך הכנה בגני הילדים וביקורים בבתי 

הספר, על מנת שתהליך המעבר יהיה בונה וחיובי. אין לי ספק שגם בשנה זו 
נמצא את הדרך לקיימו באופן תואם לשנת הקורונה, בעזרת חשיבה יצירתית 

של צוותי החינוך בגנים ובבתי הספר. 
אנו שואפים שבתי החינוך בישוב יהוו מקום להתפתחות אישית על כל רבדיה. 

מרחב למפגש עם ילדים, ילדות ומבוגרים שיסייע בגיבוש זהות וזיהוי ופיתוח 
כישורים ומיומנויות.

בתקופה מאתגרת זו בה מתמודדים הילדים, ההורים וצוותי החינוך והטיפול 
עם מציאות מורכבת, אני רוצה לאחל שנשכיל לעבוד יחד, באמון ובשיתוף, על 

מנת לצלוח את האתגרים לחלום יחד ולהגשים. 
תודתי והערכתי הרבה למנהלים ולצוותים החינוכיים על עבודתם המקצועית, 

על השקעה מרובה במסירות וברגישות.
מאחלת לכם ולילדכם הצלחה רבה בכיתה א'

טלי רביב קרויטורו
מנהלת מחלקת החינוך

דבר המפקחת הכללית
במערכת החינוך קיימים מספר מעברים קבועים.

המעבר מגן הילדים לכתה א', לחטיבת הביניים ומשם לחטיבה העליונה.
המעבר מהגן לכתה א' הוא מעבר בעל חשיבות מירבית בהצלחתו של הילד.

ככל שהילד יהיה מוכן הן מבחינה רגשית- חברתית והן מבחינה קוגנטיבית,
המעבר יהפוך למוצלח, זורם וקל ויגדלו הסיכויים מחוויית הצלחה זו,

למעברים עתידיים מיטביים. בתקופת מעבר זו, כשילדכם עומדים לפני
המעבר, הם זקוקים לתמיכה ולהקשבה שלכם ההורים ושל צוות הגן,

ובמעבר עצמו להקשבה של ההורים והצוות החינוכי הבית ספרי.
שיתוף הפעולה בין ההורים והצוות החינוכי הכרחי וקריטי לקליטה המיטבית

של הילד. ביישוב קרית טבעון, פועלת תכנית "מעברים" של הילדים מהגן
לביה"ס בשיתוף פעולה הדוק, מלא ומוצלח של מחלקת החינוך ומשרד

החינוך למען הצלחת הילדים. מאחלת לכם ולילדכם, מעבר מוצלח ומיטבי,
והרבה נחת וסיפוק.

 בברכה,
לאה אורגד ווגסטף

מפקחת כוללת



התפיסה החינוכית של קרית טבעון

חזון מערכת החינוך
הקהילה בקרית טבעון שואפת לטפח את ילדיה כבני אדם ערכיים,
כשירים לחיים, חותרים למצוינות ונכונים לתרום לקהילתם לארצם
ולעמם, תוך עידוד ייחודיותו של כל ילד בהתאם ל"רוח הטבעונית".

מרכיבי הרוח הטבעונית
 אהבת הארץ, הטבע והסביבה

 קהילתיות: שיתופיות, נתינה, סולידאריות ושייכות
 לקיחת אחריות

 אמון וכבוד הדדי
 סובלנות – כיבוד השונה

יעדים מרכזיים ליישום וחזון
• הובלת תפיסה ומודל עבודה של  "כוורת טבעון"

 • קידום תפיסה חינוכית פדגוגית רלוונטית וחדשנית, המתמקדת בפיתוח
   מיומנויות ושמה במרכזה את ההתפתחותו האישית של הלומד וזהותו,  

  בכללותה
• הובלת תפיסה המקדמת למידה במרחבי החוץ והטבע וקשר עם הקהילה

• טיפוח הייחודיות של כל מוסדות החינוך במרחב החינוכי
 • המשך יישום מודל פתיחת אזורי רישום ובחירה מבוקרת, על מנת

  להבטיח מענה חינוכי איכותי ומותאם לכל תלמידי היישוב
 • הבטחת הרצף החינוכי לאורך היום  )בין החינוך הפורמאלי והבלתי

   פורמאלי( ולאורך השנים )בין הגן לחטיבה העליונה(



הורים יקרים
אנו מקדמים בברכה את הצטרפות הילדים והילדות שלכם  למערכת החינוך 
 הבית ספרית בקרית טבעון, ומאחלים להם/ן השתלבות קלה ושפע הצלחה. 
זו השנה האחת-עשרה בה אנו מאפשרים בחירה מבוקרת ברישום בהתאם

לייחודיות בתיה"ס ביישוב. בהתאם לחוק חינוך חובה, עליכם לרשום את 
ילדכם לאחד מבתיה"ס ביישוב, באמצעות רישום מקוון באתר המועצה.

א. תהליך הרישום
 היכרות עם בתיה"ס בימים הפתוחים )מקוונים או פיזיים(

   לפירוט הימים והשעות היכנסו לאתר המועצה
 הכרת נהלי הרישום והשיבוץ המופיעים באתר המועצה

 מילוי טופס הרשמה מקוון בתקופת הרישום בלבד
 העלאת כלל הטפסים הנדרשים כמפורט בטופס ההרשמה המקוונת

1. זכאי רישום
 חובת הרישום חלה על ילדים הגרים בתחום שיפוטה של קרית טבעון, 

ונולדו בין התאריכים:

31.12.2016 – 1.1.2016    כ' בטבת תשע"ו – ב' בטבת תשע"ז
<< הורים המתלבטים האם להשאיר את ילדם בגן שנה נוספת חייבים לבצע רישום 
לכיתה א' . ניתן במקביל לפנות באמצעות הגננת להתייעצות עם השרות הפסיכולוגי.

2. תקופת הרישום

9.1.2022-30.1.222    ז' בשבט תשפ"ב - כ"ח בשבט תשפ"ב

 3. כיצד נרשמים

 ktv.org.il  ההרשמה מתבצעת דרך אתר המועצה בלבד 
 תושבים חדשים יכולים להרשם באופן מקוון דרך האתר בטופס ייעודי

 הרשמה מאוחרת ניתן לבצע דרך מחלקת החינוך, ע"י פנייה במייל לכתובת
 ofra@kiryat-tivon.muni.il    

  << הנרשמים בהרשמה מאוחרת )לאחר ה 30.1.2022( ישובצו בהתאם לאפשרויות וללא
       התחייבות הרשות לקליטתם על בסיס הפרמטרים המקובלים לשיבוץ.

https://www.ktv.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
https://www.ktv.org.il/662-1639949060-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F/
http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   
http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   
http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   


4. מסמכים דרושים
 תושבים ותיקים

   תעודת זהות של ההורה/הורים וספח בו מופיעים שמות הילדים

 הורים גרושים/פרודים
   ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים

    כתב הצהרה המופיע באתר 

 הורה יחידני
   ת.ז וספח עדכני בו מופיעים שמות הילד/ים

    תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין ממשרד הפנים

 תושבים חדשים
   תעודת זהות של ההורה/הורים וספח בו מופיעים שמות הילדים

    חוזה רכש / שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים:  
    כתובת עתידית למגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות. 

   טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים
  << בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

 << על פי חוזר מנכ"ל סב/7 )א( רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך 
     גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

 ב. בחירה מבוקרת ותהליך השיבוץ

מודל בחירה מבוקרת מאפשר ליצור איזון בין העדפות ההורים ובחירתם על פי 
ייחודיות בית הספר לבין אחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בבתי 

הספר, באופן הלוקח בחשבון גם מגוון שיקולים מערכתיים.
בית הספר "עוגן" קולט את מרבית תלמידיו מהאיזור הסמוך לו והאחרים משאר 

 חלקי הישוב. במודל הבחירה המבוקרת נכללים בתי ספר: 
קרית עמל, רימונים ונרקיסים *

 התלמידים ישובצו ע"י מינהלת הבחירה המבוקרת במועצה

 תהליך השיבוץ יתבצע תוך הקפדה על הפרמטרים הבאים:
 מגורי הילד עפ"י אזורי הרישום המקוריים והמוכרים ביישוב )בי"ס עוגן(

 שמירה על מרקם חברתי מאוזן, הטרוגני, יישובי ובית ספרי
 פתיחת שתי כיתות לפחות בשכבת כיתות א', בכל בי"ס )במיתרים כיתה אחת(
 התאמת ייחודיות בית הספר ונטיית ליבו של הילד ומשפחתו )העדפות הורים(

 



* לתלמידים מאזורי הרישום של בתי הספר רימונים, נרקיסים או ק. עמל, המבקשים 
להירשם לאחד מבתי ספר אלה, שאינו בית ספר העוגן שלהם - במידה ומספר 

הנרשמים בתום תקופת הרישום יהיה גבוה ממספר המקומות הפנויים, תתקיים 
הגרלה בין התלמידים המבקשים להירשם לבית ספר שאינו בית ספר העוגן שלהם.  

* חשוב לדעת

1. בית ספר האנתרופוסופי "שקד" הינו בית ספר ייחודי, ממלכתי בפיקוח 
 משרד החינוך, אשר הגנים המזינים אותו הינם גני שקד. 

ההרשמה לבית הספר אינה תלויה במקום המגורים בישוב וניתן לסמנה 
בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה 

 טופס ייעודי לרישום לבית הספר שקד באתר המועצה.
בין המבקשים להשתבץ לבית ספר יסודי שקד, שאינם מגני שקד, תערך 

הגרלה על בסיס הפרטרים הבאים:

  שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית
  איזון מגדרי וחברתי ושמירה על מרקם קהילת בית הספר

  אחים או אחיות הלומדים בבית הספר

2. בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר תחת פיקוח  
הממלכתי-דתי של משרד החינוך. בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים 

משותפים בחברה הישראלית. תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי 
מגוון, דתיים ושאינם דתיים. 

 הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה 
בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה 

טופס מקוון לרישום לבית ספר מיתרים באתר המועצה.
 ביה"ס מיתרים מהווה בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד )גן מזין(. 

בין המבקשים להשתבץ לביה"ס "מיתרים", שאינם מגן יבנה, תערך הגרלה על 
 בסיס הפרמטרים המפורטים הבאים:

  איזון בין דתיים ושאינם דתיים
  איזון מגדרי

  אחים או אחיות הלומדים בבית הספר ושמירה על מרקם קהילת בית הספר 
  שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית

על בסיס הפרמטרים הנ"ל, במידה ומספר הנרשמים בכל קבוצה )דתיים 
שאינם דתיים( עולה על מספר המקומות, תערך הגרלה על ידי מנהלת הבחירה 

 המבוקרת ונציגות משפטית מטעם הרשות.

https://www.ktv.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%93/
https://www.ktv.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/


ג. הודעת השיבוץ וערעורים
1. הודעת שיבוץ - תופיע באתר המועצה ב1.6.2022

2. ערעורים - יתקבלו עד ה-7.6.2022 )באתר המועצה באופן מקוון בלבד(
 3. תשובות לערעורים - יופיעו באתר החל מה-21.6.2022

     ויהוו שיבוץ סופי של הילד/ה
 3. יצירת קשר - בתיה"ס יצרו קשר עם התלמידים ששובצו אליהם לקראת

    תהליך ה"מעברים" מהגן לביה"ס.

   שימו לב

 תהליך הרישום אינו מחייב שיבוץ בהתאם
 השיבוץ ייעשה באחריות "מינהלת הבחירה המבוקרת" המורכבת 

   ממנהלת המחלקה לחינוך, מנהלת השירות הפסיכולוגי, נציג/ת משרד
   החינוך ומנהלי בתי הספר.

 נציגי ההורים יעודכנו בתום השיבוץ תוך שמירה על צנעת הפרט.
 השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה 

   או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.
 המבקשים להרשם לבית ספר שקד, חוזר מנכ"ל מס' עד/1)ב( להחזר

  הוצאות נסיעות אינו חל על תלמידי בית הספר.
 הנרשמים בהרשמה מאוחרת )לאחר ה 30.1.22( ישובצו בהתאם

  לאפשרויות וללא התחייבות הרשות לקליטתם לביה"ס המבוקש.

 נתקלתם בבעיה בתהליך ההרשמה?
 ofra@kiryat-tivon.muni.il - פנו אלינו במייל 

 או בטלפון - 04-9539208

http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   
http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   
http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   
http://ofra@kiryat-tivon.muni.il   


בית ספר רימונים
 רימונים - לגדול ולהתמלא כרימון

"האתגר החינוכי האקולוגי האמיתי שלנו הוא לחנך דור חדש אשר לא רק 
המידע האקולוגי, אלא גם התבונה האקולוגית והמוסר האקולוגי ישמשו לו קנה 

מידה להתנהגותו כפרט וככלל, למענו ולמען הדורות הבאים."
 פרופ' זאב נאוה, 1986, הטכניון

אנו מאמינים כי תהליך העצמה אישי, פנימי, יביא למצוינות קוגניטיבית, רגשית, 
ערכית וחברתית. העצמת האני תביא לצמיחה אישית ותגדיל את המחויבות 

 והאחריות כלפי החברה והסביבה. 

 אנו פועלים לפיתוח מעגלי הזהות והשייכות של הילדים:

מעגל האני – פיתוח הזהות העצמית, מתן כלים למכוונות עצמית של הילד 
בלמידה, לכוון את רגשותיו, את מחשבותיו והתנהגותו תוך כדי למידה כדי 

להשיג את המטרה אליה הוא שואף. 
מעגל השייכות הכיתתית – פיתוח מיומנויות חברתיות, שיתופיות 

ותקשורתיות תוך שמירה על מקומו וזהותו של הפרט בקבוצה. לכל כיתה 
תוכנית מטרות ויעדים המשלבים בין האישי לכיתתי, במסגרת זו אנו מפעילים 

את תוכנית "תפקיד לכל תלמיד" להעצמה והעלאת תחושת המסוגלות 
והשייכות.

המעגל הקהילתי – האחריות האישית שיש לכל אחד מאיתנו לסובב 
ולסובבים בקהילה הקרובה ובארץ. במסגרת זו אנו מקיימים התנדבויות 

ופעילויות רבות בבתי אבות ובגני ילדים.

אנו עוסקים ב-5 ערכים יסודיים הקושרים בין הציר 
הלימודי, הרגשי והחברתי של התלמידים:

העצמת הסקרנות  פיתוח החשיבה היצירתית והביקורתית  התנסות עמלנית 
 התבוננות הוליסטית  קידום האחריות הסביבתית-חברתית

בבית הספר תוכניות מובנות לקידום ערכי יסוד אלה, ביניהן:
סולי הסוללה – תוכנית ייעוצית כיתתית לפיתוח אינטיליגנציה רגשית 

וחברתית.
תלמידים מלמדים תלמידים – שיתוף בתחומי עניין ומומחיות אישיים.

למידה מבוססת התנסות – למידה פעילה במרחבי לימוד מגוונים, חדשניים 
ומתפתחים, תוך התנסות אישית וחיבור בין תחומי דעת שונים.

מעורבות הורים – שילוב הורים בתוכניות העשרה וקיום בתים פתוחים.

מנהל ביה"ס: אוראל נאמן    סגנית המנהל: הדר בן שמעון





בית ספר קרית עמל
סביבה, מדעים, חקלאות

בית ספר קהילתי המבקש ליצור אוירה נעימה, רואה את עצמו כבית חם, 
 מכיל, מכיר ומתחשב בשונות בין תלמידיו ומוריו.  

 בית-ספר משוב"ח: מיומנויות, שותפות, בחירה, חדשנות

תלמידי בית הספר, צוות המורים, וההנהלה שותפים כולם ליצירת קהילה בית 
ספרית לומדת ומתפתחת, הנשענת על עקרונות סביבתיים בני קיימא. קהילה 

שמודעת ודואגת לסביבה ולבעיות הקשורות בה, אשר יש בידיה את הידע, 
 המיומנויות, המוטיבציה והמחויבויות לפתח ולטפח את הסביבה.

ביה"ס יוצר אקלים של אפשרויות והזדמנויות לילדים המתאים למיומנויות 
המאה ה- 21. תהליכי ההוראה והלמידה מתמקדים בפדגוגיה חדשנית 

ומגוונת, המתמקדת בלמידה פעילה ובחירה אישית ורלוונטית, על מנת לכונן 
משמעות ועניין. 

 זרקור לעשייה החינוכית-ערכית בביה"ס
 פיתוח לומד עצמאי, סקרן וחוקר

 מהקניית ידע - לחוויית למידה והעצמה אישית
 ראיית המורה כמנחה

 הוראה דיפרנציאלית: עבודה בקבוצות קטנות, מתן מענה לשונות התלמידים
 הקניית מיומנויות בתחום הרגשי, חברתי והלימודי.

 למידה רב-תחומית
 שימוש במגוון דרכי הוראה: למידה בדרך החקר, למידה חוץ-כיתתית, שילוב  

   כלים דיגיטלים, למידה רב-חושית, למידה בחברותא ועוד.
 שילוב של תהליכי בחירה כמכוננים משמעות בתהליכי הלמידה.

 למידה במרחבי למידה חדישים ומגוונים המותאמים לצרכי הלומד.
 שינוי מערכת שעות בצורה משמעותית – קמפוסים עיוניים, תכניות מיוחדות,

  סדנאות בחירה.
 התאמת דרכי הערכה למציאות המשתנה.

תכניות העשרה
"חינוך יער" )יציאה לטבע ולמידה בסביבה הקרובה( , חווה חקלאית, העצמה 

חברתית, מולטימדיה, סיורים לימודיים במדעטק, סדנאות בחירה.

מנהלת ביה"ס - טלי דלויה    סגנית מנהלת - שרי נרקיס





בית ספר נרקיסים
בית חינוך בגישה הומניסטית

ביה"ס "נרקיסים" פועל כבית חינוך הומניסטי המאמין בייעוד החינוכי של 
 קידום כלל תלמידיו ותלמידותיו, לקראת חיים אנושיים מלאים ואוטונומיים 

 של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות ואחריות חברתית. 
אנו שוקדים על טיפוח אישיות התלמידים וכישרונותיהם ועל העשרת עולמם 

 התרבותי והערכי.

הצוות החינוכי מקיים "דיאלוג בגובה העיניים" עם התלמידים במטרה לבסס 
יחסים של אמון, קרבה ואכפתיות, לשם חיזוק החוסן, תחושת השייכות 

 והאמונה ביכולותיהם. 

התכניות הלימודיות ותכניות העשרה הייחודיות מעניקות לכל התלמידים 
הזדמנות ללמידה מצמיחה המשלבת ערכים, ידע ומיומנויות להצלחה 

במציאות המשתנה וכן חשיפה והתנסות במגוון תחומים כאדם רחב אופקים. 

תכניות ייחודיות

   לימודי יער - המפגשים ביער מזמנים חיבור לטבע, עזרה לזולת ואכפתיות
    לצד התפתחות וגדילה אישית. חשיפת הילדים לשפע הגירויים והאתגרים

   שבטבע אשר תורמים רבות להתפתחותם הקוגניטיבית והרגשית.

   בי"ס מנגן - פיתוח יכולת והתנסות מוסיקלית. אנו מאמינים כי החינוך
    למוזיקה הינו חינוך להקשבה, למצוינות ולהקניית ערכים של נועם ותרבות. 

   דרמה - בשיעורי הדרמה הילדים מגלים בעצמם דברים חדשים, הם
    מביעים עצמם בדרכים שונות, מחזקים את הדימוי העצמי, תחושת הביטחון

    והאמון בקבוצה אליה הם משתייכים. 

   מרכזי בחירה והעשרה - לימודי יער, קומיקס - יצירת סיפורי עלילה וספרי
    אנימציה. ספורט- בשילוב היבטים רגשיים וחברתיים.

   תזמורת - ילדי התזמורת נפגשים אחת לשבוע ומתמקצעים בכלי הנגינה
   שלהם, תוך לימוד יצירות חדשות ושילוב כלי הנגינה.

   חדר משחקים - התנסות במגוון רחב של משחקי קופסא, בנייה והרכבה,
    משחקים בזוגות ובקבוצה לשם הנאה וחיזוק מיומנויות חברתיות רגשיות

   ובהלימה לתכני הלימוד בכיתה.

   כדורגש - חיזוק ביטחון ודימוי עצמי, שיפור יכולות חברתיות, ופיתוח
   תחושת מסוגלות ע״י משחקי כדור, לשם התמודדות עם אתגרי היום יום. 

מנהלת ביה"ס- שרונה הראל   סגנית מנהלת- עדי דניאל-יאיר





בית ספר שקד
בי"ס שקד הינו בית ספר ולדורף השם במרכז תפיסתו החינוכית את

תמונת האדם והפסיכולוגיה ההתפתחותית על פי האנתרופוסופיה.
חינוך זה לוקח בחשבון את טיפוח כל חלקי האדם – גוף , נפש ורוח.

אנו רואים את האדם כישות מתפתחת, כשהילדות הינה פרק זמן
מאוד משמעותי בהבשלה וצמיחה של כשרים וכוחות לחיים של

האדם בוגר, ולכן יש לשמור עליה , לטפח אותה ולאפשר לילד למצות
לחלוטין שלב התפתחותי חשוב זה. לפיכך, כל תכני הלימוד ומתודות
ההוראה מותאמות לשלבי ההתפתחות הייחודיים של הילד ומשתנות

עם השנים.

מהלכה למעשה
  מחנך הכיתה הוא דמות חשובה בחיי הילד ומלווה את הכיתה לאורך שנים

   הקשר של ההורים ובית הספר הינו קריטי ליצירת מעטפת מיטבית
    להתפתחות הילד. על כן ישנה חשיבות רבה לבחירה של ההורים
   בדרך החינוכית וביצירת רצף חינוכי שלם בין הבית ובית הספר.

   כדי לטפח את כל חלקי האדם ,זוכה הילד בביה"ס למגוון רחב של
    למידה בתחומי המלאכה והאמנות. האמנות משולבת בכל תחומי

    הלימוד וכל ילד מנגן, שר ,מדקלם, מצייר , תופר, סורג ומפסל כחלק
   מהעשייה החינוכית.

   האמנות מהווה כלי מרכזי בתהליכי ההוראה והיא חלק בלתי נפרד
   מכל תהליך לימודי.

מנהלת בית הספר – מיכל אפרים    סגנית מנהלת – הגר הלוי-פורת





בית ספר מיתרים
 בית הספר המשלב "מיתרים טבעון " הינו בית ספר ציבורי, 

תחת פיקוח החינוך הממלכתי-דתי של משרד החינוך. אנו מחנכים לזהות 
יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית ומלמדים בשיטת מרחבים-

מונטסורי.

תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון:
דתיים ושאינם דתיים. זהו בית ספר קהילתי בו ההורים שותפים אמיצים 

ומשמעותיים, בעלי רצון כי ילדיהם יחונכו בחינוך משלב ומחוייבים לבנות 
קהילה בית ספרית לומדת ופעילה.

במיתרים טבעון המפגש עם האחר הוא ההזדמנות ללמידה, להתפתחות 
וליחד. החיים בבית ספר מכוונים למהות של למידה דרך המפגש: מפגש עם 

היהדות מכיוונים שונים, למידה סקרנית בכתה שנפגשת עם העולם ומפגש עם 
 עצמי ועם החברים בטבע. 

אנו מאמינים כי שילוב בין אוכלוסיות שונות בחברה הוא ערך חשוב אותו אנו 
רואים כבסיס לכל הלמידה הבית ספרית.

בבסיסו של ערך השילוב, עומדת ההבנה, כי היהדות כזהות היא הזדמנות 
למפגש מאחד בין קבוצות שונות באוכלוסיה וביכולתה להביא לשיתוף פעולה 

פורה ומקבל ביניהן. חלומנו החינוכי הוא שילדי בית הספר יחושו שייכים לעולם 
היהודי, יכירו את אורחות החיים, יחוו חוויות יהודיות וילמדו מתוך ארון הספרים 

היהודי.
חשוב לנו שבית הספר יפגיש בין משפחות שונות ותפיסות עולם שונות שיבואו
לידי ביטוי בשיח בבית הספר. שיח מכבד, מקשיב ולומד. במיתרים טבעון אנו
מתפללים ביחד, מקבלים את השבת יחד, משוחחים על סוגיות זהות ולומדים 

את התורה, המשנה ותכנים נוספים אותם מפתחת "עמותת מיתרים", 
בראשותו של הרב מלכיאור. אנו עוסקים בקריאה יחפה של מקורות: החל 

מהמקרא, דרך המשנה והתלמוד ועד לספרי מחשבה והגות.

אנו מחנכים לגילוי אחריות של הלומדים לחייהם ולחיי הסובבים אותם כדי
להוביל לתיקון עולם – כל אחת ואחד על פי צו לבם ואמונתם.

אנו, הצוות וההורים, מאמינים כי הדרך החינוכית של החינוך המשלב היא 
שליחות חברתית חשובה ומהותית לחברה הישראלית כיום. אנו פועלים לחנך 

את ילדנו להעריך גיוון ושוני, להיות מסוגלים לשאול את עצמם שאלות על 
דרכם, להתפתח ולגדול מתוך המפגש עם האחר. ליצירת הוויה , אורחות חיים

ושפה יהודית-ישראלית משותפים.

מנהלת ביה"ס – תמר בן אלחנן





בית ספר נרקיסים
במ"ה לכל ילד – בחירה, משוב והעצמה

מנהלת ביה"ס שרונה הראל . טל' 9832001
www.schooly2.co.il/narkisim

בית ספר קרית עמל
סמ"ח – סביבה, מדעים וחקלאות

מנהלת ביה"ס טלי דלויה. טל' 9831451
www.schooly2.co.il/amalk

בית ספר רימונים
מהעצמה אישית להעצמה חברתית

מנהל ביה"ס אוראל נאמן. טל' 9832939
www.schooly.co.il/rimonim

בית ספר שקד
ברוח הגישה האנתרופוסופית

מנהלת ביה"ס מיכל אפרים. טל' 9931575
www.shakedwaldrof.org.il

בית ספר מיתרים
מחנך לזהות יהודית

מנהלת ביה"ס תמר בן אלחנן. טל' 9836878
Meitarim.tivon@gmail.com

הרישום יתבצע דרך אתר המועצה
 www.ktv.org.il
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