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השביעית

המקוריים והמוכרים ביישוב.

(מלבד מיתרים-כיתה אחת)

ג. שליחת הודעות השיבוץ: ע״י המינהלת תתבצע, במהלך חודש מרץ,
     בהתאם למדיניות והכללים שנקבעו.

ד. שליחת ערעורים למעוניינים (בכתב בלבד!) - עד אמצע חודש אפריל.
ה. יצירת קשר של ביה״ס עם התלמידים ששובצו אליהם.

, יישובי ובית-ספרי.

(                      )

אינו מזכה בהסעה השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי - 
או בהחזרי נסיעה לבית הספר 
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תושבים חדשים - 
- אישור עזיבה מהרשות הקודמת (טופס ביטול רישום)

- חוזה רכישה/שכירות
-צילום ותעודות זהות של שני ההורים כולל ספח מצורף.

יום רביעי, א׳ בשבט תשע״ח 17.1.18 ועד יום שלישי כ״א בשבט תשע״ח 6.2.18. באתר המועצה בלבד

משרד החינוך

ו׳ בטבת תשע״ב 1.1.2012 עד י״ח בטבת תשע״ג 31.12.2012

שימו לב!

במקרים חריגים בלבד ינתן שירות במועצה,
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לגדול ולהתמלא כרימון
ללמוד וללמד, לצמוח אישית, להתפתח חברתית ולהצליח!

אנו מאמינים בהעצמה אישית המתרחשת בסביבה הקשובה לצרכים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים 
של כל חבר בקהילה. 

להגברת  ופועלים  אישי  לביטוי  יכולת  מחבריה  אחד  לכל  המאפשרת  מצמיחה  סביבה  מטפחים  אנו 
תחושות המסוגלות, הביטחון העצמי, השייכות וההצלחה.

הצוות החינוכי מוביל את תלמידיו ללמידה והעמקת הידע בתחומי הליבה, תרבות יהודית-ישראלית, ערכי 
חברה ומוסר כיסוד לחיזוק הקשר ואהבת הארץ והאדם.  

אנו מקיימים דיאלוג פתוח עם קהילת ההורים והקהילה בכלל. בביה"ס פועלת הנהגת הורים בית ספרית 
המורכבת מנציגי הצוות החינוכי וההורים, יחד אנו פועלים לשיפור הלמידה והחוויה הבית ספרית. 

בביה"ס פועלת מועצת תלמידים וועדות תחומיות בהובלת מורים ותלמידים, מתוך מגמה לאפשר לכל 
תלמיד ולכל מורה תפקיד משמעותי בביה"ס.  "אני שייך, משמע אני קיים".

הייחודיות שלנו: "מהעצמה אישית להעצמה חברתית"
אנו מאמינים ש: 

• תהליך העצמה אישי, פנימי יביא למצוינות, קוגניטיבית, רגשית, ערכית וחברתית.
• העצמת האני תביא לצמיחה אישית ותגדיל את המחוייבות והאחריות כלפי הסביבה.

לתפיסתנו:
• יש לאפשר לכל התלמידים לממש את יכולותיהם וחוזקותיהם.

• הכיתה היא קבוצה החותרת להגשים את מטרתה, תוך מיצוי הכישרונות  המיוחדים של חבריה, וטיפוח 
רוח הקבוצה וגאוותה. באופן זה מושג שילוב בין הישגים אישיים וקבוצתיים.

• הכיתה צריכה להיות מאוחדת, מחויבת, ומשמעותית, בעלת אקלים מיטבי. במצב זה גדל הסיכוי שכל 
הילדים יגיעו להישגים זאת תוך הנאה ולקיחת חלק פעיל בהגשמת המטרה המשותפת.

כיצד? אנו פועלים ב-3 ערוצי העצמה:
1 הגדרת מטרות קבוצתיות ואישיות (קאוצ'ינג אישי וקבוצתי).

2 "ילדים מלמדים ילדים" כתהליכי הערכה, למידה, והוראה.
3 גיוון דרכי ההוראה – גיוון מרחבי למידה, למידת עמיתים, עבודת צוות ושיתוף פעולה.

אנו מבקשים ליצור קשרי גומלין מיטביים ומודעים בין הפרט לבין הקבוצה אליה משתייך, 
לעבוד בשיתוף פעולה להעצמת היחיד ותרומתו לקבוצה.

אנו מתחייבים לזמן ולאפשר לתלמידינו תנאים שיביאו אותם להצלחה והגשמה קוגניטיבית, 
רגשית וחברתית:

• למידה מתוך דוגמאות ואמרות להעצמה אישית של דמויות מפתח בעולם.
• מילוי תפקיד בעל ערך חברתי ומנהיגותי בכיתה ובחברת הילדים. 

• למידה המקדמת עבודת צוות, שיתופי פעולה, אחריות אישית, כישורים, מיומנויות ותפקודים.
• פיתוח מודעות אישית ומודעות ביקורתית מכבדת, מעצימה ומקדמת – שיח מקדם וממשב.

• חיזוק המסוגלות, הביטחון העצמי, והכבוד העצמי. 
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הלכה למעשה -  מרעיון לאורח חיים 
"פותחים שבוע" – כל יום א' בשבוע, מתקיימת למידה בכל כיתות ביה"ס על  משפט העצמה שבועי. 
הבית  ובתוך הקהילה  הכיתה  בתוך  ומתרגמים למעשים  מבינים את המשמעות,  הכותב,  חוקרים את 
ספרית.  לדוגמא, גלילאו גליליי אמר: "מעולם לא פגשתי אדם שאי אפשר ללמוד משהו ממנו." היישום: 

במשך השבוע, לימדו משהו מחבר. (משימה שהגו תלמידי א' בעקבות השיח הכיתתי).

20 דקות של בוקר ב"רימונים" עם מחנכת הכיתה או מורה עמיתה ביום החופשי של המחנכת
ארוחת בוקר בריאה! 

קביעת מטרות כיתתיות ואישיות: הקבוצה ו/או היחיד קובעים מטרות ליום הלמידה.  מטרה חברתית, 
לימודית, לזמן שעור או הפסקה. המטרה מעצימה ומכוונת את הילדים להתגבר על קשיים במהלך יום 
הלמידה, ומותאמת ליום או לשבוע במהלך היום, בודקים עמידה במטרות בדיאלוג ושיח כיתתי. מחזקים 
את ההצלחה מפרשים ועוזרים ברעיונות להשיג את שלא ניתן עדיין להשגה עד ההצלחה ומעבר ליעד 

הבא. 

קריאת בוקר – אהבת הספר  -  על חשיבות הקריאה להתפתחות הילדים אין עוררין, מתנהלת 
קריאת בוקר בכיתות והספר זמין לילדים גם בסיום משימות, מבחנים במהלך היום לקריאה חופשית 

ועידודה. 

"בוגר מלמד צעיר" – ילדים מלמדים ילדים, הבוגרים מתנסים במתודות הוראה בין אם לבני גילם 
ובין אם לצעירים מהם.  הכנת מערכי שעור בצוות והוראתם. המתודה נבחרה כדרך ללמידה מיטבית.  
הערכה  מהווה  זה,  חלק ממערך  להורות.   צריכים  כשהם  יותר  הרבה  לומדים  מעידים שהם  הילדים 

חלופית למבחנים.

"מרחבי למידה" – למידה במרחבים כיתתיים וחוץ כיתתיים.  מרחב חדש בביה"ס – מטבח שמשמש 
ללמידה של תחומים מחוץ לתוכנית הליבה כמו: כלכלת משפחה, פיסיקה, ביולוגיה, חומרים, תזונה וכו'.

"מפגשון בראשון" עם סתוית – נציגי הכיתות ד' – ו' ביום ראשון, שיח חופשי על ביה"ס.
"מפגשישי" עם סתוית  – מפגשים עם הורי ביה"ס, לשיח חופשי על ביה"ס, חוזקות, חלומות, צרכים ורצונות.
"הזדמנות למשמעותיות אישית ערכית וחברתית" –  שגרירי מפתח הלב, מועצת תלמידים, 

ועדות בית ספריות, תפקיד לכל תלמיד (בכיתה), יוזמות אישיות של תלמידים, כיתה, הורים ומורים.

לימודי העשרה ותל"ן - אמנות, מוסיקה, דרמה, דיבייט, קומיקס, תקשורת וצילום. אשכולות חשיבה, 
מדעי הטבע והסביבה בביה"ס - בשיתוף מכללת אורנים ושעורים בחווה החקלאית בק. עמל.

"ביה"ס מנגן" בשיתוף הקונסרבטוריון – מבחר כלי נגינה 6 שנתי. (כלי הקשה, נשיפה, פריטה, וקלידים).
תוכנית "אפשר גם אחרת" – איפוק, סובלנות והתנהגות מיטבית. 

הרצאות אורח – הורים, קהילה ובני משפחה מעשירים ותורמים ללמידה מגוונת ומשמעותית.
באורנים,  ומצטיינים  למחוננים  למידה  יום  באורנים,  מתקנת  להוראה  סדנאות   - הוראה  תומכי 

סטודנטים להוראה ולאמנות, מתנדבי "ידיד לחינוך",  סטודנטיות לפסיכולוגיה ולייעוץ.

לסיכום,
הגישה החינוכית ב"רימונים" מציגה תהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות הפרט. מאידך מציגה גם  
רכישת  ישיר  באופן  מעודדים  אלו  כל  ההדדית.  בתלות  והכרה  דאגה  פעולה,  שיתוף  של  עקרונות 

מיומנויות למימוש עצמי, מנהיגות חיובית, אחריות אישית ומתוך כך כלים לחיים.

לומדים ומלמדים, צומחים ומתפתחים, שואפים ומצליחים! 
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רקע על ביה"ס:
בית ספר "קרית עמל" הינו בית הספר הוותיק בטבעון החוגג השנה בהתרגשות רבה  80 שנים להיווסדו!

"קריית עמל" הינו בית ספר קהילתי שלומדים בו 425 תלמידים ב- 18 כיתות, מתוכן 2 כיתות רב גילאיות. 
ביה"ס מטפח יחסי גומלין בינו לבין הסביבה – תלמידים, הורים, מורים וקהילה. בביה"ס פועלת ומעורבת 
והורים, תוך שילובם של תלמידים בהתאם לצורך. בית  הנהגה בית ספרית בשיתוף ההנהלה, מורים 
הספר מבקש ליצור אוירה נעימה, רואה את עצמו כבית חם, מכיל, מכיר ומתחשב בשונות בין תלמידיו 

ומוריו בהיבט הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי ולכן הקים מערך רגשי- טיפולי רחב ומגוון. 
תחום הפרט, תרפיסטית, מתנדבים,  רכזת  יועצת,  ביה"ס,  בעלי תפקידים: פסיכולוגית  כולל  המערך 
שילוב,  שעות  וכולל  רחב  הוא  אף  הלימודיות  התמיכות  מערך  ועוד.  פר"ח  חונכות  חברתיות,  קבוצות 

שיעורי הכלה, שעות פרטניות, שעות רוחב, סטודנטים, מתנדבים ותמיכות לימודיות באורנים. 
זו השנה השלישית בה אנו שותפים לתכנית האיכותית של משרד החינוך, "אקדמיה-כיתה" (מורה שני 
עזר  ככוח  בשבוע,  יומיים  המקצועיות  ולמורות  למחנכות  סטודנטיות  חוברות  הכיתות  ברב  בכיתה). 

משמעותי וחשוב להוראה משותפת, חווייתית ומאתגרת בכיתה.
בית ספר "קרית עמל" שם לו למטרה להעמיק את נושא ה"בחירה" כמכוננת משמעות ולפתח ולהעצים 
את התלמידים בנושאים שונים ומגוונים, שאינם כלולים בתכנית הלימודים של משרד החינוך. השנה אנו 
ממשיכים לקיים בהצלחה את "סדנאות הבחירה", במסגרתן מתחלקים התלמידים לקבוצות רב גילאיות  
כאשר כל קבוצה לומדת ומעמיקה בנושא אחד עפ"י בחירת התלמיד. מבחר הסדנאות גדול וכולל, בין 
היתר, צילום, שפת הסימנים, שחמט, קומיקס, אוריגמי, תפירה, משחקי חשיבה, משחקי כדור, דרמה 

ותיאטרון, כלי הקשה, סדנאות בחווה החקלאית ועוד.

עקרי תפיסת הייחודיות
ייחודיות ביה"ס באה לידי ביטוי בחינוך בסביבה  (חצרות ביה"ס, סיורים, חווה חקלאית, אורנים, החורש 

והמרחבים הסמוכים),
חלק  להרגיש  תלמידינו  את  לחנך  שואפים  אנו  סביבתי).  (אקטיביזם  הסביבה  ולמען  הסביבה  על 
מהסביבה, להיות בוגרים אחראים, אכפתיים ומשפיעים. באמצעות החשיבה המדעית, כלים, טכנולוגיה 
וערכים לומדים התלמידים ליזום מהלכים יצירתיים ויצרניים, תוך הקפדה על אורח חיים מקיים ואחריות 

קהילתית.

סביבה: 
תלמידי בית הספר, צוות המורים, וההנהלה שותפים כולם ליצירת קהילה בית ספרית לומדת תמיד, 
הנשענת על עקרונות סביבתיים בני קיימא. קהילה שמודעת ודואגת לסביבה ולבעיות הקשורות בה, 
ולטפח את הסביבה. במסגרת  והמחויבויות לפתח  יש בידיה את הידע, המיומנויות, המוטיבציה  אשר 
שיעורי העשרה לומדים תלמידי ביה"ס בכיתות א' – ד' , "חינוך סביבתי", בחלק מהשעות יוצאים לטבע, 

לסביבה הקרובה, ללמידה חוץ כיתתית.

מדעים:
המדע והטכנולוגיה מקנים את הכלים לחקר הסביבה, לפיתוח, טיפוח ושימור הסביבה ולניצול נכון של 
המשאבים. כל זאת תוך רכישת מיומנויות של המאה ה-21:  חשיבה יצירתית, יזמות וחדשנות, חשיבה 

ביקורתית, עבודת צוות ושיתוף פעולה.
לשם תגבור והעשרת לימודי המדעים, רותם ביה"ס מסגרות שונות כגון "מצויינות 2000“, מזמן התנסויות 

בסוגיות מדעיות במדעטק ובמכון הביולוגי בחיפה ומאפשר עבודות חקר בנושאים מדעיים.

סביבה ,מדעים, חקלאות
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חקלאות:
ביה"ס שוכן בסמוך לחווה החקלאית האקולוגית של הישוב, חווה המאפשרת למידה משמעותית בדרך של 
התנסות חוויתית  בנושאים חקלאיים, סביבתיים ומדעיים. הלמידה במרחבים בין ערוגות, צמחים ובעלי חיים, 
חקירה  תצפיות,  שאלות,  שאילת  מזמנת  ובטבע,  בשדה  ותופעות  תהליכים  אחר  מקרוב  התבוננות  תוך 
לסביבה  התלמיד  של  קרבה  יוצרים  וההתנסות  אמצעית  הבלתי  החשיפה  החושים.  כל  והפעלת  מדעית 
וסקרנות ומוטיבציה ללמידה. במסגרת שיתוף הפעולה עם החווה  נבנתה עבור ביה"ס "קריית עמל", תכנית 
צמחיה,  לבע"ח,  שונים הקשורים  בנושאים  בחווה  כיתה  לכל  (ספירלית) של שעתיים שבועיות  מתפתחת 
חקלאות מקיימת, אורח חיים בריא, כלכלת בית. בכל אחד מנושאים אלה כוללת התכנית למידה עיונית, 

פעילות מעשית, ניסוי וחקר, תרגול ערכים וסדנאות.

זרקור לעשייה החינוכית- ערכית בביה"ס
• למידה משמעותית בדרכי הוראה חווייתיות ומגוונות.

• למידה בחווה החקלאית שעתיים שבועיות לכל כיתה מכיתה א' – ו'. 
• סדנאות בחירה בתחומי העשרה שונים ומגוונים בקבוצות רב גילאיות לכל תלמידי ביה"ס.

• אקדמיה כיתה - קידום למידה משמעותית בכיתות על ידי שילובם של שני מבוגרים העובדים בו-זמנית בכיתה.
• מצוינות – מתמטיקה, מדעים, אנגלית, חווה.

• חונכות פר"ח.
• מכון ביולוגי.

• מדעטק.
• יוזמות קהילתיות.

• דיבייט – תקשורת בין אישית.
• להקה ייצוגית בית ספרית.

• מעגלי שיח.
• פרוייקט גישור.

• הקשר הבין דורי.
• תכנית לימודים נוספת:

  העצמה חברתית, חינוך סביבתי, מולטימדיה.

טלי דלויה- מנהלת ביה"ס
לילי לביא- סגנית מנהלת



12

רקע וחזון:
בית הספר נוסד בשנת 1957, בבית הספר לומדים כיום 310 תלמידים ב-13 כיתות, בממוצע לומדים  בכל 
כיתה כ- 25 תלמידים. בי"ס "נרקיסים" הינו בי"ס קהילתי המקיים דיאלוג מתמיד בין ההורים והקהילה לבין 
בית הספר, תוך הדדיות ושיתוף פעולה. במהלך השנים האחרונות גובש בביה"ס חזון המדגיש מימוש עצמי, 
סולידריות ואחריות חברתית ומתבססת על האמונה כי תפקיד המוסד החינוכי לאפשר לכל באי בית הספר 
- תלמידים ומורים - לפתח ולהביא לידי ביטוי את מכלול יכולותיהם וכישוריהם. בית הספר "נרקיסים" מהווה 
המשך של הבית - מספק לתלמידיו סביבה חמה, תומכת ומכבדת, המכוונת את התלמידים למימוש עצמי 

ומצוינות, תוך פיתוח תחושה של ערבות הדדית והבנה שהם חלק מקהילה.

עקרי התפיסה החינוכית: 
תלמידיו  כלל  קידום  של  החינוכי  בייעוד  מאמין  הומניסטי,  ותרבות  חינוך  כבית  פועל  "נרקיסים"  ביה"ס 
ותלמידותיו, לקראת חיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות ואחריות חברתית.  
לו  ושם  והערכי,  עולמם התרבותי  ועל העשרת  וכישרונותיהם  אישיות התלמידים  טיפוח  ביה"ס שוקד על 
למטרה לטפח את הלומדים בהלימה לעקרונות הרוח ההומניסטית. תכניות הלימודים הייחודיות ל"נרקיסים" 
מעניקות לכל תלמיד הזדמנות להיחשף ולהתנסות במגוון תחומים ודרכים ולהתפתח כאדם רחב אופקים. 
הצוות החינוכי בביה"ס מקיים "דיאלוג בגובה העיניים" עם התלמידים במטרה לבסס יחסים של אמון, קרבה 

ואכפתיות ולספק לתלמיד תחושת מוגנות ואמונה ביכולותיהם.

עקרונות ההומניסטיקה, הלכה למעשה: 
על מנת להגביר את עוצמת החוויה שבלימוד, אנו מזמנים לתלמידים מגוון דרכי הוראה ופעילויות חושיות 
מענה  ונותנים  הוליסטית  בגישה  פועלים  אנו  כיתתית.  חוץ  למידה  ומקיימים  הלמידה  במרחבי  תנועתיות 
ליסודות הרגשיים, הערכיים, היצירתיים, החברתיים והלימודיים של כל תלמיד ושוקדים על טיפוח רב צדדי 
השילוב  מורת  יועצת,  סגנית,  ביה"ס,  מנהלת  את  הכולל  בפרט  הטיפול  צוות  התלמידים.  אישיות  של 

והפסיכולוגית ממפה את צרכי ביה"ס ונותן מענה הולם לכל תלמיד.                                     

אקלים של הגינות ומוגנות: בית הספר מכיר ומעניק חשיבות לזכות היסוד של כל ילד וילדה לביטחון 
ותחושת מוגנות ופועל ליצירה ופיתוח של אקלים חברתי מוגן והגון בקהילת בית הספר. התלמידים שותפים 
לתהליכים חינוכיים ערכיים  הקשורים לתרבות ביה"ס ובכך אנו מעודדים אותם לגדול ולהתפתח כאזרחים 
דמוקרטים. ביה"ס פועל עפ"י תקנון שנוסח בשותפות של מורים הורים ותלמידים ליצירת שפה משותפת. 

דיאלוג של העצמה: בביה"ס מושם דגש על העצמת התלמיד בדרכים מיוחדות. העצמה איטלקטואלית 
ניתנת  בשיעורי העשרה וכן בהוראת תחומי הדעת במתן מטלות מאתגרות. המורים מקיימים עם התלמידים 
ילד"-  כל תלמיד  "שיח מלב אל לב" שמטרתו להדגיש את נקודות החוזק של כל תלמיד. ב"במה לכל 
בביה"ס מקבל הזדמנות ובמה להציג את תחום העניין שלו, ומקבל משוב מעצים ממורים ומעמיתים (בע"פ 
ובכתב).  משוב ניתן במגוון הזדמנויות על הכנת תוצרי למידה. אחת לשבוע מנהלת ביה"ס נפגשת עם נציגי 

תלמידים לשיח מלב אל לב. 

גישה קהילתית ומעורבות חברתית: טיפוח "מנהיגות תלמידים" - המעודדות מעורבות חברתית 
ותרומה לקהילה מתוך אחריות אישית וחברתית. במפגשי "חונכויות ושותפויות" תלמידים חונכים תלמידים 
צעירים או עמיתים משכבת הגיל ומקיימים איתם מפגשים קבועים המעמיקים את הקשר ותורמים לתחושת 
הביטחון. בכיתות ניתן "תפקיד לכל תלמיד". אנו משתפים פעולה עם גורמים שונים בקהילה כגון המתנ"ס, 
תנועות הנוער, גני הילדים, בתי אבות, כפר תקווה, מכללת רבין, ידיד לחינוך, מרכז ההנצחה ועוד ומעודדים 
את הילדים לתרום למען הקהילה. בביה"ס פועלת הנהגת הורים פעילה ומעורבת, השותפה לעיצוב ומימוש 
חזונו החינוכי  של ביה"ס. ההורים מפעילים את תוכנית "סע לשלום" שמטרתה הורדה בטוחה של הילדים 

בסביבת בית הספר, תכנית זו מבוצע ע"י תורנות קבועה של הורים בחצי שעה לפני תחילת הלימודים.

בית חינוך בגישה הומניסטית
תשתית פיזית מסבירת פנים: אנו שוקדים על טיפוח הסביבות הלימודיות ועל אסתטיקה במ"ה – בחירה, משוב, העצמה.

במרחבי הלמידה ומקפידים על תחזוקה שוטפת של הכיתות והמבנים במטרה ליצור תחושה של בית. 
הילדים שותפים לתחזוקת "גן שבעת המינים" ולוקחים אחריות בטיפול בבעלי החיים. אנו מעודדים 

תלמידים לקחת אחריות על הסביבה ולשמור על נקיונה.

תכניות ייחודיות ב"נרקיסים"
בי"ס מנגן – פיתוח יכולת והתנסות מוסיקלית - תלמידי כתות א'-ה' לומדים לנגן במגוון כלי נגינה 
כי  מאמינים  אנו  ספרית.  הבית  ובתזמורת  בקונצרט  חלק  ולקחת  במוסיקה"  "לגעת  זוכה  ילד  וכל 

החינוך למוזיקה הינו חינוך להקשבה, למצוינות ולהקניית ערכים של נועם ותרבות.
"שישי חג" – המחנכות וההורים מקיימים ביום שישי אחת לחודש פעילות "שישי חג". ביום זה הילדים 
מגיעים לביה"ס ללא ילקוטים ולומדים ברוח אחרת – מחוץ לכותלי הכיתה וביה"ס. ההורים שותפים 

לתכנון ולביצוע. 
הזמר  ממיטב   - בצוותא  לשירה  נרקיסים"  "משפחת  מתכנסת   שישי,  בימי   – בצוותא"  "שישי 

הישראלי. 
ולומדים פיתוח קול ושירה. המקהלה מייצגת את  - ילדי המקהלה נפגשים אחת לשבוע  מקהלה 

ביה"ס בטקסים, ובאירועים שונים. 
שיעור דרמה - שעה שבועית בכל שכבות הגיל - התלמידים מקבלים במה לביטוי אישי ויצירתי, 

השיעור מאפשר להם היכרות מעמיקה עם אמנות הבמה והמשחק. 
המרובות  האינטלגנציות  תאוריית  על  מושתתים  המרכזים  גיל.  שכבות  עפ"י   – בחירה  מרכזי 
ומזמנים את התלמידים לממש כישוריהם בתחומים מגוונים כגון: קרמיקה, ציור על עץ, יצירה, סייף, 

עיסת נייר, משחקי כדור ועוד. 
"יום אינטליגנציות" – ביום זה תלמידי כיתות ג' – ו' נפגשים עם אמנים מהקהילה ונחשפים לתחומי 

מומחיותם. 
ארץ  דרך  על  בשמירה  המצטיין   תלמיד  כיתה  בכל  נבחר  לשבוע  אחת   – במילים"  "חיבוק 

והתנהגות נאותה ומקבל מחמאות מתלמידי הכיתה והמחנכת. משוב כתוב ניתן לתלמיד. 
"בית פתוח"- אחת לשנה, בכל שכבות הגיל, מתקיימת פעילות "בית פתוח" – הילדים מתארחים 

בבתי חברים מהכיתה ועוסקים בפעילויות יצירה והעשרה. 
"הורים מספרים" – כחלק מעידוד הקריאה, הורים מגיעים לכיתות ומקריאים לילדים ספר איכות 

הזכור ואהוב עליהם מילדותם. 
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רקע וחזון:
בית הספר נוסד בשנת 1957, בבית הספר לומדים כיום 310 תלמידים ב-13 כיתות, בממוצע לומדים  בכל 
כיתה כ- 25 תלמידים. בי"ס "נרקיסים" הינו בי"ס קהילתי המקיים דיאלוג מתמיד בין ההורים והקהילה לבין 
בית הספר, תוך הדדיות ושיתוף פעולה. במהלך השנים האחרונות גובש בביה"ס חזון המדגיש מימוש עצמי, 
סולידריות ואחריות חברתית ומתבססת על האמונה כי תפקיד המוסד החינוכי לאפשר לכל באי בית הספר 
- תלמידים ומורים - לפתח ולהביא לידי ביטוי את מכלול יכולותיהם וכישוריהם. בית הספר "נרקיסים" מהווה 
המשך של הבית - מספק לתלמידיו סביבה חמה, תומכת ומכבדת, המכוונת את התלמידים למימוש עצמי 

ומצוינות, תוך פיתוח תחושה של ערבות הדדית והבנה שהם חלק מקהילה.

עקרי התפיסה החינוכית: 
תלמידיו  כלל  קידום  של  החינוכי  בייעוד  מאמין  הומניסטי,  ותרבות  חינוך  כבית  פועל  "נרקיסים"  ביה"ס 
ותלמידותיו, לקראת חיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות ואחריות חברתית.  
לו  ושם  והערכי,  עולמם התרבותי  ועל העשרת  וכישרונותיהם  אישיות התלמידים  טיפוח  ביה"ס שוקד על 
למטרה לטפח את הלומדים בהלימה לעקרונות הרוח ההומניסטית. תכניות הלימודים הייחודיות ל"נרקיסים" 
מעניקות לכל תלמיד הזדמנות להיחשף ולהתנסות במגוון תחומים ודרכים ולהתפתח כאדם רחב אופקים. 
הצוות החינוכי בביה"ס מקיים "דיאלוג בגובה העיניים" עם התלמידים במטרה לבסס יחסים של אמון, קרבה 

ואכפתיות ולספק לתלמיד תחושת מוגנות ואמונה ביכולותיהם.

עקרונות ההומניסטיקה, הלכה למעשה: 
על מנת להגביר את עוצמת החוויה שבלימוד, אנו מזמנים לתלמידים מגוון דרכי הוראה ופעילויות חושיות 
מענה  ונותנים  הוליסטית  בגישה  פועלים  אנו  כיתתית.  חוץ  למידה  ומקיימים  הלמידה  במרחבי  תנועתיות 
ליסודות הרגשיים, הערכיים, היצירתיים, החברתיים והלימודיים של כל תלמיד ושוקדים על טיפוח רב צדדי 
השילוב  מורת  יועצת,  סגנית,  ביה"ס,  מנהלת  את  הכולל  בפרט  הטיפול  צוות  התלמידים.  אישיות  של 

והפסיכולוגית ממפה את צרכי ביה"ס ונותן מענה הולם לכל תלמיד.                                     

אקלים של הגינות ומוגנות: בית הספר מכיר ומעניק חשיבות לזכות היסוד של כל ילד וילדה לביטחון 
ותחושת מוגנות ופועל ליצירה ופיתוח של אקלים חברתי מוגן והגון בקהילת בית הספר. התלמידים שותפים 
לתהליכים חינוכיים ערכיים  הקשורים לתרבות ביה"ס ובכך אנו מעודדים אותם לגדול ולהתפתח כאזרחים 
דמוקרטים. ביה"ס פועל עפ"י תקנון שנוסח בשותפות של מורים הורים ותלמידים ליצירת שפה משותפת. 

דיאלוג של העצמה: בביה"ס מושם דגש על העצמת התלמיד בדרכים מיוחדות. העצמה איטלקטואלית 
ניתנת  בשיעורי העשרה וכן בהוראת תחומי הדעת במתן מטלות מאתגרות. המורים מקיימים עם התלמידים 
ילד"-  כל תלמיד  "שיח מלב אל לב" שמטרתו להדגיש את נקודות החוזק של כל תלמיד. ב"במה לכל 
בביה"ס מקבל הזדמנות ובמה להציג את תחום העניין שלו, ומקבל משוב מעצים ממורים ומעמיתים (בע"פ 
ובכתב).  משוב ניתן במגוון הזדמנויות על הכנת תוצרי למידה. אחת לשבוע מנהלת ביה"ס נפגשת עם נציגי 

תלמידים לשיח מלב אל לב. 

גישה קהילתית ומעורבות חברתית: טיפוח "מנהיגות תלמידים" - המעודדות מעורבות חברתית 
ותרומה לקהילה מתוך אחריות אישית וחברתית. במפגשי "חונכויות ושותפויות" תלמידים חונכים תלמידים 
צעירים או עמיתים משכבת הגיל ומקיימים איתם מפגשים קבועים המעמיקים את הקשר ותורמים לתחושת 
הביטחון. בכיתות ניתן "תפקיד לכל תלמיד". אנו משתפים פעולה עם גורמים שונים בקהילה כגון המתנ"ס, 
תנועות הנוער, גני הילדים, בתי אבות, כפר תקווה, מכללת רבין, ידיד לחינוך, מרכז ההנצחה ועוד ומעודדים 
את הילדים לתרום למען הקהילה. בביה"ס פועלת הנהגת הורים פעילה ומעורבת, השותפה לעיצוב ומימוש 
חזונו החינוכי  של ביה"ס. ההורים מפעילים את תוכנית "סע לשלום" שמטרתה הורדה בטוחה של הילדים 

בסביבת בית הספר, תכנית זו מבוצע ע"י תורנות קבועה של הורים בחצי שעה לפני תחילת הלימודים.

תשתית פיזית מסבירת פנים: אנו שוקדים על טיפוח הסביבות הלימודיות ועל אסתטיקה 
במרחבי הלמידה ומקפידים על תחזוקה שוטפת של הכיתות והמבנים במטרה ליצור תחושה של בית. 
הילדים שותפים לתחזוקת "גן שבעת המינים" ולוקחים אחריות בטיפול בבעלי החיים. אנו מעודדים 

תלמידים לקחת אחריות על הסביבה ולשמור על נקיונה.

תכניות ייחודיות ב"נרקיסים"
בי"ס מנגן – פיתוח יכולת והתנסות מוסיקלית - תלמידי כתות א'-ה' לומדים לנגן במגוון כלי נגינה 
כי  מאמינים  אנו  ספרית.  הבית  ובתזמורת  בקונצרט  חלק  ולקחת  במוסיקה"  "לגעת  זוכה  ילד  וכל 

החינוך למוזיקה הינו חינוך להקשבה, למצוינות ולהקניית ערכים של נועם ותרבות.
"שישי חג" – המחנכות וההורים מקיימים ביום שישי אחת לחודש פעילות "שישי חג". ביום זה הילדים 
מגיעים לביה"ס ללא ילקוטים ולומדים ברוח אחרת – מחוץ לכותלי הכיתה וביה"ס. ההורים שותפים 

לתכנון ולביצוע. 
הזמר  ממיטב   - בצוותא  לשירה  נרקיסים"  "משפחת  מתכנסת   שישי,  בימי   – בצוותא"  "שישי 

הישראלי. 
ולומדים פיתוח קול ושירה. המקהלה מייצגת את  - ילדי המקהלה נפגשים אחת לשבוע  מקהלה 

ביה"ס בטקסים, ובאירועים שונים. 
שיעור דרמה - שעה שבועית בכל שכבות הגיל - התלמידים מקבלים במה לביטוי אישי ויצירתי, 

השיעור מאפשר להם היכרות מעמיקה עם אמנות הבמה והמשחק. 
המרובות  האינטלגנציות  תאוריית  על  מושתתים  המרכזים  גיל.  שכבות  עפ"י   – בחירה  מרכזי 
ומזמנים את התלמידים לממש כישוריהם בתחומים מגוונים כגון: קרמיקה, ציור על עץ, יצירה, סייף, 

עיסת נייר, משחקי כדור ועוד. 
"יום אינטליגנציות" – ביום זה תלמידי כיתות ג' – ו' נפגשים עם אמנים מהקהילה ונחשפים לתחומי 

מומחיותם. 
ארץ  דרך  על  בשמירה  המצטיין   תלמיד  כיתה  בכל  נבחר  לשבוע  אחת   – במילים"  "חיבוק 

והתנהגות נאותה ומקבל מחמאות מתלמידי הכיתה והמחנכת. משוב כתוב ניתן לתלמיד. 
"בית פתוח"- אחת לשנה, בכל שכבות הגיל, מתקיימת פעילות "בית פתוח" – הילדים מתארחים 

בבתי חברים מהכיתה ועוסקים בפעילויות יצירה והעשרה. 
"הורים מספרים" – כחלק מעידוד הקריאה, הורים מגיעים לכיתות ומקריאים לילדים ספר איכות 

הזכור ואהוב עליהם מילדותם. 
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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 יהודי מגוון-  דתיים אורתודוכסים, מסורתיים וחילוניים. 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" 
המשנה  דרך  מהמקרא,  החל  מקורות:  של  יחפה  בקריאה  עוסקים  אנו  מלכיאור.   הרב  של  בראשותו 

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.

חשובה  חברתית  שליחות  היא  המשלב  החינוך  של  החינוכית  הדרך  כי  מאמינים  וההורים,  הצוות  אנו, 
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.
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9832001

www.schooly2.co.il/narkisim 

 9832939
www.schooly2.co.il/rimonim

9831451
www.schooly2.co.il/amalk

9931575
www.shakedwaldorf.org.il

 
9836878

meitarim.tivon@gmail.com

הרישום יתבצע דרך טופס רישום אינטרנטי באתר המועצה
www.ktv.org.il

יום רביעי, א׳ בשבט תשע״ח 17.1.18 ועד יום שלישי כ״א בשבט תשע״ח 6.2.18

במ"ה לכל ילד – בחירה, משוב והעצמה


