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משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות 
המקומיות, שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת 
בתי הספר ולהציג בפניכם, לקראת הרישום 
לביה"ס, את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות 

החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית 
ואיכותית. אנו פועלים ליישום מרחב חינוך 
המתבסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות 
והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית. זאת, 
בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו 
לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות,  הצוות 

החינוכי, ההורים והקהילה. 
זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת 
החינוך היישובית, ובעיקר – לבחור את בית הספר 

המתאים לילדיכם.
 
 

 
טל שריר

מ"מ ממונה על התכנית
מרחבי חינוך

אגף מו"פ, משרד החינוך

 

המעבר מהגן לכיתה א' מהווה שינוי משמעותי עבור הילדים.
הנהלת העירייה שמה את החינוך בראש סדר העדיפות וזאת 

מתוך אמונה שעתיד מדינת ישראל טמון בהכשרת ילדינו.
אנו משקיעים משאבים רבים במערכת החינוך.

מערכת החינוך היסודי שלנו מאמצת את גישת הבחירה 
המבוקרת, מתוך אמונה בערך הבחירה וחשיבותה. אשר על 
כן, בשנה הקרובה נפתח לבחירה מבוקרת את כל בתי הספר 

היסודיים בכרמיאל.
באמצעות הבחירה המבוקרת  נדרש כל בית ספר בכרמיאל 
נדרש להתאים לעצמו ייחודיות מובהקת ועל ידי כך להעצים 
את חווית הלמידה והחיים בבתי הספר תוך כדי יצירת מסלולי 

לימוד ייחודיים לכל אחד ואחד מהם.

אנו פותחים עבורכם, הורי כיתות א',  את האפשרות לבחור 
שתי עדיפויות מתוך מגוון בתי הספר היסודיים בעיר. 

אני מאמין כי יחד אתכם ההורים, בשותפות עם צוותי 
ההוראה, נוכל להעניק לכל ילד את הכלים הנחוצים למצות 

את יכולותיו  ולהצליח בלימודים.

תודתי לצוותי מוסדות החינוך, משרד החינוך ולאנשי 
המנהל על עבודתם הנאמנה.

משה קונינסקי
ראש העיר

אנו בפתחה של תקופת הרישום והשיבוץ למוסדות החינוך 
לשנת הלימודים הבאה.

תהליך הרישום בעיר כרמיאל נמצא בעיצומו של שינוי 
מבורך ומורכב. אנו עושים כל שניתן לבצע את השינויים 
הנדרשים באופן מיטבי. מערכת החינוך נדרשת לשינויים 
תוך כדי תנועה בלי להפסיק את הפעילות הקיימת. יש לנו 
מחויבות להמשיך ולהשתפר, ובמקביל אנו מחויבים 

לשמירה על מסורות ועל הסכמות קהילתיות. 

בחודשים האחרונים למדנו את תהליכי הרישום שהתקיימו 
בשנה שעברה, ואנו מקווים להמשיך ולשפר את התהליכים 

גם בשנה הזו. 

בימים הקרובים נפיץ לציבור מידע מפורט שיסביר את 
תהליכי הרישום, המועדים לבקשות השיבוץ, מועדי ערעור, 

הרכבי ועדות ערר ומועדי קבלת החלטות סופיים. 

 

תשפ”ב  שנת הלימודים

אודי איזק
ראש מינהל החינוך
וצוות מינהל החינוך



בשנת הלימודים תשע"ז (2016-17) הצטרפה עיריית כרמיאל לתוכנית מרחבי חינוך – 
אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית, שיצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה 
מיולי 2010, ביוזמת הנהלת משרד החינוך. התכנית פועלת בשנה"ל תשפ”א בלמעלה 
משישים רשויות ובכ-950 בתי-ספר. במסגרתה פועלים במרחבי חינוך, אשר מביאים 
לידי ביטוי את החזון החינוכי הרשותי ויישומו, בשילוב של בחירה מבוקרת של הורים, 

הנגשת מידע לכלל האוכלוסייה ופיתוח זהות בית-ספרית, בארבעה ליבות עיקריות:
הליבה הפדגוגית, הליבה הארגונית, הליבה האנושית והליבה הקהילתית.

מנהל החינוך ברשות הינו אחראי על ביצוע התוכנית והובלתה, בשיתוף פיקוח משרד 
החינוך, מרכז פסג”ה, ובליווי יחידת מרחבי חינוך, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד 
החינוך. התוכנית מתוקצבת למשך מספר שנים ומאפשרת הטמעה ארוכת טווח, 
מזמנת תהליכי פיתוח-התנסות-עיבוד חוזרים ונשנים ומאפשרת לעיר להעצים את בתי 
הספר הציבוריים ולייצר מערכת חינוך ציבורית משובחת ומשמעותית יותר, אשר נותנת 

מענה רחב ומעמיק לצרכיהם ותחומי העניין של התלמידים השונים בעיר. 

יתרונות הבחירה המבוקרת
הורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ואשר עונים  

    על צורכי הילד, תוך שמירה על איזון ושוויון הזדמנויות. 
הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר, תוך התחשבות בכישורים, 
     ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר. 
הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים המועדפים 

    עליהם ועל הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך  
    הממלכתית של העיר.

-  התכנית תומכת בפיתוח זהות בית ספרית 
תהליך הבניית בתי-ספר כבעלי פדגוגיה רלוונטית, כבעלי זהות ומשנה חינוכית ברורה 
וייחודית, באה לידי ביטוי בכלל נדבכי העשייה הבית-ספרית זהו תהליך מקיף להשבחה 
ולטיוב החינוך הציבורי בארץ. מנוף לשיפור הישגי הלומדים, כלי לחיבור הצוות החינוכי 
לחזון משותף ודרך ליצירת קשר עם ההורים והקהילה. הזהות הייחודית באה לידי ביטוי 

בתפיסת הפעלה פדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן. 
בכרמיאל זוהי השנה השלישית שבה מתקיים תהליך פיתוח הזהות כשכל צוות מלווה 
על ידי איש מקצוע על מנת לחדד את ייחודיותו ולפתחה בצורה המתאימה לתלמידי בית 

הספר ולקהילה.

מהי בחירה מבוקרת? 
עד כה , בתהליך הרישום לכיתה א', הוקצה לכל תלמיד בית ספר אחד, לפי אזור מגוריו 

ולא ניתנה כל אפשרות בחירה ביניהם.

מנהל החינוך, מפקחת בתי הספר ואגף מו"פ ממשרד החינוך גיבשו מדיניות רשותית 
חדשה הבאה לתת להורים אפשרות לבחור את בית הספר בו ילמד ילדם מתוך כלל בתי 

הספר שבעיר.

כלומר, שברישום לשנת הלימודים תשפ”ב, מערכת החינוך בכרמיאל תאפשר בתהליך 
הרישום להורים שלהם תלמידים העולים לכיתה א', לתעדף את בית הספר בו הם 

מעוניינים שילדם ילמד. 
כל הורה יוכל לבחור שלוש עדיפויות מבין בתי הספר בעיר, כמו כן יוכל לבחור אך ורק 

בבית הספר אליו הוא משוייך גאורגפית.

מודל בחירה לשנה”ל תשפ”ב 
על מנת שתהליך הבחירה ביישוב יתנהל בצורה מיטבית, נבנה מודל בחירה יישובי 
שמטרתו ליצור איזון אופטימלי בין בחירת ההורים לבין מאפייני מערכת החינוך 

העירונית, קרי מודל לבחירה מבוקרת. 

להלן מאפייני המודל: 
העיר כמרחב בחירה אחד, כלומר כלל בתי הספר היסודיים בעיר המודל הינו מודל פתוח- 

עומדים לדירוג ותעדוף ההורים.

דירוג עדיפויות - כל הורה יכול לדרג שלוש אפשרויות מתוך בתי הספר היסודיים 
בכרמיאל. כשבחירה אחת מתוך שלוש העדיפויות הוא בית ספר העוגן.

מינהלת השיבוץ העירונית תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד על פי אחת משלושת 
העדיפויות שההורה בחר.

 
"בית ספר עוגן" -  הורה שירצה לרשום את ילדו על פי אזור הרישום הקודם, אשר נקבע 

על פי כתובת המגורים יקבל זכות ראשונה לשיבוץ בבית ספר.

לצד בחירת ההורים על הרשות מוטלת אחריות לדאוג לכלל  בחירה מבוקרת-  
התלמידים ולשיבוצם בכיתות בבתי הספר. התוכנית נבנתה מתוך אחריות לחיזוק החינוך 
הציבורי ביישוב לטובת כלל התלמידים והתושבים ולכן בסמכות הרשות לא לאשר את כל 

הבקשות ולווסת כיתות בהתאם לצרכי הרשות ולתנאים הפיזיים.
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כיצד משבצים?

1. תהליך השיבוץ והויסות ינוהל על פי שלבים סדורים וקריטריונים שנקבעו מראש 
ע"י מינהלת החינוך בה שותפים נציגי הרשות, הפיקוח ומרחבי חינוך. שיבוץ  הילדים 
לבתי הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת 

כגון – שמירה על מספר הכיתות בכל אחד מבתי הספר.

2. עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שירשמו 
לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא 
בהכרח ע"פ הדירוג שביקשו. כמו-כן לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב 

לאזור מגוריהם או בית ספר העוגן. 

3. פירוט שלבי וכללי השיבוץ:
 כל ילד משוייך לבית-ספר ביישוב על פי אזור הרישום הנגזר מכתובת   
מגוריו. הודעה על מוסד העוגן תתקבל על פי כתובת במהלך הרישום באתר 

העירייה.
 במידה והורי הילד יבחרו בעדיפות בלעדית או ראשונה את מוסד העוגן– 

מובטח להם כי הוא ישובץ אליו.

 במידה וההורים בחרו בעדיפות ראשונה בית ספר שאיננו בית מוסד העוגן שלהם – 
הרי ששיבוץ ילדם ייעשה על פי הקריטריונים של מודל הבחירה.

 במידה ומאחת מהסיבות הנ"ל לא שובץ הילד לבית הספר שבחרו הוריו בעדיפות 
ראשונה, יעשה אגף החינוך מאמצים לשבצו ע"פ העדיפות השנייה שציינו ההורים, 

או לבית ספר קרוב למקום מגוריו.

חשוב לציין! מנהל החינוך שואף לאפשר לכל ילד ללמוד בבית הספר שבחרו הוריו, 
אך יש לקחת בחשבון כי במידה ובית הספר המועדף על ההורים דווקא איננו "בית 

ספר העוגן" שלהם, הרי שקיימת האפשרות שהילד לא ישובץ אליו.

לתשומת ליבכם, עדיפות תנתן לנירשמים בקופת הרישום.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש : ילדים שירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס 
מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא תשמר 

להם הזכות להירשם לבי"ס הקרוב למקום מגוריהם או בית ספר העוגן . 
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בהנחיית משרד החינוך קריטריון ”רצף משפחתי”(איחוד אחים)
ו”רצף חינוכי” איננו מאושר בבחירה מבוקרת

בחירת הורים- בחירת בית ספר על פי תפיסה חינוכית של הורים. פיתוח הזהות
המוטמעת בתהליכי הוראה ולמידה המתאימים לתלמידים ולקהילה הבית ספרית.

בעודף רישום: קרבה גיאוגרפית



 

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה 
בוחר בית ספר הרחוק ממקום מגוריו.

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע 
עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות 

המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

הודעות השיבוץ יפורסמו על ידי מכתב שישלח לכתובתכם 
ובהודעת SMS למספר הטלפון שציינתם ברישום.

ההודעות יפורסמו עד 15.6.21

14.1.21-3.2.21 - תקופת הרישום
15.3.21 - קבלת הודעות שיבוץ לנרשמים בתקופת הרישום.

הגשת ערר על השיבוץ עד לתאריך 30.3.21 
הודעות שיבוץ ב- 15.6.21

23.6.21 מועד אחרון להגשת ערר. ערר שיוגש לאחר תאריך זה, ידון 
לאחר קיום הדיון בבקשות הערר שהוגשו במועד בדיון מיוחד שייקבע 

לצורך כך ולא אחרי תאריך 15.7.21.
ועדת ערר תדון בבקשתכם, מנהל החינוך ישלח את ההחלטה בתום 

דיוני ועדת ערר במייל או בהודעת סמס.
ילדי השארות ישובצו בשלב הראשון בבית ספר העוגן. 

החלטה סופית על השארות עד לתאריך 15.6.21
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הרישום יעשה השנה באופן מקוון בלבד.
לא יתקיים רישום במזכירויות  בתי הספר. 

הכתובת לרישום מקוון: 
ברישום יש לתעדף שלושה מבתי הספר היסודיים בכרמיאל.

מועדי הרישום - 
א’ בשבט  14.01.2021  וימשך עד כ”א בשבט 3.2.2021

את מי רושמים לכיתה א'?
ילדים שנולדו בין התאריכים י’ בטבת תשע”ה 1.1.2015

ל-י”ט בטבת תשע”ו 31.12.2015

הורים חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 לרשום את 
ילדיהם לבית ספר ממלכתי, ממלכתי דתי או חינוך חרדי באזור 

מגוריהם.

 www.karmiel.muni.il

·המידע יופץ באתר העיריה, באמצעות הרשתות החברתיות,
  קבוצות הורים ובאמצעי תקשורת שונים.

·אנו עושים כל שאפשר לקיים תהליך מסודר, מעמיק, מרוכז, 
  אחראי ושקוף לציבור. 

·בוועדות השיבוץ והערר ישתתפו אנשי מנהל החינוך, נציגי 
ה חינוך ונציגי הנהגת ההורים.    משרד

אנו עושים כל מאמץ לעמוד בדרישות מערכת החינוך ובציפיות 
ההורים. תהליך השינוי שאנחנו עוברים דורש מכולנו מקצועיות 
ורצינות. יחד עם זאת, היות ומדובר בתהליך עמוק ומורכב, אנו 
מבקשים מההורים לקרוא את דפי המידע וללמוד את שלבי תהליך 
הרישום ובעיקר אנו מבקשים את הבנתכם ואת סבלנותכם במהלך 

השינוי הגדול שאנחנו עוברים.



מחוז מוטה עתיד
מערכת החינוך בכרמיאל 

צועדת אל שנת 2030

פיתוח דמות הבוגר 
כבר מבתי הספר היסודיים 

של העיר:

פרופ' דוד פסיג (חוקר עתידים, אוני' בר אילן)

                                                                                            שיתופיות

התנדבות בקהילה

 ערכים                            שייכות 

מחקר                                                יצירת ידע 
                                                                                              מורים יוזמים

מצוינות אישית                                                               שייכות לקהילה

                                                                                                        תלמידים יוצרים
חשיבה ביקורתית

                                                            יזמות

                                                                                                          ניהול משא ומתן
מרחבי למידה מותאמים למאה ה-21

                                                                 מורים כמפתחי פדגוגיה רלוונטית 
          הבעת רעיונות באופן תמציתי 

מיומנויות חברתיות 

 עבודת צוות  

  מיומנויות שיח ואוריינות

           למידה רב גילאית          

                                                                                   מיומנויות פרזנטציה- דיבור רהוט!



שם המנהלת:            מיכל קמינקר
טלפון בבית הספר:    04-9885577

דוא"ל:  
כתובת:                  משעול דולב 15

אתר בית הספר: 

irisim222@gmail.com

 בית ספר קהילתי "האיריסים" הינו בית חינוך אוהב המאמין כי, "כל אחד ואחת 
 חינוך אישי. יכולים להצליח" באמצעות 

אצלנו חווית הלמידה מותאמת ללומד, מפתחת מודעות עצמית ואינטליגנציה 

רגשית, סקרנות ועניין. 

אנו מטפחים לומד עצמאי היודע לנהל תהליכים רגשיים, חברתיים ולימודיים, תוך 

שימוש במרחבי למידה מגוונים ומותאמים כגון: מרחב אינטליגנציות מרובות, מרחב 

חקר ומרחב יזמי. המרחב הקהילתי תומך שותפויות ומחזק תחושת גאווה ושייכות 

של הפרט למעגלי השייכות השונים.

בית ספר "האיריסים" הינו ארגון לומד בהתחדשות מתמדת, הצוות החינוכי בבית 

הספר מקצועי, איכותי ומסור. 

מטרתנו שתלמידנו יגדלו להיות אנשים שלמים ומאושרים.

אנו פועלים ברוח האינטליגנציה הרגשית במטרה לפתח בוגרים 
המודעים לחזקותיהם ליכולותיהם ולכשרונות הטמונים בם.

    בית ספר קהילתי האיריסים לחינוך אישי – כל אחד יכול להצליח!

h�ps://sites.google.com/tzfonet.org.il/schoolirisim/home

https://sites.google.com/tzfonet.org.il/schoolirisim/home


שם המנהלת:        שלומית עקריש

ofeksk@gmail.com דוא"ל :

אתר בית הספר:      

בית ספר "אופק אל העתיד" הוא בית חם, תומך, מכיל ואוהב עבור כל הבא בשעריו – 

תלמידים, צוות חינוכי, הורים, קהילה. אצלנו כל ילד וילדה עולם ומלואו. אנו עוטפים 

בהכלה ובאהבה כל תלמיד ותלמידה. אנו קשובים לצורכי הפרט, לכישוריו, לדרכי 

מסוגלותו, ובשיח דיאלוגי שיתופי, יוצרים סביבה תומכת לתהליך צמיחה והעצמה אישית 

במרחב הרגשי, חברתי, לימודי. 

אנו מזמנים לתלמידים התנסויות לימודיות, חברתיות, ערכיות, המתבססות על תהליכי 

למידה שיתופית פעילה, משחקית, תנועתית, חקרנית וטכנולוגית, הנותנות ביטוי 

לייחודיות של כל לומד באופן פרטני ושל הקבוצה בהיבט השיתופי-חברתי.

שיתופיות וקהילתיות מובילים אותנו בתהליך החינוכי. באמצעות חיבורים בין הסביבה 

הפדגוגית למרחב הסביבתי-קהילתי, אנו פועלים לחזק את תחושת השייכות והגאווה 

לבית הספר, לקהילה, לעיר, לחברה ולמדינה. 

אנו מפתחים קהילת ילדים בעלת מודעות חברתית וסביבתית לערכי האדם הטבע והנוף, 

 .ומעודדים את תלמידנו לא ז   ר  ח ו   ת     פ  ע י  ל   ה .                                                                                                          

shlomitakrish@gmail.com

אופק אל העתיד – מרחבי צמיחה אישית, שיתופית, קהילתית, חדשנית

https://sites.google.com/tzfonet.org.il/ofek/home

mailto:ofeksk@gmail.com
mailto:ofeksk@gmail.com
mailto:ofeksk@gmail.com


שם המנהלת:    עמית יניב
טלפון :  04-9987549     פקס: 04-9887001

hadekel.karmiel@gmail.comדואר אלקטרוני:  

כתובת:               רחוב הברושים 33, כרמיאל
אתר בית הספר:  

אנו מאמינים שלמידה חינוכית- חברתית באווירה משפחתית מכילה, תביא להצלחה 
ולשמחה של כל הבאים בשערי "הדקל".

בשבילנו כל ילד/ה הוא יחיד ומיוחד.  חשוב לנו, שכל ילד/ה ירגיש מאושר, שייך ומעורב 
בחיי קהילת העיר כרמיאל ויחווה הצלחות בתהליכי הלמידה, בפעילות צוותים חברתיים 

ובמעגלי שיח והקשבה.

יחד אנו מטפחים את חוזקותיו של כל ילד/ה, מעניקים לו מענה אישי-ריגשי-חינוכי 
ומשמעותי בשיחות אישיות, נותנים במה לקולו הייחודי ומאפשרים לו לעורר סקרנות 

דרךועניין  תכנון והפעלת דוכני למידה, תהליכי חקר ודרכי הערכה חלופיות ומגוונות.

יחד הילדים מתנסים בלמידה חברתית בדרך חווייתית ושיתופית המובילה לתוצאות 
אישיות וקבוצתיות , היוצרות נבחרת מובילה המפתחת כישורים חברתיים הן כלומדים 

עצמאיים והן בעבודת צוות מצמיחה אשר מעצימה את קול היחיד ואת קול החברה.
יחד הצוות וההורים שותפים לדיאלוג הבית ספרי ופועלים לקידום עשייה משפחתית 

אשר יוצרת את הקשר הבינאישי למען הצלחתם ושמחתם של כל ילדי "הדקל".

יחד כל הדרך- אתכם ובשבילכם, נגיע לצמרת עץ הדקל ונניב פירות מתוקים של 
.ביטחון, התפתחות והצלחה

בשביל מצויינות עם שורשים וכנפייםכרמיאל
בית-ספר יסודי ממלכתי

בית ספר יסודי

"כל אחד הוא תו וביחד אנחנו מנגינה נפלאה”

בית חינוך "הדקל"- יחד כל הדרך

amityaniv10@gmail.com 

https://sites.google.com/a/hadekel.tzafonet.org.il/home/home

mailto:hadekel.karmiel@gmail.com
mailto:amityaniv10@gmail.com
mailto:amityaniv10@gmail.com


המנהלת:                   מיכל זינגר
טלפון בבית הספר: 04-9589165 

kesher@hareut.tzafonet.org.ilדוא"ל: 

כתובת:   מבצע אסף 3,  כרמיאל 
אתר בית הספר: 

בית לחינוך חברתי-יצירתי!  ”הדמיון הוא תחילת היצירה” (ג'ורג' ברנט)

בית החינוך -  "הרעות"-  בית ספר לחינוך חברתי- יצירתי, 
הממוקם בשכונת רבין, וכשמו כן הוא:   " ללמוד שחיבה ורעות נוהגים זה בזה.." 

 זכריה ח, יט                                                                                                                                              

בית הספר שם דגש על פיתוח כישורים חברתיים ויצירתיות בקרב התלמידים. כבר 
בכיתה א ' נחשפים התלמידים לדרכי הוראה ולמידה חווייתיים המעוררים דמיון 
יצירתי, התלהבות , סקרנות, עבודה בקבוצות ולמידה שיתופית.  השילוב של 
פדגוגיה חדשנית, לצד מתן מענה אישי -רגשי-חברתי מחזקת את ההווייה הבית 
ספרית המזמנת לתלמידים אקלים חברתי המאפש ר חשיבה מחוץ לקופסה , 
דיאלוג, שיח, משחק,  פתרון בעיות, ביטוי אישי בשאיפה להכין א ת הבוגר לאתגרים 
.הצפויים לו בדרך.                                                                                     

https://sites.google.com/hareut.tzafonet.org.il/hareut-karmiel/home

http://kesher@hareut.tzafonet.org.il


מנהלת בית הספר: רמה עובדיה מושקוביץ

טלפון בבית הספר:             04-9888245
כתובת:                              רח' זמורה 56

אתר בית הספר:
https://sites.google.com/kalanit.tzafonet.org.il/kalanitkarmiel

התפיסה הארגונית ב"כלנית" נותנת מקום לתחומי עניין מגוונים 
וייחודיים של התלמידים והצוות. אנחנו פועלים להעצמת החוזקות 

האישיות של כל תלמיד, ונותנים במה לכל ילד. 
אנו מתמקדים בחיזוק החוסן, הגמישות והלמידה, ומתן כלים 

בעולם משתנה ודינמי.
מחוברות משפחתית ואכפתית חשובה לנו - הצוות, התלמידים 
ומשפחותיהם הם לב ליבו של בית הספר ושותפים משמעותיים 

לעשייה. 
אצלנו מחנכים לאזרחות טובה ומשמעותית באמצעות התנדבות 

בקהילה ופתיחת בית הספר כמרכז לקהילה הסובבת אותו. 
                                     

       בית ספר ל "מצויינות אנושית-ערכית" 

"כלנית" - בית עם לב ענק פועם

ovdia5gmail.com 



טלפון בבית הספר:    04-9987491 

tzafonet.org.il@213413דוא"ל:       

כתובת: כרמיאל,   משעול נורית 10
אתר בית הספר:

https://sites.google.com/a/nizanim.tzafonet.org.il/nizanim

בית ספר לפדגוגיה חברתית דיאלוגית

המתחדשהמתחדש

שיטה חינוכית חדשנית מבוססת על דיאלוג, מפגש והתנסויות 
לימודיות מגוונות, במרחבי למידה שונים מחוץ לבית הספר 
ובתוכו, ובאופנים שונים- בטבע שבסביבה הקרובה, בשכונה, 
בחממה, מחשבים, למידה בקבוצות קטנות ובזוגות, פרויקטים 
חברתיים, חקר ויצירה. למידה מתוך רצון ועניין, למידה 

המחוברת לחיים.  
אצלנו יש צוות של כמה מחנכים לכל כיתה – מבנה המאפשר 

קשר ויחס אישי לכל תלמיד.
כל תהליכי הלמידה כוללים עבודה על פיתוח מנהיגות וכישורים 
חברתיים – הילד לומד להיות אחראי על עצמו ועל חבריו 

לקבוצה.

פקס:                       04-9886319 

מנהלת ביה”ס:            הדס פלדמן 
hadas22feldman@gmail.com

mailto:213413@tzafonet.org.il
mailto:213413@tzafonet.org.il
mailto:213413@tzafonet.org.il
https://sites.google.com/a/nizanim.tzafonet.org.il/nizanim/
mailto:hadas22feldman@gmail.com


שם המנהלת:                    דליה נחום יקוטי

טלפון בבית הספר:                04-9581493
דוא"ל:  

כתובת:                            אסיף 7, כרמיאל
אתר בית הספר:

אנו שואפים שהבוגר שלנו יהיה חושב, יעיל, חדשן וחכם באמצעות מסלול 

אישי המעורר למצוינות לימודית, מעניק מעטפת רגשית, ומפתח 

מיומנויות חברתיות וערכיות. 

במרחבי למידה נותני ההשראה, התלמידים מתנסים בתהליכים של פתרון 

בעיות, קבלת החלטות, תכנון ובחירה. ב"מרכז חלל ואסטרונומיה" 

עוסקים בחקר וגילוי, ב"חדר משחוק" ומתרגלים חשיבה אסטרטגית. 

ב"בינת הלב", ב"כיתה המאפשרת" וב"מועדון החשיבה" מפתחים 

אינטליגנציה רגשית, מיומנויות רטוריקה ושיח.



 ““
““

“לדעת לחשוב –לחשוב כדי לדעת"

nahumdalia@gmail.com

rakefet@rakefet.tzafonet.org.il

https://sites.google.com/a/rakefet.tzafonet.org.il/index/home/menahelet-1?authuser=0

http://rakefet@rakefet.tzafonet.org.il
http://rakefet@rakefet.tzafonet.org.il
http://rakefet@rakefet.tzafonet.org.il


שם המנהל:                              ליאור צדוק  
טלפון בבית הספר:                 04-9986116

 liorzd@gmail.com                  :דוא"ל
כתובת:                        רח' הגפן 8 כרמיאל

אתר בית הספר: 
https://sites.google.com/a/moria.tzafonet.org.il/moria1/moria

בית הספר "מוריה" פועל בהתאם לתפיסה האמונית בקדוש ברוך הוא. אנו מחנכים ללימוד תורה 
כדרך חיים המשפיעה על ישותו של הבוגר בדרך להשתלבות והובלה בעם ישראל.

 
יחד עם בית הספר העל יסודי אמי"ת, אנו  פותחים שערינו לתלמידי כלל ישראל  שרואים עצמם 
חלק מקהילת בי"ס דתי שמבוסס על יסודות תורת חיים, שרואה באמונה ובמסורת ישראל נדבך 
מהותי בחינוך.  במוריה ובאמי"ת הלמידה כוללת לימודי חול ולימודי קודש באופן מותאם וייעודי 

לקבוצות הבנים ולקבוצות הבנות. 
ההשתתפות בחיי בתי הספר מוריה ואמי"ת היא בהתאם לקודים המקובלים במוסד דתי:

 לבוש, תפילה ושיח אמוני.

שיתופיות היא עקרון למידה ועבודה מוביל בביה"ס מוריה ובאה לידי ביטוי בלמידה ובפעילויות 
החברתיות והקהילתיות. השיעורים נלמדים בקבוצות (חברותא/שלשות). צוות בית הספר עובד 

יחד בתכנון ובביצוע ההוראה.

הקהילה היא חלק מבית הספר וכולנו נפגשים בחגיגה קהילתית הנקראת "עונג שבת" ללימוד 
פרשת שבוע עם רב בית הספר. פעולות חסד של תרומה והתנדבות כלפי הקהילה מתקיימות 

לאורך כל השנה.   
אנו מאמינים בחינוך המעצים בנים בנפרד ובנות בנפרד בהתאם לייחודיות של כל קבוצה.

בית ספר ל "למידה שיתופית של קודש וחול" 
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