
  דבר המנהל

מונה ה הינו בית ספר מכיל בית ספר שלווה הינו בית ספר מיוחד לחינוך. בית ספר שלווה

 דיפרנציאליםשתיים עשרה כיתות מתוכן שש כיתות רגילות המכילות בתוכן תלמידים 

ותלמידי שילוב, בנוסף בבית ספר שלווה שש כיתות חינוך מיוחד, שלוש כיתות לתלמידים 

 בעליי לקויות למידה ושלוש כיתות של תלמידי לק"ש, תלמידים חרשים.

בית ספר מהווה מסגרת משמעותית שמאמינה בכל נושא ההכלה וההשתלבות. אצלנו בבית 

טוי, בהפסקות הפעילות המשותפות, בטקסי לידי בישלווה ההכלה היא אורח חיים שבא  ספר

ראש החודש המשותפים, בטיולים, במועצת התלמידים ובמנהיגות בית הספר ובכל אירועי 

הלומד  לצורכימת מערכת אישית המתאימה ילתלמידים רבים קי בית הספר השונים והרבים.

רחב  פיותתרעל פי מטרות ויעדים שנבנו לכל תלמיד ותלמידה. בבית הספר קיים מערך 

ת הספר ומשמעותי ובתוך בית הספר ניתנים לתלמידים תרפיות שונות על פי מה שנדרש. בבי

 עם לב ענק, ואמונה בכל תלמיד ותלמידה., מסור עובד צוות מקצועי

 לכל תלמיד ותלמידה בבית ספר שלווה יש תפקיד הן בכיתה והן בשיעורי מנהיגות והעצמה.

בבית הספר בנוסף למקצועות הליבה התלמידים לומדים רובוטיקה, שיעורי מיומנויות מחשב 

ורבים מהתלמידים שותפים לנבחרת בית עם שלושה מהנדסי אינטל, שיעורי תרבות יהודית, 

 הספר.

ומובילה תהליכים רבים  בית ספרית שנבחרה בהליך דמוקרטיבשלווה קיימת הנהגה 

ועם קהילת בית הספר. בית הספר מעניק משאבים ותמיכות רחבות חברתיים בתוך בית הספר 

בקרב התלמידים כגון: פרח, סטודנטים שמלמדים בבית הספר, טיפולים אישיים וקבוצתיים 

 רגשיים ועוד.

יש חיבור וחיבוק חזק למסורת ולתרבות היהודית הישראלית, אנו דנים  שלווה ספרבבית 

י, ומציינים כל חג ומועד בטקסים ובשיעורים עברחודש בפרשת השבוע, מקיימים טקס ראש 

 בכיתות.

כולנו בשלווה מאמינים בחינוך התלמידים לערכים וידע, מתן הזדמנויות ומתן מענה 

 יוכלו למצוא את כישוריהם.ם ומשפיעים בחברה ולצרכיהם כך שיהיו בוגרים אחראי

דם באשר הוא אדם, בית ספר שלווה מצמיח בוגרים אוהבי אדם, יודעים להכיל ולקבל כל א

 ולמעשה באמצעות סל הערכים הרבים שסופגים מבית הספר מחזקים את החברה הישראלית.
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