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בתקופה בה השסעים בחברה הישראלית מעמיקים והשיח הציבורי
מפלג ,מיתרים מציבה אלטרנטיבה חינוכית ושיח חברתי מאחד  -החינוך
המשלב.
זה לא חלום ,זה כבר קורה .בחינוך המשלב ,ילדים דתיים ,חילונים
ומסורתיים ,לומדים ביחד .מכירים אחד את השני ומשתפים פעולה
למרות ההבדלים.
אנחנו במיתרים מאמינים כי הכל
מתחיל בחינוך ,אנחנו מאמינים
שהשקעה היום ,בחינוך משלב
מגיל צעיר ,תניב חברה סובלנית
ומכילה יותר בעתיד.
אחרי  20שנה של עשייה בשטח,
יש תוצאות מרשימות והחינוך
המשלב צומח .ברשת מיתרים,
 140מסגרות חינוכיות ו  13,845תלמידים בכל רחבי הארץ .בכל שנה
אנחנו מקבלים יותר ויותר פניות ,בכל שנה העשייה שלנו גדלה
ומתרחבת ,בתי ספר חדשים נפתחים ועשרות רבות של ילדים זוכים
בחינוך משלב שיוצר תקווה.
אנחנו רוצים להמשיך לגדול ,להשפיע ולחזק ערכים של סולידריות
חברתית ,סובלנות והכלה בחברה הישראלית ,גם כשהמציאות הכלכלית
והחברתית מאתגרת ולכן החלטנו לצאת בקמפיין גיוס המונים.
אם עתיד החברה הישראלית מדאיג אתכם ,אם חשוב לכם להשקיע
בעתיד ישראלי משותף טוב יותר .אם אתם מאמינים שחייבים לחזק
ערכים של סובלנות ,הכלה ושיח מאחד  -תמכו עכשיו וחזקו את דרך
החינוך המשלב.

עכשיו יותר מתמיד ,אנחנו צריכים אתכם כשותפים לדרך.
גדלים יחד ,ממשיכים את מהפכת החינוך המשלב!
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החינוך המשלב

במספרים

ממשיכים את מהפכת החינוך המשלב
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הכשרת מורים
לחינוך המשלב

החינוך המשלב בצמיחה  -בשנה האחרונה התווספו
לרשת  23גנים ובתי ספר!
עד הקורונה ,המימון העיקרי
של פעילות מיתרים הגיע
מפילנתרופיה מחו"ל

בשנה האחרונה הצלחנו להעביר
תקציב ראשוני ממשרד החינוך
אל בתי הספר המשלבים

בתקופת הקורונה,
מיתרים התאימה
את חומרי הלימוד
ללמידה מרחוק

ברשת החינוך המשלב יש
בתי ספר מסוגים שונים -
אנתרופוסופי ,מונטוסורי,
דיאלוגי ,מכיל ועוד

בתי הספר שלנו פזורים בכל רחבי הארץ .בפריפריה
ובמרכז ,בבית שמש ובמודיעין ,בקרית ביאליק ובירוחם
 89%מבוגרי המשלב:

'לביה"ס הייתה השפעה רבה על עיצוב הזהות שלנו'
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הפעילות של החינוך המשלב מצריכה משאבים .המשבר הכלכלי
משפיע על זרם התרומות שלנו והמציאות דורשת מאתנו לקחת אחריות
משותפת כדי שנוכל להמשיך במהפכת החינוך המשלב.
הקמפיין מבוסס על שגרירים מקהילת מיתרים המורחבת ,מהחינוך
המשלב ומהקהילות המעורבות.
עיקרון הגיוס פשוט ,כל שגריר יגייס סכום כסף ממעגלי החברים
ואנשי הקשר שלו .באמצעות פניה אישית וחברית ,נוכל לרתום אותם
לטובת המטרה המשותפת שלנו ולבקש את עזרתם בתרומה לקמפיין.

מאצ'ינג – הכפלה
במהלך ההכנות לקמפיין ,הצלחנו למצוא תורם שהתחייב להכפיל כל
תרומה שנצליח לגייס .מה שאומר שכל סכום שנקבל יוכפל אוטומטית.
חשוב וכדאי לציין זאת בתהליך ההתרמה.

המסר של הקמפיין
המסר המוביל של הקמפיין' :גדלים יחד ,ממשיכים במהפכת החינוך
המשלב' .כמו שאתם יודעים ,החינוך המשלב כבר כאן בעשרות בתי
ספר וקהילות 'מיתרים' .העשייה בשטח נותנת תוצאות והחינוך המשלב
צומח בכל שנה יותר ויותר ומציב אלטרנטיבה חינוכית וחברתית לשנאה
ולשיסוע החברתי.
כדי שנוכל לגדול ולהמשיך את מהפכת החינוך המשלב ,אנחנו יוצאים
בקמפיין גיוס המונים ומאפשרים לא.נשי מיתרים ולציבור הרחב להיות
שותפים לדרך ,לתרום ולהשקיע בעתיד ישראלי משותף טוב יותר!
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כדי שנצליח לעמוד ביעד המשותף של הקמפיין ,נשמח שתתגייס
לשלוש משימות חשובות:
 .1פתיחת עמוד גיוס אישי
משימה המגדירה שגריר .מה זה דורש ממך? לא הרבה .אנחנו ניקח
ממך את כל הפרטים ונפתח לך עמוד אישי עם (מומלץ ויעזור בגיוס)
או בלי יעד אישי – בכל מקרה כל שקל הוא חשוב וישמש אותנו כדי
להמשיך את מהפכת החינוך המשלב.
 .2הגדלת רשימת תפוצה
שמות ,טלפונים וכתובות מייל של אנשים מסביבך .ברשימת אנשי
הקשר שלך בטלפון תמצא בקלות  30/20תורמים פוטנציאלים .עכשיו
נשאר רק להרים טלפון ולשתף אותם בקמפיין המיוחד הזה שאתה
שותף אליו.
יש לך טלפונים שאתה לא רוצה לעשות ,אבל מוכן לתת לנו? מצוין!
העבר לנו רשימה של כמה שיותר שמות וטלפונים ואנחנו כבר נדאג
לדבר איתם.
 .3הפצה למעגלי המכרים שלך
אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים ידעו על הקמפיין שלנו ,נשמח שתפיץ
ותשתף את הקמפיין בכל הרשתות החברתיות שאתה חבר בהן!
המטרה היא שכל שגריר יגייס כמה שיותר מחברים ומכרים שנוח לפנות
אליהם .פניות למעגלים נוספים ודאי יועילו ויתקבלו בברכה.
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•כי החזון של מיתרים – חיים משותפים לדתיים חילונים ומסורתיים,
חשוב לי.
•כי חשוב שבמדינת ישראל יהיה חינוך משלב ,שבו ילדים דתיים,
חילונים ומסורתיים ,לומדים ביחד.
•כי החינוך המשלב מבוסס על ערכים שחשוב להשקיע בהם -
סולידריות חברתית ,סובלנות ,ערבות הדדית ,הכלה וקבלת האחר.
•כי הילדים שלי לומדים בבית ספר משלב ו\או אני גר בקהילה
מעורבת וחשוב לי שהרשת שאני 'מושקע ומשקיע' בה תמשיך
לגדול ולהשפיע.
•כי במיתרים 'מטפלים' בשנאה ובפילוג בחברה הישראלית ,דרך
הדור הצעיר .כי הכל מתחיל בחינוך!
•כי השקעה היום ,בחיים משותפים מגיל צעיר ,זאת השקעה בחברה
סובלנית ומכילה יותר בעתיד.
•כי מיתרים מציבה אלטרנטיבה חינוכית וחברתית שמבוססת על
שיח מאחד ועל ערכים שחשובים לקיומנו כחברה.
•כי חשוב לי שהחינוך המשלב יתפתח לזרם חינוכי מרכזי ,כמו
הממלכתי\ממלכתי דתי.
•כי העשייה בשטח נותנת תוצאות – בכל שנה עוד מסגרות נפתחות
ועוד תלמידים מצטרפים.
•כי החינוך המשלב נותן תקווה לעתיד משותף טוב יותר!
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לפניכם תסריט שיחה שיסייע ביצירת הקשר ובגיוס התרומות.
הדרך הטובה ביותר היא לדבר מהלב ולכן כדאי לקרוא את הטקסט
ולהתאים את הפניה לאדם אליו מתקשרים .מניסיוננו ,הפניות נעשות
קלות יותר ככל שמתרגלים (:
שלב א' – הסבר על הקמפיין
שלום ,מה שלומך?
יש לך דקה? אני רוצה לדבר איתך על אתגר שלקחתי על עצמי.
רשת מיתרים והחינוך המשלב קרובים מאוד לליבי כיוון ש(...אני
הורה\אני מוביל קהילה\אני מנהל )...ואני חושב שהעשייה שלהם
חשובה מאוד לעתיד החברה הישראלית.
מיתרים יוצאת בקמפיין התרמה חשוב והחלטתי לקחת על עצמי
לסייע להם בגיוס התרומות ואשמח מאוד אם תוכל לסייע לי.
שלב ב' – לעודד תרומה
רשת מיתרים מובילה את מהפכת החינוך המשלב בעשרות בתי
ספר וקהילות .העשייה בשטח נותנת תוצאות והחינוך המשלב צומח
בכל שנה יותר ויותר ומציב אלטרנטיבה חינוכית וחברתית לשנאה
ולשיסוע החברתי .כדי שמהפכת החינוך המשלב תמשיך ותגדל,
מיתרים יוצאת בקמפיין גיוס המונים ומבקשת מהציבור הרחב לתרום
ולהשקיע בעתיד ישראלי משותף טוב יותר!
שלב ג' – לקיחת תרומה
נכנסים יחד לדף הקמפיין או שולחים לינק למי שמתרימים ומלווים
אותו עד שהוא מסיים את התהליך.
תודה רבה! הקבלה תשלח במייל .אתה מוזמן להמשיך ולעקוב
אחרי הקמפיין ולראות אם השגנו יחד את היעד .כמובן שנשמח
לכל עזרה ושיתוף!

איך מתמודדים
עם התנגדויות?
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"אני לא תורם דרך הטלפון"
אני יכול לשלוח לך לינק במייל או סמס ותוכל לתרום בעצמך באתר
 .JGiveאתה רוצה שאמתין על הקו לוודא שזה מסתדר? (מעבירים
לינק לתרומה)

"אני לא תורם דרך האינטרנט בכלל"
הכרטיס מחויב באתר המאובטח של  .JGiveהמידע לא יישאר אצלי
ולאף אחד בארגון ומחוצה לו לא תהיה גישה לפרטי האשראי שלכם.

"אני עדיין לא מעוניין לתרום דרך האינטרנט"
אני מבין ,אין בעיה .יש אפשרות לתרום גם דרך העברה בנקאית או
צ'ק .אבל כדי שנוכל להחשיב את התרומה אנחנו צריכים אסמכתא:
האם תוכל לשלוח צילום מסך של ההעברה\תמונה של הצ'ק ולשלוח
אלי לווטסאפ או למייל?
פרטי החשבון להעברה בנקאית:
מיתרים ,בנק מזרחי טפחות – 20
סניף  401בן יהודה ירושלים
מס' חשבון .681931

קצת על הפלטפורמה
אנחנו נעזרים בפלטפורמה של  , JGiveעמותה ללא מטרת רווח
שמטרתה לעזור לעמותות וארגונים לגייס כסף.
 JGiveהיא הפלטפורמה היחידה בשוק שלא לוקחת לעצמה רווח
מהתרומות ,אלא רק את עמלות סליקת כרטיסי האשראי .הפלטפורמה
מספקת לנו את החיוב המאובטח של כרטיסי האשראי ,שולחת לכל
תורם קבלה אוטומטית במייל ומאפשרת לכל תורם להגיש דרכה
בקשת החזר לתרומה ממס הכנסה.

דברו איתנו
יש לכם שאלות? רוצים לברר משהו? דברו איתנו!
רינת קרויזר 054-7233208 -
איילת רוזן 052-8790776 -

בהצלחה!

רשת

מיתרים
חינוך קהילה
יהדות משלבת

למעלה

