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דבר ראש המועצה
תלמידות, תלמידים והורים יקרים,

פתיחת ההרשמה מסמנת את תחילת המעבר הרשמי לכיתה א' – 
אירוע מרגש תמיד, לילד/ה ולהורים גם יחד. 

המעבר לכיתה א' עובר לא רק על הילד/ה, אלא על המשפחה כולה, וההתמודדות עם אתגרי ההתבגרות היא 
משותפת. גם אנחנו במועצה נרגשים לקלוט אל מערכת החינוך שלנו את ילדכם/ילדתכם, ולקחת חלק בעיצוב 

דמותו/ה העתידית. ההתרגשות והחששות מתערבבים להם עם תחילתה של הרפתקאה חדשה, של דרך חדשה 
במערכת החינוך שלנו כאן בחוף הכרמל, שטומנת בחובה כל כך הרבה ההזדמנויות!

בתי הספר היסודיים במועצה שלנו מציעים גישות לימודיות, גישות ניהוליות ותפיסות עולם חינוכיות שונות 
ומגוונות, אך כולם גם יחד מהווים מוסדות חינוך מקצועיים, מנוסים ובעלי חתירה מתמדת לשיפור והתקדמות. 

כבר בשנה הקרובה נתחיל ליישם את המלצות הוועדה האסטרטגית לחינוך, שעסקה במהלך השנה האחרונה 
בניתוח מקיף ויסודי של מערכת החינוך שלנו, ולאחר דיונים מקצועיים ומעמיקים הציגה המלצות אופרטיביות, 

שנתחיל לראות בשטח כבר מהשנה הקרובה: הגדרת ייחודיות לבתי-הספר, פיתוח מרחבי הלימוד, דגש על 
לימוד חוץ-כיתתי לכלל התלמידי/ות במועצה ועוד. 

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים" )יאנוש קורצ'אק(

שלכם, 
אסיף איזק

ראש המועצה

דבר מ"מ ראש המועצה
הנה חלפו להם ימי הגן וילדכם הרך יעמוד עוד מספר חודשים בפתחו של בית הספר,  בו יבלה 6 שנים מילדותו 

ובו ירכוש מיומנויות יסוד של קריאה, כתיבה חשבון וחקר, לצד ידע נרחב ומיומנויות נדרשות. 
רגע המעבר מגן הילדים לבית הספר הוא יום חג לילד ולמשפחתו, מעבר מגן הילדים בו מעורבים להם יחדיו 

לימוד ומשחק, לבית הספר "הגדול" במבנהו, מלא בילדים מישובים רבים ובצוותי חינוך גדולים. כמו בכל מעבר, 
קיימות שאלות רבות של חששות  לצד הזדמנויות - האם  יצליח הילד להשתלב בכיתתו? האם יקלטו במהרה 

האותיות, המספרים, המשפטים, ההיגדים? האם טובה תהיה המחנכת בעיניהם? ויכולים אנו להמשיך ולשאול. 
לשאלות אלה ואחרות יש לצוותים החינוכיים את הכלים והידע הנדרש לקליטה מיטבית. 

אנו במועצה מעודדים את בתי הספר לפתח את סקרנותו של הילד ולחזק את חוסנו הנפשי מצד אחד, ולהכיל 
את התלמיד המתקשה הזקוק לתמיכה ולחיזוק, מצד שני. אנו גאים בכך שרבים מבתי הספר שלנו עוברים 

בשנה האחרונה תהליך של ייחודיות, חדשנות ופיתוח מרחבי החינוך.
בימים אלה, בהם אתם עתידים לרשום את ילדכם לבית הספר, אני מאחל לבנכם/בתכם התאקלמות מהירה 

בבית הספר, מימוש היכולות האישיות הטמונות בו/בה, והפקת מיטב האושר מתקופת בית הספר.

בברכה ,
רפי אבני

 סגן ומ״מ ראש  המועצה 
מחזיק תיק החינוך
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קורה שמורה
נעם חורב

וקורה
גם שמורה

לא יודע את התשובה
במקצועות שהם חובה

כמו ספרות
או אהבה

וקורה
גם שמורה

לא מוצא את הפתרון
לבעיות מסובכות

בחיים
או בחשבון

ילדים וילדות יקרים )הורים, בבקשה הקריאו לילדים את הכתוב( 

אנחנו כל כך שמחים שתלמדו אצלנו. כל כך נרגשים שהמנהלים והמורים שלנו, שמחכים לכם מאד, יהיו 
בעלי הזכות להכיר לכם את עולם המספרים והאותיות. בכל בתי הספר שלנו הכיתות יחכו מקושטות 

לכבודכם וארגנו גם מקומות למשחק שאפילו מזכירים את הפינות בגן. 
בבתי הספר שלנו מטיילים הרבה ולומדים גם מחוץ לכיתה. ממש כמו שטיילתם בגנים, יצאתם לחופי 

הים, ליער והחורשה הקרובים לגן וכמובן שטיילתם בתוך הישוב, תטיילו ותגלו גם את הסביבות החדשות 
שמקיפות את בית הספר שלכם.

בשנה האחרונה, שהיתה מאד מבלבלת גם לילדים וגם למבוגרים, חשבנו מה יעזור לכם להתגבר על מה 
שהיה לכם קשה בשנה הזאת. אבל גם למדנו שיש דברים שאפשר לעשות אחרת וזה היה שיעור חשוב 

לכולנו!
אנחנו בטוחים שיש לכם הרבה מאד שאלות ומחשבות ואולי אפילו כמה דאגות, על איך יראה בית הספר 

שלכם? אז חלק מהן נכתוב כאן ואני מקווה שהחוברת שמצורפת תצליח לענות על חלק מהן. אבל 
אנחנו לא מסתפקים בכך ודואגים שבזמן הקרוב, עד לכניסה שלכם לבית הספר, נוכל להכיר לכם את 

המנהלת או המנהל ואפילו את המחנך או המחנכת והכי הכי, אנחנו מקווים שתוכלו ממש לבקר שם.

שאלות שבטח רצות לכם בראש:
_ מי יהיה או תהייה המורה שלכם? 

_ איך זה לנסוע באוטובוס הצהוב לבית הספר ובחזרה הביתה? 
_ מתי אוכלים ושותים? ואיך מביאים את האוכל לבית ספר?

_ איפה יש שירותים ומתי מותר לצאת אליהם?
_ מי יהיו החברים שלי? איך אני אכיר אותם?

_ ליד מי אני אשב בכתה? יושבים בזוגות או בקבוצות?
_ האם יהיה לי צהרון? או מרכזון כשבית ספר נגמר?

_ מה עושים כשלא מבינים משו? או שקשה לי?
_ מה צריך להביא לטיולים או ליום שלומדים בו מחוץ לכיתה?

_ האם יש חוגים בתוך בית ספר?

ועכשיו, בבקשה תחזרו לשיר שלמעלה ותקראו את הבית האחרון שלו, 
כי אנחנו מאמינים בכם שאתם יכולות ויכולים!!

באהבה מגבי וצוות אגף החינוך בבניין שקוראים לו מועצה והוא נמצא בכניסה לקיבוץ עין כרמל,
 ואחרי הקורונה נשמח שתבואו לבקר...

וקורה
גם שמורה

לא בטוח בעובדות
והוא ניגש להתייעץ

עם אחת התלמידות
וקורה

גם שמורה
שוכח או נשכח

וזה לא הופך אותו
למורה פחות מוצלח

כי מורה טוב
לא חייב לדעת הכל

הוא רק צריך
להגיד

לתלמיד:
״אני מאמין בך, אתה יכול.״
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מערכת החינוך בחוף הכרמל 
הורים יקרים! שמחים ונרגשים לפתוח את ההרשמה לשנת הלימודים התשפ"ב הבאה עלינו לטובה 

ולהתרגשות גדולה! 
עברנו שנה אחרת, שנה מאתגרת, שנה ששינתה אצל כולנו דפוסי מחשבה והתנהלות ועכשיו, כשנערכים 

לשנה החדשה שתפתח ב-1 בספטמבר 2021 אנחנו מבינים את השפעתה וערניים גם לאתגרים שיצרה 
וגם להזדמנויות הרבות שנפתחו והתחדשו. לכן גם התאמנו את תהליך המעבר ואנחנו נלווה אותו בכל 

המדיות האפשריות ואם יהיה צורך בכך נקיים מפגשי זום להכנה ולהסברה. אני מקווה מאד כי עם בוא 
האביב נוכל אפילו להגיע פיזית לבית הספר ולאפשר לילדים ולכם היכרות אמיתית עם בית הספר 

והצוותים החינוכיים.
הכניסה לבית הספר היא אחת מחוויות ההורות המרגשות והחשובות ביותר - המעבר מהלמידה והחוויה 

שמזמן גן הילדים ללמידה והחוויה של בית הספר. חשוב לנו מאד שזו תהיה טובה ומעצימה וכי חוסר 
הוודאות והספק יתמלאו בהיכרות והסתגלות טובה למערכת שלנו המציעה מגוון רחב של סוגי למידה 

ומרחבי חינוך.
ילדיכם העולים השנה לכיתה א' יחלו את מסעם הלימודי באחד מ-11 בתי הספר היסודיים המצוינים 
שלנו, אחרי שהגיעו מצוידים ומוכנים מגני הילדים הייחודיים והמיוחדים, בהם אנו כל כך גאים! תוכלו 

לקרוא על כל אחד מבתי הספר בהמשך.
זהו גם הזמן להזכיר ולציין את עולם הלמידה החשוב והמשמעותי המתקיים במרחבי החינוך בחוגי 

המועצה, במערכות החינוך החברתי-קהילתי בישובים ובתנועות הנוער. אנו באגף החינוך מעודדים מאד 
את השתלבותם של בנותיכם ובניכם בחוגי הספורט, המחול, המוסיקה, הדעת ומקצועות שונים נוספים.

נשמח אם תכירו מקרוב את העקרונות שלנו במערכת החינוך בחוף הכרמל, המשותפים לכלל המערכת, 
בגיל הרך, בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים ובמערכת החינוך הבלתי פורמאלי:

העלאת הפל"א - פיתוח למידה אקטיבית והורדת המע"מ - מבוגר עומד מדבר   - 
עקרון זה חל על כלל השותפים ללמידה – מחנכות ומחנכים תלמידות ותלמידים

יצירת גש"רים - גמישות, שוויון הזדמנויות, רב גוניות 
עקרון זה עוסק בחיבורים שבין פורמלי/בלתי פורמאלי, בין קהילות למוסדות חינוך, בין תרבויות 

ובין גילאים 

ים של אפשרויות
עקרון זה פונה לתהליכי הבחירה במרחבי החינוך הרבים והמגוונים הקיימים בחוף הכרמל - 

הים, ההר, המוזיאונים, הקהילות, שמורות הטבע, אתרים היסטוריים ועוד ועוד - כל אלה ישמשו 
כמרחבי למידה חוץ כיתתיים.

כבוד
וכבוד הוא כבוד! לילדה ולילד, למחנכת ולמחנך, למדריכה ולמדריך, למנהלת ולמנהל, 

לממלאי התפקידים הציבוריים וכמובן לכם ההורים. אנחנו מצפים ומייחלים למערכות יחסים 
מכבדות בין כולנו השותפים, כי רק כך

                נעצב מערכת חינוך איכותית שנהיה גאים בה.

שותפויות בקהילה
בעולם של רשתות חברתיות, רשתות לימוד ורשתות עסקיות נשאף לייצר שותפויות מקדמות 

חינוך ולמידה בתוך המועצה ובסביבה הקרובה. שותפות ראשונה ומרכזית עם משרד החינוך
                 על שלוחותיו הרבות. כן נקדם גם שותפויות עם ארגוני חוץ כמו קק"ל, רשות הטבע והגנים

                 והחברה להגנת הטבע, חברת החשמל, הרשות לשימור אתרים, המת"מ ועוד ועוד. שותפויות
                 אלה ירחיבו את אופני הלמידה ותכניה. 
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המודל החינוכי של חוף הכרמל גובש בשותפות עם משרד החינוך, בהתאמה לחזון 
ולעקרונות החינוכיים של אגף החינוך וכחלק מתהליך כתיבת תוכנית אב לחינוך של 

הוועדה האסטרטגית במועצה.

המעגל הירוק - העקרונות החינוכיים של מערכת החינוך בחוף הכרמל הם המסגרת העוטפת את 
הלומדים

המעגל הצהוב - משרד החינוך שוקד בימים אלה על מסמך "מערכת החינוך 2030 - מיומנויות דמות 
הבוגר", בהתבסס על מחקרים בינלאומיים והגדרות בינלאומיות של ה-OECD. במרכז המסמך מוגדר 

הידע שיש להקנות לבוגר מערכת החינוך, המיומנויות שעליו לרכוש והערכים עליהם יתחנך. 
המעגל הכחול - הדגשים העיקריים המצופים ליישום וביצוע במוסדות החינוך של המועצה, בכל הרצף 

הגילאי. דגשים אלה מבוססים על תפיסת הבוגר הרצוי ועל עיקרי השיח שהתקיים עם מנהלי בתי הספר 
ובמפגשי הוועדה האסט' לחינוך.
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הורים יקרים 

אנו שמחים להגיש לכם את הנחיות הרישום לכיתה א' שנכתבו על פי כללי מדינת ישראל ובהתאמה 
למועצה אזורית חוף הכרמל.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין בהליך הרישום.

בהצלחה,
ד"ר גבי אסם, מנהלת אגף החינוך

תוכנית מעברים לילדי הגן העולים לכתה א'
מנהלי בתי הספר היסודיים יובילו עם הגננות המובילות סדרת מפגשי היכרות לילדים ולהורים בבתי 

הספר במהלך השנה, החל מחודש ינואר 2021 בהתאם למה שניתן יהיה לקיים מרחוק או מקרוב, ע"פ 
הגבלות הקורונה. עם זאת, נעשתה חשיבה מעמיקה על מנת לאפשר לילדכם ולכם את הזמן למענה 

לשאלות ולהכרות.

בחודשים הקרובים נלווה את המעבר לכיתה א':
u במהלך חודש פברואר יתקיימו מפגשי הורים בכנסי זום בהם יוסבר על התהליך המותאם לשנת 

קורונה בדגש על היבטים רגשיים-חברתיים וכן היבטים ארגוניים. זימונים ישלחו לכם על ידי הגננות ומנהלות 
החינוך ביישוב

u יתקיים מפגש למנהלי בתי הספר הקולטים עם מפקחות הגנים וצוות השירות הפסיכולוגי החינוכי 
)המלווה את כלל

   מערכת החינוך כל השנים(.
u יתקיימו מפגשים על פי בתי הספר הקולטים עם הגנים המזינים אותם.

u בתאריך 26.5.21 )תרשמו כבר ביומן( נקיים כנס חגיגי לילדים העולים לכיתה א'. התאריך עשוי להשתנות 
וכמובן נעדכן!

u וכמו תמיד, ניתן לקיים פגישת התייעצות אישית למשפחה שמבקשת, פניה זו בבקשה להעביר דרך 
הגננת.

הנחיות רישום:
שלום כתה א' - הרישום מתייחס לכתה א' 

הנחיות הרישום הינן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949, תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(,  
תשי"ט-1959, ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט-1959.

גילאי הרישום
רישום לכיתה א' חל על כל ההורים המתגוררים בתחום שיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל, 

שילדיהם נולדו בין התאריכים י' בטבת תשע"ה )1.1.2015( ועד י"ט בטבת תשע"ו )31.12.2015(, זכאי הרישום 
בהתאם לתאריכי הלידה כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך, בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 

התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב 8.7.2013.

מועדי הרישום
הרישום האינטרנטי לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום 
חמישי  א' בשבט התשפ"א )14 בינואר 2021(  ויימשך עד יום רביעי  כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 

.)2021

אופן הרישום
הרישום לכיתה א' יתבצע באמצעות האינטרנט באתר המועצה האזורית בכתובת 

 http://www.hof-hacarmel.co.il. יש להמתין לקבלת אישור מהמערכת, ולשמור העתק אישור זה. 

רישום להגרלה ל"בית חינוך משעולים" ו"בית מיתר – הבית לחינוך בגישה דיאלוגית" 
הרישום להגרלה מותנה ברישום לבית ספר על פי אזור רישום, בתאריכי הרישום הרשמיים )14/01/2021 – 
3/02/2021(, וכן בהשתתפות בערב פתוח. לתאום השתתפות בערב היכרות/פתוח יש לפנות ישירות לבתי 

הספר.
לעניין הליך ההגרלה - ראו נוהל נפרד באתר המועצה בדף אגף החינוך. 
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בקשת גמישות 
פניות בנושא גמישות )העברות בין בתי הספר( בכל שכבת גיל, יש להפנות על גבי טופס "בקשת העברה 

למסגרת אחרת )ועדת גמישות(" )תחת "טפסים" אגף החינוך, באתר המועצה(.

ברוכים הבאים תושבים חדשים
תושבים חדשים, לרבות תושבים שעדיין לא שינו כתובתם לישוב המגורים בחוף הכרמל, או כאלה 

שפרטיהם אינם מופיעים באתר הרישום, יש לסמן באתר הרישום "תושב חדש" והצטייד במסמכים 
הבאים:   

1. ביטול רישום ממחלקת החינוך ברשות הקודמת.
2. חוזה רכישת / השכרת נכס בחוף הכרמל.

3. ספחי ת.ז. של שני ההורים + תמצית רישום ממרשם האוכלוסין ממשרד הפנים על שם התלמיד עצמו, 
עם כתובת עדכנית בחוף הכרמל.

4. הורים החיים בנפרד - תצלום הסכם המשמורת.

שריון מקום - במקרים בהם שינוי הכתובת נדחה לקיץ:
ניתן לשריין מקום על סמך הצהרה בה אתם מתחייבים להעביר  אלינו ספחי ת.ז. של ההורים ותמצית 

ממרשם אוכלוסין לכל אחד מהילדים, עם שינוי כתובת עד ה-10.8.21.

התאמות נגישות בעת הרישום
משרד החינוך מאפשר רישום מוקדם לגן/לבתי הספר, ילדים בעלי זכאות להנגשה כ-15 חודשים מראש. 

רישום זה בא בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל )חוזר מנכ"ל עב/4 )א( סעיף 3.10-13(.
ילדים הלוקים בבעיות בריאותיות חריגות ו/או אלרגיות המחייבות התארגנות מיוחדת מתבקשים להודיע 

לרשות בצירוף מסמכים רפואיים במעמד הרישום.
shefi@hcarmel.org.il  פניות בנושא אלרגיות יש לפנות לאלקה במייל

 dalit@hcarmel.org.il  פניות בנושא התאמות הנגשה יש לפנות לדלית במייל

צהרונים
ככלל, מופעלים בבתי הספר כהמשך ליום הלימודים. 

פתיחת צהרון  מותנית ברישום מוקדם של 30 ילדים ותשלום עבור החודש הראשון בסך 935 ₪. )בכפוף 
להחלטות משרד החינוך(

פרטים נוספים מדויקים יותר נוכל לספק בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

בכל שאלה ועניין הנכם מוזמנים לפנות למזכירות האגף, לדוא"ל chinuch@hcarmel.org.il  ו/או 
לטלפון 04-8136264,

04-8136273, בשעות המענה הטלפוני.
לתשומת לבכם - ללא המסמכים הרשומים מעלה,  לא ניתן יהיה  לבצע רישום.

צוות אגף החינוך
מועצה אזורית חוף הכרמל 

בברכת שנת לימודים 
טובה ובריאה
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בתי הספר
בחוף הכרמל

אגף החינוך
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העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים

5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

אדוות ים
ייחודיות: למידה במרחבי החיים בראייה קהילתית-סביבתית

4   מהלכים בית ספריים 
1. פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית המותאמת למרחבי החיים השונים, לחיזוק יצירתיות ועצמאות בתהליכי 

הלמידה ובתאמה לצרכי הלומדים. 
2. העמקה והרחבה של החיבורים ושיתופי הפעולה עם הקהילה )כדוגמת תהליכים שהתקיימו: בתש"ף בחירת שם 

בית הספר, בתשפ"א סמל בי"ס והקמה בשיתוף הקהילה של  ספרייה קהילתית לכל עתלית(. 
3. פיתוח מגוון  ממשקים לחיזוק התפיסה הסביבתית הבית ספרית במטרה להיות קהילה שמובילה לטיפוח 

קיימות.
4.פיתוח מקצועי של הצוות החינוכי להטמעה של תוכנית הלימודים הנדרשת לכל גיל תוך שימת דגש להקניית 

ידע, מיומנויות וכלים  מותאמים למציאות בה אנו חיים. 

3  ערכים בית ספריים
יצירתיות

שיתופיות ומעורבות חברתית-קהילתית-סביבתית
מיצויינות 

2 עקרונות חינוכיים
א. פעלנות לומדים - התאמת הלמידה ללומדים תוך גמישות, פתיחות, הקשבה. ופיתוח תלמידים מובילים, 

יוזמים, פעילים ומעורבים בעשייה בית ספרית-קהילתית-סביבתית.  
ב. למידה מכל אחד, בכל מקום ובכל זמן - הלמידה נעשית דרך קבע במרחבי הטבע והקהילה ביישוב, מאפשרת 

ללומדים לחזק ולהדגיש את העוצמות האישיות שלהם ומחברת אותם  לחיים עצמם ולקהילה בה הם חיים. 
 

הבטחה חינוכית 
בית הספר מתנהל במרחבי חיים אותנטיים 

ורלוונטיים לכל הבאים בשעריו  ומאפשר 
למידה שיש בה עניין, סקרנות, יצירתיות, 

גמישות וגיוון. 

מנהלת: אורלי ריבנפלד 
אמת המים 3, עתלית

טלפון ליצירת קשר:
ליאת המזכירה 04-8338964

מייל לשאלות ותשובות:
advotyam@gmail.com 

אתר בית הספר: בבנייה, בקרוב יעלה לאוויר
דרכי ההתקשרות עם בית הספר:

 שני יהודה 052-6705403
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

גלי עתלית
ייחודיות: למידה עם תכלית - מעניקים מפתחות למצוינות אישית ואקדמית

4   מהלכים בית ספריים 
1. פתוח יחידות הוראה-למידה-הערכה מגוונות סביב יסודות מארגנים: ערך/רעיון/מיומנות/מסר. 

2. "בשבילי עתלית" - תוכנית בית ספרית ללמידת המקום והסביבה.
3. הטמעת הוראה-למידה משולבת טכנולוגיה מתקדמת ומותאמת לצרכי התקופה

4. פתוח מקצועי - למידה ארגונית - הכשרת צוות המאמין ביכולות התלמידים ומאפשר מגוון הזדמנויות ללמידה 
אישית חברתית ואקדמית.

3  ערכים בית ספריים
ַמִים", מימוש עצמי של יכולות במגוון תחומים, חדשנות ויזמות,  מצוינות אישית ואקדמית: "עּוף ּגֹוָזל ֲחתֹך ֶאת ַהשָּׁ

למידה וסקרנות. גמישות מחשבתית כדרך חיים להסתגלות בעולם המשתנה.
י ָהָאָדם ֵעץ ַהשֶָּׂדה", שייכות לזהות, למקום, למדינה, שייכות מתוך קשר אישי מעצים. שייכות: "כִּ

ית ַאַחת", מודעות עצמית, אחריות ומחוייבות למקום ולקהילה. נּו ִרְקָמה ֱאנֹושִׁ לָּ אחריות: "כֻּ

2 עקרונות חינוכיים
א. מגוון של הזדמנויות ללמידה 

ב. מפתחות לחיים

הבטחה חינוכית 
"אם מתחשק לך לפעמים, לפתוח לרגע את דלת הקסמים. בוא ואתן לך מפתח..." )יורם טהר לב( 

אנו מאמינים שבית הספר מהווה דלת קסמים הנפתחת לתלמידים ומזמינה אותם למסע אישי במגוון 
מרחבי למידה המקדמים מצויינות אישית, חברתית ואקדמית.  אנו מעניקים במסע הלמידה מפתחות 

לחיים בדגש על תחושת שייכות ומחוייבות גבוהה למקום ולקהילה בה הם חיים, למידה ממקום של 
סקרנות, יוזמה ,מודעות אישית, גמישות מחשבתית, יכולת הסתגלות ואחריות. קהילת בית ספר גלי 

עתלית תמשיך לפתח בשיתופיות את הזהות הייחודית הבית ספרית, תוך שמירה על הערכים והעקרונות 
המאפיינים את המקום. 

מנהלת: ורד פישר
החיטה 1 עתלית

טלפון ליצירת קשר:
04-9842154 

מייל לשאלות ותשובות 
galeyatlit2020@gmail.com

אתר בית הספר
/http://www.galeyatlit.org.il 

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

בית חינוך משעולים
ייחודיות: בית קהילתי לצמיחה ולהתפתחות אישית

4   מהלכים בית ספריים 
1. שהייה ב"כאן ובעכשיו" - הקפדה על מעבר רך מהגן אל בית החינוך תוך היכרות ויצירת האמון שבין החונך לבין 

הילד/ה כבסיס לתהליך החינוכי.
2. תכנון מפה אישית לכל ילדה וילד, בתחומים הלימודיים, חברתיים 

ורגשיים. שימוש במפה כמצפן לנתיבי ההתפתחות שלהם. 
3. סביבת למידה גמישה וייחודית המתכתבת עם דרכי ההוראה, מבנה בית 

החינוך והזהות הייחודית שלו. 
4.  "אני שווה" -  תכנית בית ספרית לזיהוי פיתוח והצגה של הכוחות 

הטמונים בצוות החינוכי ובתלמידי בית החינוך.

3  ערכים בית ספריים
בחירה: "חנוך לנער על פי דרכו"

רעות: השאיפה ליחסי חברות ושיח משמעותי בגובה העיניים
שייכות: ההבנה כי "הילד הוא חלק מעולם"

2 עקרונות חינוכיים
א. שלומות )well being(: במטרה להבטיח את ההתפתחות הטבעית של כל ילדה 

וילד אנו מקפידים על מתן מקום לזמן תהייה ובהייה לצורך בריאת עולמם. תוך 
שאיפה להתאים ככל הניתן את קצב הלמידה שלהם לתוכנית הלימודים.

ב. הנגשה אנושית: שיח תקשורתי אישי ובינאישי, בגובה העיניים, בין כל באי בית 
החינוך. תוך אימון ופיתוח  היכולות להתנהל במחלוקות באמצעות דיאלוג.

הבטחה חינוכית 
אנו מאמינים שעלינו למצוא עם כל אחת ואחד את נתיבי

ההתפתחות הלימודי הרגשי והחברתי, בקצב, בזמן ובמקום 
המתאים להם. מתוך אמונה זו אנו שואפים לטיפוח האהבה 

ללמידה, חדוות היצירה והיכולת להתמודד
עם החיים באשר הם. 

מנהלת: סיגל אגוזי איתן
התמירון 1 עתלית

טלפון ליצירת קשר: 04-814983
מייל לשאלות ותשובות:

 kereng@hcarmel.org.il

"כך ברא אותך הטבע
עם קצת דמיון ומחשבה חופשית

אז תן לזה לגדול מהתחלה בבקשה..."
א. הלוי

בניית גינה גאומטרית-חשבון וסביבה

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

חב"ד בנות עתלית - חוף הכרמל
ייחודיות: אמונה - אומנות - שליחות

4   מהלכים בית ספריים 
1. שילוב האומנויות כשפה בית ספרית: שיעור אשת חיל, בית ספר 

מנגן - חוג כינור, מחול, דרמה ומתן במה לכישורי התלמידות.
2. חיבור לסביבה הקרובה: סיורים, פרוייקט "אמץ אתר", למידה 

חוץ כיתתית, העשרה בלימודי הטבע ולמידת חקר.
3. למידה משלבת ומתוקשבת מקרוב ומרחוק - אתר בית ספרי 

מוגן וידידותי, כינוס שבועי בית ספרי בזום, שימוש בטכנולוגיות 
מתקדמות.

4. עם הפנים לקהילה - התנדבות בקהילה - חסד, מסיבות, ערבי 
חינוך, סדנאות להורים ותוכנית מעברים, חוג מוכנות לכיתה א'.

3  ערכים בית ספריים
שליחות - עבודת המידות בדרך החסידות: אהבת התורה, אהבת 

ישראל וכבוד.  
חדוות למידה -"אין האדם למד אלא ממקום שליבו חפץ")בבלי י"ט 

ע"א( לעורר שמחה וחיות בלמידה ובעבודת השם. 
גיוון והתאמה - שימוש בדרכי הוראה מגוונות ועדכניות לעיצוב 

לומדת עצמאית בעלת יכולת יישומית בהווה ובעתיד.

2 עקרונות חינוכיים
א. קשר אישי - לכל תלמידה יש כתובת לצד קשר בין אישי - חיזוק 

הכישורים החברתיים.
ב. העצמה אישית - לגלות בכל תלמידה את האור שבה ולספק לה כלים 

למימוש שליחותה בעולם.

הבטחה חינוכית 
למידה משמעותית ואקטואלית  מתוך חדוות עשייה ויצירה, יפתחו לומדת מכוונת שליחות, כנר להאיר 

לעצמה ולסביבתה. 

מסיבת חומש

מנהלת:  הגב' סיגל קרמן
בית צבי סיטרין 

טלפון ליצירת קשר:
          04-69344301 ,050-5705156

מייל לשאלות ותשובות:
    habadbanotsitrin770@gmail.com 

אתר בית הספר:
http://mbakodesh.org.il/  )כניסה לאתר 

הכללי בלבד(. להתרשמות : בגוגל 
סרטון תדמית תחת השם: "בית ספר 

לבנות סיטרין" 
דרכי ההתקשרות עם בית הספר:

רכזות רישום: רחל אסור 054-5862770  
                          שרה ברוך  054-5677056

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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חב"ד בנות עתלית - חוף הכרמל
ייחודיות: אמונה - אומנות - שליחות

4   מהלכים בית ספריים 
1. תהליך היכרות של התלמיד עם עצמו )זהותו, כשרונותיו, 

רצונותיו ותפקידו הייחודי בחברה(, עם הבורא, ועם הסביבה.
2. חשיפה למגוון פעילויות למידה עצמאיות ואקטיביות כדוגמת 

נגינה, למידת חקר, מענה למצוינות, ציור, נגרות.
3. שילוב של דרכי למידה והוראה מגוונים המעודדים יוזמה 

אישית ושיח כגון: בחברותות/קבוצות, רתימת הטכנולוגיה 
לטובת הפדגוגיה, במה להבעה אישית לכל תלמיד.

4. שימוש במרחבי למידה קהילתיים כגון: למידה בטבע, שיתוף 
פעולה קהילתי, שליחות קהילתית.

3  ערכים בית ספריים
חינוך ליראת שמיים לאור תורת החסידות

חינוך לחיי שליחות ויוזמה אישית מתוך אמון וכבוד לכל אדם
פיתוח תחושת שייכות

2 עקרונות חינוכיים
א. פיתוח חוזקות ולקיחת אחריות אישית ואחריות לימודית

ב. פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית 

הבטחה חינוכית 
אנו, בביה"ס חב"ד, מאמינים שלכל אחד ואחד יש שליחות ותפקיד ייחודי. על כל אחד לעשות בשמחה כל 
אשר ביכולתו על מנת להביא לעולם טוב יותר, מתוך חיבור לבורא ולעצמו, ומתוך תחושת שייכות ואחריות 

אישית וקהילתית.

5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

חב"ד עתלית חוף הכרמל
ייחודיות: בי"ס לשליחות אישית וקהילתית

"נשמה יורדת לעולם בשביל לעשות טובה 
לזולת"  )הבעל שם טוב(

מנהל: ערן יהודה דישון
בית צבי סטרין 

טלפון ליצירת קשר: 046934301
מזכירה: 0523320880

yesodisitrin@gmail.com מייל לשאלות ותשובות
סרטון היכרות עם ביה"ס:

https://youtu.be/niLVs4GL2LY
"למה לא היית זושא?"

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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4   מהלכים בית ספריים 
1. תוכנית לימודים פדגוגית ייחודית המבוססת לימודי יער, מונטסורי 

מייקרס בה הילדים לומדים ומגשימים את עצמם במרחבי הטבע. 
2. היצע עשיר של שיעורים מיוחדים במערכת: למידה בשטח 

בישובים השונים, שיעורי יער, מלאכות קדומות, אימוץ נחל בוסתן, 
נגרות, מייקרס, לימוד סדנאי, לימוד בחווה.

3. מהלך של בניית פרלמנט ילדים - בו הילדים שותפים בקבלת 
החלטות בבית הספר.

4. בית מדרש רב גילאי בטבע - "עולם הרוח בכרמל", העמקה 
בארון הספרים היהודי בחיבור לנפלאות הבריאה שסביבו בדרכי 

לימוד מגוונות ויצירתיות.

3  ערכים בית ספריים
חיבור טבעי אישי: ביטוי אישי המאפשר לילד להיות מי שהוא, לפתח ולממש את ייחודיותו ואת 

האפשרויות הגלומות בו. 
גבולות גמישים עם הסביבה: יצירת הזדמנויות למידה חוויתיות ומעשירות-למידה פורצת גבולות 
במרחב ובתכנים המותאמים לצרכי ההתפתחות של הילד תוך חיבורים בין ילדים, עבודת צוות, 

מתן וקבלת משוב.
זהות ואהבת הארץ: לימוד תורה מתוך אהבה, שמחה וחיבור אישי. אהבת הארץ מתוך הליכה 

וחקר ההתיישבות בשבילי חוף הכרמל. קהילת בית הספר חוגגת יחד ראשי חודשים, חגים וימים 
מיוחדים.

2 עקרונות חינוכיים
א. איזון והתבוננות: הילד רוכש כלים לאיזון והתבוננות וכך מתאפשרת למידה והתפתחות מתוך חקר והתעניינות 

של הילד. היער שסביבנו הוא מרחב הלמידה הטבעי בו ומתוכו רוכש הילד תחומי דעת שונים. הלמידה היא טבעית 
וייחודית המותאמת לצורכי התפתחות הילד.

ב. התנסות וחוויה: הפדגוגיה הבית ספרית מושתת על מיומנויות אותם רוכש הילד במרחב המונטוסורי, מרחב 
המייקרס ובמרחבי היער במטרה להפוך את הילד ללומד פעלתן.

התנסויות אלו גורמות לילד ליישם את החשיבה ואת היצירתיות הנובעת מתוכו ולהתפתח. מתוך ההתמודדות הילד 
מפתח כישורי חיים )קשב וסבלנות, 

ניהול עצמי, מודעות, אקטיביות, 
הנעה, גמישות מחשבתית, מסוגלות 

ועוד( לצד כישורים מוטוריים שונים.

הבטחה חינוכית 
בית החינוך, "חמ"ד ניר עציון" 

הנמצא בשבילי היער, מציע 
חינוך ערכי וחיבור טבעי בין 

הילד למרחב הטבעי שסביבו. 
חינוך פורץ גבולות במיקום, 

בתכנים ובחיבורים השונים. אנו 
רואים את הילד כחלק מסביבתו 

הטבעית ומתוך כך מעודדים 
ילדים לערכי אחריות, סקרנות, 

מעורבות ויצירתיות - בשביל 
שיוכלו לממש את האפשרויות 

הנמצאות בהם.

5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

חמ"ד ניר עציון
ייחודיות: טבעי ללמוד בטבע -  בהשראת בי"ס יער ברוח מונטסורי

מנהלת: חדוה בן ישר
ניר עציון 

טלפון ליצירת קשר:
 04-9841932 / 04-9541092 חדוה: -050

7783280
מייל לשאלות ותשובות:
hedvaby1@gmail.com 

אתר בית הספר: האתר בבניה

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

כרמל וים
ייחודיות: בי"ס בדרך האומנויות

4   מהלכים בית ספריים 
1. המשך עיסוק בתכנים ושאלות של זהות יהודית, ציונית, דמוקרטית וחוף כרמלית, בהמשך לאות המצוינות שבית 

הספר קיבל בתחום זה. 
2. יצירת תערוכות תלמידים במגוון מקצועות וכחלק מתהליכי הלימוד. כגון: מוזיאון הסקרנות, יום השנה לרצח 

רבין, יום השפה העברית, סיפורי התנ"ך ועוד.
3. חוויה לימודית וחברתית - שילוב פסלים וציורי קיר שנעשים עם התלמידים ברחבי בית הספר. 

4. עיצוב מרחבי הלמידה וכיתות הלימוד במבנה בית הספר החדש ברוח הזהות הייחודית של בית הספר ובשיתוף  
נציגי קהילה.  

3  ערכים בית ספריים
שייכות

כבוד האדם
מעורבות ומנהיגות חברתית

2 עקרונות חינוכיים
א. שילוב האומנות ככלי ביטוי מרחיב אופקים בכל תחומי בית הספר

ב. מעגל היצירה: טיפוח סקרנות, עידוד יצירתיות  וקידום יזמות חינוכית  וחברתית בקרב כל באי בית הספר

הבטחה חינוכית 
להעז, לחלום, ליצור ולטביע חות"ם )חוזקות, תרומה לקהילה, מודעות לסביבה(

מנהלת: ענבר אביטל
קיבוץ עין-כרמל 

טלפון ליצירת קשר: -04
 9840734

מייל לשאלות ותשובות: 
   office@cvyam.org.il

admin@cvyam.org.il
אתר בית הספר:

http://www.carmel-vayam. 
edu1.org.il/BRPortal/br/

P103.jsp?cat=514971

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

העומר  - המגביה עוף מרחיק ראות             
ייחודיות: חוויית למידה המאזנת בין מקצועות ליבה, העשרה וידע 

עולם- גוף ונפש

4   מהלכים בית ספריים 
1. הקמת מרחבי התנסות פעילה: מרכז 2DO - מרכז תומך פדגוגיה, ומרכז WEDO - מרחב משחקי חשיבה, 

אסטרטגיה, בנייה והנדסה. 
2. פיתוח קמפוסי בחירה במגוון נושאים, כחלק מהעשרת ידע עולם.

3. עיגון מסורת של מועדון קריאה בכל שכבות הגיל.
4. בניית תוכנית לימודים ותכנון אורחות חיים תואמות גישה הוליסטית.

3  ערכים בית ספריים
טיפוח בוגר אחראי

טיפוח יצירתיות והמצאתיות
תרבות של תקשורת

2 עקרונות חינוכיים
א. למידה מבוססת בחירה

ב. למידה מבוססת התנסות וסקרנות

הבטחה חינוכית 
בית חינוך המקדם

חווית למידה מגוונת ועשירה,
מרובת התנסויות ומבוססת 

בחירה. הלימודים מתקיימים 
במרחבים ייחודיים

וחוץ כיתתיים, המעודדים 
חקר ויצירתיות, אחריות 

אישית, קבוצתית ותקשורת 
מיטיבה.

מנהלת: סיגל רמון 
מרכז מירב חוף כרמל 

טלפון :04-9541503
מייל לשאלות ותשובות: 

                          haomer@outlook.co.il

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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4 מהלכים בית ספריים 
1. יצירת מערכת בית ספרית המאפשרת איזון בין למידה לבין מענה רגשי וקשר אישי, תוך כדי בניית סדירויות על 

מנת לאפשר מענה לתלמיד ולצוות מתוך כבוד וקבלת האחר.
2. בית ספר מטייל את סביבתו, פיתוח הוראה חוץ כיתתית תוך ניצול ים של אפשרויות בסביבה הקרובה 

והרחוקה.
3.פיתוח מערך איתור הזדמנויות וקשיים ומתן מענים ממוקדים ומדוייקים לתלמידים בכל הגילאים.

4. ארגון שבוע לימודים תוך שילוב הערכים הבית ספריים והמענים הנדרשים תוך כדי התאמת תוכניות תלן 
ותוכנית קרב לייחודיות הבית

3 ערכים בית ספריים
חינוך לכבוד האדם סובלנות וקבלת האחר

חינוך סביבתי וקיימות
מצויינות לימודית וחברתית בית ספרית.

2 עקרונות חינוכיים
א. למידה חווייתית משמעותית המשלבת למידה סביבתית והוראה חוץ כיתתית.

ב. חיזוק השייכות שבאמצעותה ניתן לקדם ערכים חינוכיים והשגים לימודיים.

הבטחה חינוכית 
אנחנו נאתר ונבנה בעבור כל תלמידה 

ותלמיד את המקצב הנכון להם. כי 
כשמישהו לא עומד בקצב ההתקדמות של 
חבריו, זה רק בגלל שהוא שומע מקצב של 

תוף אחר. 

5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

מעגנים
ייחודיות: בית ספר מכיל סביבה

מנהלת: מור מרגלית
קיבוץ מעגן מיכאל 

טלפון ליצירת קשר: 6394981
מייל לשאלות ותשובות:

margalit@hcarmel.org.il 

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

קיסריה
ייחודיות: קשת של אפשרויות

מנהלת: רונית גבע
רוטשילד 30 קיסריה

טלפון ליצירת קשר: 04-6360493
מייל לשאלות ותשובות: 

ronitgeva12@gmail.com
אתר בית הספר:

https://caesarea.edu-haifa.org.il
דף פייסבוק בית ספר:  
https://www.facebook.

com/%D7%91%D7%99%D7%AA-
%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%

A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%
99%D7%94-102425575073806
מייל למזכירות בית הספר: 

caesarea@hcarmel.org.il

4 מהלכים בית ספריים 
1. התאמת הלמידה למאה ה-21 באמצעות מרכז חדשנות והשראה בית 

ספרי בליווי  "האקדמית גורדון". 
2. קידום למידה במרחבים מגוונים המטפחים את חוזקות התלמידים. 

3. שימוש בדרכי הוראה והערכה מגוונות במרחבי הלמידה השונים בתוך בית 
הספר ובסביבה הקרובה. 

4. הרחבת השותפות עם הקהילה. 

3 ערכים בית ספריים
שותפות

מענה לשונות
תקשורת אישית ובינאישית 

2 עקרונות חינוכיים
א. מינוף האתרים ההיסטוריים והתרבותיים בישוב למרחבי למידה )כגון: 

מוזיאון ראלי, פסיפס הציפורים, האקוודוקט, שמורת החרובים(. 
ב. פיתוח והטמעת חדשנות והשראה בלמידה.

הבטחה חינוכית 
אנו מאמינים כי כל ילד הוא אדם שלם, יחיד ומיוחד, בעל כישרונות,

נטיות, חוזקות ותחומי עניין. 
כבית ספר קהילתי, הטובל במרחבים, טבע , נוף ואתרים היסטוריים,

אנו מאפשרים למידה חווייתית במגוון מרחבים המעודדים התנסות
וגילוי.  אנו פועלים בשלושה מסלולים: מרחבי טבע וסביבה, 

העשייה הבית ספרית מתקיימת תוך שותפות תמידית עם הקהילה. 

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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5 עקרונות החינוך בחוף הכרמל

מיתר
ייחודיות: בית חינוך חופשי ברוח הדיאלוגית

4 מהלכים בית ספריים 
1. מערכת אישית לכל הילדים - כל ילד/ה בוחרים מערכת אישית לפי הסקרנות והעניין האישי שלו. הילדים 

בוחרים מערכת ומתחייבים לה במהלך השבוע. המערכת קובעת את סדר היום והשבוע שלהם.
2. טיול ושהיה בטבע - לכל חטיבה יום טיול בשבוע. לכל ביה"ס שבוע מחנה ביער בתחילת השנה. במהלך השנה 

אנו ממחזרים ומטפחים קומפוסט משלנו. עובדים בגינה וחוסכים במשאבים. 
3. חטיבות רב גילאיות - הילדים מחולקים ל-3 בתים. בכל בית פועלת חטיבה דו או תלת גילאית. לכל חטיבה סדר 

יום, צוות ובית משלה. הילדים לומדים במסגרת רב גילאית בכל השיעורים.
4. בית - מיתר הוא בית עבור הילדים, כל סביבות הלמידה והשהיה מעוצבות כבית עם כריות ושטיחים, מרחבים 

חמים ונעימים. במסגרת בייתית יש אפשרות רבה יותר לאינטימיות, להכרות עמוקה. בסביבה נעימה הילדים 
מרגישים נוח יותר להיפתח ולהתבטא בחופשיות.

3 ערכים בית ספריים
עצמאות - מיתר תומך בפיתוח העצמאות והאחריות לחופש הבחירה של היחיד, ולטיפוח הכוחות הפנימיים 

הקיימים בו.
קיימות - נשאף לחיות במרחב שֵער להיותו חלק מהסביבה, ולהיותו משפיע ומושפע. נשאף לשימוש מינימלי 

במשאבים, ולהקטנת טביעת הרגל האקולוגית שלנו, ולחיבור בלתי אמצעי לטבע. 
מגוון והכלה - מיתר תומך במגוון ושונות אנושית ושמח עליהם. במיתר יש מקום לכל ילד וילדה.

אנחנו שומרים על מסגרת ביתית ואינטימית המאפשרת הכרות עמוקה עם כל אחד ואחת.

2 עקרונות חינוכיים
א. רב גילאיות - מיתר פועל כבית שבו משפחה מורחבת, בה חיים הילדים כקבוצה רב גילאית. בכל חטיבה קיימת 

רב גילאיות, המאפשרת לכל ילד לפגוש את עצמו ואת הזולת במגוון אופנים, תפקידים ותחומי עניין.
ב. שיוויון ערך הפעילות - כל הפעילויות והנושאים הנלמדים  שווים בערכם וחשיבותם ואין בהם חשובים יותר או 

פחות להתפתחות הילד ולחייו.

הבטחה חינוכית 
בית חינוך מוביל ומעורר השראה, 

התומך במסע גדילתם של בני 
אדם מתוך חירות, אחריות, שמחה 

ומפגש.

מנהל: אבנר לב רן
כפר גלים

טלפון ליצירת קשר: 04-7708888
מייל לשאלות ותשובות:
meitar15@gmail.com 

אתר בית הספר:
/https://www.beit-meitar.org.il

העלאת הפל"א 
והורדת המע"מ
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