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ההר הירוק
פקחתי את עיני, היה אז חודש שבט, 

ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת 
ותכלת השמיים וענן יחיד 

וראיתי - 
את ההר הירוק תמיד. 

במשחקי ילדות קלי השכרון 
רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון 

ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמים 
אז ברחתי - 

אל ההר הירוק תמיד. 

ההר הירוק כל ימות השנה, 
אני עוד חולם ושואל 

לנשום רוחותיך כבראשונה, 
לשכב בצילך כרמל. 

רחלי אברהם
מנהלת גני הילדים

דני גילדין
מנהל אגף החינוך

אורן עוזרד
מ”מ ראש המועצה

כרמל סלע
ראש המועצה

ת
רי

זו
א

ה
ה 

עצ
מו

ה
ת 

רכ
ב

בחוף  החינוך  מערכת  של  החינוכי  החזון  מקופל  טהרלב  יורם  של  הזה  היפה  בשיר 
הכרמל. אנחנו רוצים ילדים שפוקחים את העיניים ורואים את הציפורים, השמים והירוק 
שמסביב, ילדים שמחים וסקרנים שמשחקים בחוץ ובטבע ואוהבים את המקום המיוחד 
ונעימים  בו אנחנו חיים, חוף הכרמל. אנחנו מאחלים לכולנו כניסה והמשך מוצלחים 

במערכת גני הילדים שלנו כאן בחוף הכרמל.

שלכם,
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עקרונות המיזם

רצף חינוכי מגיל 3 ועד 18

חינוך מבוסס מקום
 place based learning

למידה חוץ כיתתית
וחוץ בית ספרית 

אחידות וייחודיות

ילדים מלמדים ילדים

נוספים  שנה  כל  ולשגשג.  לגדול  לצמוח,  ממשיכה  הכרמל  בחוף  החינוך  מערכת 
הישובים  בכל  כמעט  פרוסים  הגנים  גנים.  מספר  ונפתחים  רבים  ילדים  למערכת 

ונותנים מענה לכל ילדי חוף הכרמל החל מגיל 3.
המועצה האזורית חוף הכרמל שמה דגש רב על נושא הבטיחות של הילדים בגן ועל 

סביבה לימודית מזמינה ומחבקת. 
בגני המועצה קיים כיסוי מלא של ליווי פסיכולוגים של השרות הפסיכולוגי וההורים 
יכולים להיוועץ ולקבל תמיכה לילדיהם בשני מרכזים טיפוליים )מט"לים( בעתלית 

ובכרם מהר"ל.
שעוסק  הכרמל"  חוף  "בשביל  יישובי  מיזם  המועצה  מובילה  האחרונות  בשנים 
ועיסוק  ובסביבה  בחצר  רבה  לפעילות  חשיפה  גן  לכל  ומביא  ושייכות  בקיימות 
בהכרות עם המקום ובבניית הקהילה. כל צוותי הגנים עוברים השתלמויות בנושא זה 
וכל הגנים נמצאים בתהליך לקראת הכרה כגנים ירוקים וירוקים מתמידים, הילדים 
תם  בבוסתן  ומבקרים  ולקהילה  למקום  וקשר  קיימות  רבים של  לתכנים  נחשפים 

שהפך לכולנו לבית שני.
אגף החינוך במועצה פועל בשיתוף הדוק עם משרד החינוך – מחוז חיפה בהובלה 
של המפקחות רחל תרזי  ואפרת אדרי )ממ"ד(. המועצה מפקחת על הפעלת מערך 

צהרונים שמופעלים ע"י מפעילים חיצוניים לרווחות ילדי המועצה.
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מועדי הרישום:
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע"ח יחל 
ביום ראשון,  ב' בשבט התשע"ו )29 בינואר 2017( ויימשך עד יום החמישי כא' בשבט 

)17 בפברואר 2017(.

הרישום המוקדם באינטרנט יחל ב-22.1.2017 ויסתיים ב-17.2.2017 
.http://www.hof-hacarmel.co.il באתר המועצה בכתובת

- רישום זה מיועד לתלמידים אשר כתובתם בחוף הכרמל )לפחות שנה(.  
- הרישום יהיה תקף רק לאחר ביצוע התשלום בפועל. 

- יש להמתין לקבלת אישור מהמערכת, ולשמור העתק אישור זה. 

* תלמידים חדשים, או כאלו שאינם מופיעים באתר הרישום, יוכלו לבצע רישום   
   אינטרנטי לאחר העברת הניירת הנדרשת – ראו סעיף תושבים חדשים.

הרישום במשרדי המועצה יחל ביום א' 29.1.2017 ויסתיים ביום ה' 
17.2.2017. הרישום יקיים בימים א-ה בין השעות 8:30-14:00.

הרישום במשרדי באגף החינוך, מיועד לתושבים חדשים ולמי שאין באפשרותו לרשום 
באמצעות אתר הרישום האינטרנטי. על ההורים למלא טופס רישום באגף החינוך 

ולהסדיר התשלום במשרדי מחלקת הגביה. 

ם:
שו

רי
ת 

חיו
הנ

עד תאריך מתאריך גילאים

יח’ בטבת התשע”ג
)31.12.2012(

ו׳ בטבת התשע"ב  
)1.1.2012( חובה )גילאי 5( 

ט׳ בטבת  התשע”ה 
)31.12.2014(

יט' בטבת התשע"ג 
 )1.1.2013(

טרום חובה
)גילאי 3-4( 

להלן 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:
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תו תושבים חדשים
על תושבים חדשים )כולל תושבים שלא שינו כתובתם לישוב המגורים בחוף 

הכרמל( או כאלו שפרטיהם אינם מופיעים באתר הרישום להצטייד 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, עם כתובת עדכנית בחוף הכרמל.

4. הורים גרושים – תצלום הסכם הגירושין בו מצוין נושא המשמורת  על הילד/ים.

תושבים חדשים שיעבירו את הניירת במלואה יוכלו לבצע רישום אינטרנטי 
בתקופת הרישום  לאחר קבלת אישור.  ניתן להעביר את הניירת החל מ-15.1.2017 

.michalgn@hcarmel.org.il למיכל גוטמן לדואל

ללא מסמכים אלו לא ניתן יהיה  לבצע רישום !

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לטלפון 04-8136264, 04-8136268
בשעות פעילות מרכז הרישום.

הנחיות להורי תלמידי הסובל מאלרגיה / סכרת
באחריות הורי התלמיד להעביר מסמך רפואי המעיד על צורך במזרק ״אפיפן״ / 
משאבת אינסולין - בתקופת הרישום למנהלת מחלקת סייעות מיוחדות, אלקה 

shefi@hcarmel.org.il : מיטב, לפקס: 04-8136258 או במייל

הנגשה
משרד החינוך מאפשר רישום מוקדם לגן/בתי הספר  לילדים 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 (
פרטים נוספים באתר המועצה ובקישור הבא: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/
EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm

רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על 
מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל 

הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
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הסכום 
לתשלום

מאושר ע”י
משרד 
החינוך

התשלום

 תשלומי חובה
49 49 ביטוח תאונות אישיות

תשלומי רשות

79 79 סל תרבות

78 78 מסיבות כולל מסיבת סיום

171 171 תכנית קרב

60 60 טיולים על פי תכנית

רכישה מרצון

125 125 תכניות העשרה ופרויקטים  לימודיים

562 562 סה"כ

גובה תשלומי ההורים נקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת ועשוי להשתנות בסמוך 
לתחילת שנת הלימודים. הרשות תעדכן את התשלומים בהתאם.

תשלום אגרת החינוך יתבצע בזמן הרישום. ללא תשלום לא יתבצע רישום.  במקרה 
והרישום יבוטל יוחזר התשלום במלואו. 

תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח 

אמצעי תשלום
1. למשלמים בהוראת קבע בכרטיס אשראי – יש להעביר פרטי כרטיס האשראי.    
2. למשלמים חדשים בהוראת קבע בנקאית – יש להגיע למרכז הרישום עם הוראה 

    חתומה על ידי הבנק.

את הטפסים ניתן להדפיס מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת
.http://www.hof-hacarmel.co.il  

הסדרי תשלום אחרים:
תשלום במזומן במח' הגביה אפשרי רק במקרים חריגים ובאישור מיוחד ממנהלת מח' 

גני הילדים.   
לא יוחזר תשלום בגין היעדרות במהלך שנת הלימודים.
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נו 1.הרישום הינו ישובי )אין פתיחת אזורי רישום בגנים(.

2. תאריך הלידה – גילאי 5 )שנתון 2012( - רישומם לגן חובה מחייב וקודם. ילד בוגר 
בשנתון טרום חובה יוכל ללמוד בגן חובה על בסיס מקום פנוי בלבד, לפי תאריכי 

לידה ובהתאם לשיקולי מערכת הגנים.
3. שנה נוספת בגן חובה – תינתן זכות שיבוץ לאותו הגן, עם קבלת אישור השירות 

הפסיכולוגי.
4. לתאריך הרישום יהיה משקל משמעותי בשיבוץ לגן המבוקש. 

5. הנרשם לאחר סיום מועד הרישום ישובץ לגן על בסיס מקום פנוי בלבד.
בקשות לשיבוץ בגן יוגשו בכתב בלבד בזמן הרישום. הבקשות תיבדקנה ביסודיות. 

תשובות יועברו בכתב בלבד על ידי אגף החינוך, במייל או בפקס.

ערעור על שיבוץ יוגש בכתב בלבד, תוך שבוע מיום קבלת הודעת השיבוץ. 
את טופס בקשת העברה ניתן למצוא באתר המועצה. הבקשות תיבדקנה 

בוועדת העברות. תשובות יועברו בכתב בלבד, על ידי אגף החינוך. 
 

גני  למחלקת  בכתב  להודיע  יש  הלימודים,  רישום במהלך שנת  ביטול  במקרה של 
הילדים  חודש מראש במייל או בפקס.  במקרה זה תחול חובת תשלום עד סוף אותו 

החודש במהלכו בוטל הרישום.
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ערכים  המפתח  חינוך  הינו   - סביבתי   חינוך 
לשמירה על הטבע, חיזוק תחושת השייכות למקום, 
על  הדגש  שימת  אקטיביזם,  מעורבות,  אכפתיות, 
את  מעמידה  הרך  מהגיל  החל  הסביבתי  החינוך 

התפיסות הסביבתיות במרכז העשייה של הגן. 
פינות מחזור, קומפוסטרים, פעולות משתפות קהילה 
בגן.  יום  היום  בשגרת  סביבתיים  הרגלים  ואימוץ 
גני הילדים בחוף הכרמל היא מהמובילות  מערכת 
בארץ בתחום ומהוות מודל אזורי וארצי – התכנית 

מודרכת ע"י הרשת הירוקה. 

תכנית   – המחר"  על  לשמור  היום  "מחנכים 
שעוסקת בכישורי חיים מקיימים והתבוננות בסביבת 
החיים – השנה נתמקד בציפורים ופרפרים המצויים 
החברה  בשילוב  התכנית  לגן.  הקרובה  בסביבה 
להגנת הטבע, בי"ס שדה חוף הכרמל ותכנית קרב. 

טיפוח   – דורי"  בין  מפגש   – "ויוה   - מוזיקה 
החינוך המוסיקלי בגני הילדים בשיתוף עם אולפן 
המוסיקה של חוף הכרמל. תוכנית מקורית וייחודית, 
בגיל  שמטרתה העלאת המודעות לתרבות הקשב 
הרך. התכנית נתמכת אקדמית על ידי סמינר לוינסקי. 
בתכנית 2 קונצרטים אינטראקטיביים בגנים וקונצרט 

סיום מסכם באולם מוזה.

גליטבע - מבחר פעילויות טבע חווייתיות לילדי הגן 
הפעילויות  רוב  ישראל,  וחגי  השנה  עונות  ציר  על 
מתקיימות בשטח טבעי הסמוך לגן, על מנת חוויה 
אחרת ללמידה חוץ גנית בדגש על  יציאה לאתרים 

ומסלולים על שביל חוף הכרמל.

ייחודית  אוריינות  תכנית   – פיג'מה  ספריית 
המעניקה ספרים לילדים בגיל הגן, תכנית השואפת 
התכנית  הרך.  בגיל  הקריאה  אהבת  את  להנחיל 
פועלת בשיתוף עם האגף לחינוך קדם יסודי במשרד 

החינוך.

סל תרבות – הסל נבנה במטרה לחשוף את ילדי 
תכניות  במסגרת  אמנויות  של  רחב  למגוון  הגנים 
השנתית.  הלימודים  בתכנית  המשולבות  העשרה 
הסל כולל הצגות תיאטרון, מחול, מוסיקה, טקסים 

משותפים ועוד.

ם
ני
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תכ
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בגנים  הפועלות   העשרה  תכניות   – קרב  תוכנית 
החינוכי  לחזון  ובזיקה  הפדגוגיות  לתכנית  בהלימה 
תכנית  כוללות:  התוכניות  החוף-כרמלי.  המשותף 
פר-גנית בגן בנושאים מגוונים כמו חינוך גופני, ריקודי  
חינוך  ארכיאולוגיה,  מדעים,  חיים,  בעלי  טבע,  עם, 

סביבתי, שחמט ואומנויות.

תכניות  נבנות  שנה  מדי   – חינוכי  רצף  תכנית 
המעברים בין הגנים המזינים לבתי הספר היסודיים. 
תחילתם במפגשי צוותים  - מורות,  גננות מפקחות 
ביקורים  הכוללת  התכנית,  לבניית  החינוך  משרד 
הגנים  ילדי  הזמנת  הספר,  ובבתי  בגנים  הדדיים 
לאפשר  במטרה  זאת  כל  הספר,  בבתי  לטקסים 
הכרות מקדימה של כל השותפים ולרכך את המעבר 

מהגן לכתה א'.

"ספר לי גלים" – עידוד הקריאה,  פרויקט משותף 
עם בית הספר גלים, במסגרת לימודי לשון לומדים 
כיתות ז' את עקרונות הקריאה בקול ויוצאים לשעות 
סיפור מוזיקליות אינטראקטיביות בגנים. התלמידים 
חוויה  ומספקים  חיים  הם  בה  לקהילה  תורמים 
גם את  וייחודית. מסורת מבורכת שכוללת  מרגשת 
יציאת ילדי הגנים למפגשים חווייתיים בבית הספר 

גלים.

הגנים  בה  השנייה  השנה  זו   – קהילה"  בונה  "גן 
לבנות  במטרה  קהילתיות  שבת  קבלות  מובילים 
השייכות  תחושת  לחיזוק  הקהילה  עם  הדוק  קשר 
החוף כרמלית והזהות הישראלית המקומית, תכנית 
"חופים"–תרבות  תכנית  הקהילות,  עם  משותפת 
ובי"ס  וטבע  להגנת  החברה  ועם  ישראלית  יהודית 

שדה חוף הכרמל.

זו שנה שלישית בה   – בגן  השביל שלנו מתחיל 
גני  גני  הילדים  בבוסתן תם, שמהווה עבור  יבקרו 
הילדים מרכז חקלאי אקולוגי. בביקורים יעסקו הילדים 
ביולוגית  הדברה  מים,  מיחזור  אורגנית,  בחקלאות 
משמעותית  למידה  חווית  על  הוא  כשהדגש  ועוד, 
את  המעוררת  פליאה,  ומעודדת  מקום,  מחוברת 

הרצון והסקרנות ללמידה.
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בשנה"ל תשע"ז פועלים ברחבי המועצה 23 צהרונים : בקיסריה, עתלית, בית חנניה, צ
מגדים, צרופה, גבע כרמל, עין איילה,  עופר, כרם מהר"ל. הצהרונים הינם פרטיים אך 

נהנים מליווי מקצועי, תוך שמירה על נהלי משרד החינוך והמועצה.

הצהרונים מספקים מענה ליום לימודים ארוך  ובית חם.
בצהרונים מוגשת ארוחת צהריים מזינה חמה וטרייה, עפ"י תפריט קבוע וידוע.

הפעילות הינה מעשירה וחווייתית, בדגש על ערכים  ובהלימה לתכנית השנתית. 
הפעילות מועברת על ידי הצוות החינוכי, בסביבה בטוחה המותאמת לצרכי 

הילדים. 

פעילות וחופשות:
    הצהרונים פועלים לאורך השנה עד השעה 17:00.

    יש לאסוף את הילדים בשעה 16:45.
    במהלך שנת הלימודים, ובחופשות משרד החינוך הצהרונים פועלים במתכונת 
    של יום ארוך )לוח חופשות מפורסם בתחילת כל שנה(. הפעילות בחופשות  

    כלולה במחיר התשלום החודשי לצהרון. 
    הפעילות בחודש יולי הינה במתכונת קייטנה והתשלום אליה בנפרד. 

     הרישום לצהרונים מתבצע ישירות מול המפעילות.

מידע ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה.
לפרטים ושאלות ניתן לפנות  לשלי שחר רכזת הצהרונים,

shelly@hcarmel.org.il ,052-4550675 'טל 
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שלב פיקוח שם הגן ישוב
בית חנניה ממלכתי טרום חובה  גן שיר
בית חנניה ממלכתי חובה גן שקד
בת שלמה ממלכתי חובה גם דקל
בת שלמה ממלכתי טרום חובה גן תות
גבע כרמל ממלכתי חובה גן גבע בוגר
גבע כרמל ממלכתי טרום חובה גן פשוש

כרם מהר"ל ממלכתי חובה גן כרם בוגר
כרם מהר"ל ממלכתי טרום גן כרם צעיר

מגדים ממלכתי טרום חובה גן אלון
מגדים ממלכתי טרום חובה גן דקל
מגדים ממלכתי חובה גן רימון
נווה ים ממלכתי חובה גן אדווה
נווה ים ממלכתי טרום חובה גן ארגמן
עופר ממלכתי חובה גן עופר בוגר
עופר ממלכתי טרום חובה גן עופר צעיר

עין איילה ממלכתי חובה   גן איילים
עין איילה ממלכתי טרום חובה גן עופרים
עין איילה ממלכתי טרום חובה גן צבעים
עין הוד ממלכתי תלת גילאי גן הוד
עין חוד ממלכתי תלת גילאי גן אבו אל היג'א
עתלית ח"מ   גן אודם חובה
עתלית ממלכתי דתי חובה   גן אורות חב"ד
עתלית ממלכתי דתי טרום חובה גן איילת השחר
עתלית ממלכתי טרום חובה גן אלמוג עתלית
עתלית ממלכתי חובה גן כלנית
עתלית ממלכתי חובה גן לוטם
עתלית ממלכתי חובה גן נחלים בוגר
עתלית ממלכתי טרום חובה גן נחלים צעיר
עתלית ממלכתי טרום חובה גן נרקיס
עתלית ממלכתי טרום חובה גן סנונית
עתלית ממלכתי דתי טרום חובה גן ענבי גפן
עתלית ח"מ טרום חובה   גן צבאים
עתלית ממלכתי טרום חובה גן רותם
עתלית ממלכתי חובה גן רקפת
עתלית ממלכתי טרום חובה   הבוסתן
צרופה ממלכתי טרום חובה   גן גלים
צרופה ממלכתי דתי חובה גן הפרחים
קיסריה ממלכתי חובה גן אלומה
קיסריה ממלכתי טרום חובה גן גפן
קיסריה ממלכתי דתי תלת גילאי גן העדי
קיסריה ממלכתי טרום חובה גן שיטה
קיסריה ממלכתי חובה גן תמר
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יתכנו שינויים על פי תוצאות הרישום לגני הילדים
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הפעילות בגנים מתקיימת בימים א׳-ה׳מ
בין השעות 7:30-14:00, בימי ו’ בין השעות 7:30-12:45

בעלי התפקידים:
צוות הגן מורכב מגננת מוסמכת וסייעת.

מועצה:
מנהל אגף החינוך: דני גילדין, טל’ 04-8136264 

  racheli@hcarmel.org.il 04-8136262 ’מנהלת מחלקת גנים: רחלי אברהם, טל
 michalgn@hcarmel.org.il 04-8136264 ’רשמת: מיכל גוטמן, טל

מט”ל:
מנהלת מט"ל: אביבה צחור  

מט"ל חוף הכרמל: טל'  04-9542275
מט"ל עתלית: טל' 04-98401180

משרד החינוך, מחוז חיפה:
המפקחת על הגנים הממלכתיים: הגב’ רחל תרזי, טל’ 04-8632461

המפקחת על הגנים הממלכתיים-דתיים: הגב’ אפרת אדרי, טל’ 04-8632432
המפקחת על הגנים במחוז הערבי: הגב' הנא עוויסאת, טל' 04-8632684 

כתובת: משרד החינוך, שד’ פל ים 15/א חיפה.

שירותים נוספים הניתנים בגני המועצה הינם:
שירות פסיכולוגי – פסיכולוג בכל גן לייעוץ, הדרכה, ליווי התפתחותי ואבחון.
מט”ל  - מרכז טיפולי פרא-רפואי במגוון תחומים: קלינאית תקשורת, ריפוי 

בעיסוק וטיפול רגשי. הפניה לפי הצורך.
מתי”א – מרכז תמיכה ישובי וגננות שי”ח הנכנסות לגנים לעבודה פרטנית.

shelly@hcarmel.org.il,052-4550675 ’צהרונים – רכזת הצהרונים - שלי שחר, טל


