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גבעה אחת
מילים: נתן יונתן

היה היתה גבעה אחת שטופת-פרחים, טללים הישקוה 
היה היתה ביקתה אחת, צריף עץ יחיד במרחבים. 

עתה, בנטות צילו הזמן על זיכרונות וגעגוע 
הן רועדות בערפל עם רוח זע בעשבים. 

בבות-עיניך עצומות, 
תקשיב עמוק אל תוך חייך, 

על גבעתך האפורה רוטט מסך הערפל. 
יחף תפסע, ומהורהר 
על הדשאים ומעליך 

ירחפו בנטות היום עטלפים מעוף יפה. 

ברזל ישן, גשמים וטל החלידו להב-מחרשת. 
כל הכלה והכומש שב להיות פשוט עפר. 

פתאום תחוש איך יד-הזמן על עפעפיך מגששת 
ומניחה שנים כבדות עלי כתפך העייפה. 

תוסיף לנדוד במשעולים, רחוק מחסד-נעוריך, 
אבל קרוב מהם לנהות אל השנים הראשונות - 
אל גבעתך, אל היפה, אשריך, איש, אם אחריך 

עוד תישאר גבעה כזאת שטופת פרחים וזיכרונות. 

בוגרי ו' יקרים, אתם מתקרבים לרגע משמעותי עבורכם, מעבר מהיסודי לחטיבת 
הביניים. כולנו קהילת חוף הכרמל מתרגשים יחד אתכם ומזמינים אתכם לעבור מבית 

חינוך בו גדלתם לבית חינוך שייכות חדש בו נחכה לכם בזרועות פתוחות.
אנחנו כמו בשיר היפה של נתן יונתן רוצים להמשיך עמכם בתהליך של למידה וחוויות 

חינוכיות מעצבות, עם חיבור ערכי חזק למקום בו אנחנו חיים ולערכים של קיימות, 
שייכות ומצוינות.

מאחלים לכם דרך מהנה, משמעותית ומוצלחת בשבילכם ובשביל חוף הכרמל.

דני גילדין                        אורן עוזרד     כרמל סלע  
  ראש המועצה         מנהל אגף החינוך   מ"מ ראש המועצה 
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מערכת החינוך בחוף הכרמל
בחוף הכרמל פועלים 61 גני ילדים, 8 בתי"ס יסודיים, ושני בתי"ס על יסודיים שש שנתיים 

- סה"כ כ-7000 תלמידים.
המועצה ממשיכה בתנופת בינוי של מוסדות חינוך ובשנה הקרובה נראה המשך בנייה 

חדשה בבתיה"ס גלים, אולם ספורט במעגן מיכאל והמשך שיפור המבנים בבית הספר 
המשותף. 

לבתיה"ס המשותף חוף הכרמל וגלים מגוון גדול של תכניות ומגמות דומות וייחודיות, 
כאשר שני בתיה"ס פועלים בתוך סביבה כפרית מדהימה ביופייה ומפתחים עשייה 

בחיבור לסביבה.
אגף החינוך במועצה פועל יחד עם הנהלות בתיה"ס להצבת יעדים של מצוינות, העלאת 
ההישגים, סיוע לתלמידים מתקשים, מערך לילדים עם צרכים מיוחדים וקידום הלמידה 
החדשנית על שביל חוף הכרמל ובזירות נוספות כמו תרבות ישראל בהשתתפות מכון 

הרטמן.
"בשביל חוף הכרמל" - מיזם ייחודי ופורץ דרך של מערכת החינוך בחוף הכרמל בו 

מסומן שביל פיזי ועליו ובמרחב מופעלות תכניות שעוסקות בערכים של קיימות ושייכות 
לחוף הכרמל. 

עקרונות השביל: למידה מחוץ לכיתה, ילדים מלמדים ילדים וקשר למקום. 
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נהלי הרישום
מידע כללי

מערכת החינוך העל יסודית במועצה האזורית חוף הכרמל כוללת שני בתי ספר תיכונים 
המבוססים על חטיבת ביניים )כיתות ז'-ט'( וחטיבה עליונה )י'-י"ב( ברצף שש שנתי 

אחד.
התלמידים שמסיימים השנה את בית הספר היסודי, עתידים להמשיך וללמוד בחטיבת 

הביניים אליה שובצו לשנת הלימודים ה'תשע"ח )2017/18(.

סדרי הרישום לכיתה ז' לשנת הלימודים התשע"ח
http://www.hof-hacarmel.co.il :הרישום יתבצע באתר מ"א חוף הכרמל בכתובת

בין יום ו', ט"ו בטבת תשע"ז )13.01.17( ועד יום ד' י"ט בשבט תשע"ז )15.02.17(.
לאחר מועד זה, לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות אתר המועצה.

1. נהלי רישום ושיבוץ לחטיבת הביניים
• אזור הרישום נקבע בהתאם למיפוי המועצתי. תלמיד/ה יוכל/תוכל להירשם רק על פי

  אזור רישום מגוריו/ה.
• במידה ומדובר בתלמיד/ה חדש/ה במועצה או בתלמיד/ה שאינו/ה מופיע/ה באתר 

הרישום - יש לפנות לגב' מיכל גוטמן, רשמת אגף החינוך באמצעות טלפון: 04-8136264 
michalgn@hcarmel.org.il :או   בדוא"ל
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2. בקשות העברה
א. מאזור רישום אחד לאזור רישום אחר

)1( תחילה יירשם/תירשם התלמיד/ה בחטיבה עפ"י אזור הרישום. לא תתקבל במועצה
    בקשת העברה ללא רישום מוקדם בביה"ס אליו הופנה/תה התלמיד/ה.

)2( בקשה תוגש על טופס מיוחד לוועדת גמישות במרכז הרישום המועצתי )את
    הטופס בקשת ההעברה ניתן למצוא באתר המועצה - אגף החינוך(. יש לצרף

    מסמכים רלוונטיים לבקשה.
)3( תשובה מהוועדה תישלח מאגף החינוך במועצה האורית חוף הכרמל בדואר רשום

     בלבד.
)4( את הבקשה יש להגיש במשרדי אגף החינוך עד ליום ה', 30.3.17.

ב. בקשה לשינוי רישום בגין העתקת כתובת מגורים
)1( בקשה לשינוי רישום בגין העתקת כתובת מגורים תוגש באגף החינוך לגב' מיכל

גוטמן, רשמת האגף. יש לצרף חוזה, ספחי תעודת הזהות של שני ההורים, טופס 
תמצית ממרשם אוכלוסין לתלמיד/ה עצמו/ה, אישור ממחלקת הגביה – תשלום 

ארנונה.
)2( תלמיד העובר לישוב מחוץ לתחומי המועצה האזורית חוף הכרמל, ידווח על כך

למרכז הרישום במועצתי ויצטייד במסמך המאשר ביטול רישומו מקובץ התלמידים 
במועצה האזורית חוף הכרמל.

ליעוץ, הנחיה ולהסברים נוספים:
מיכל גוטמן, מזכירת אגף החינוך

טלפון: 04-8136264
michalgn@hcarmel.org.il :דוא"ל

בית הספר גלים - חוף הכרמל     בית הספר המשותף - חוף הכרמל
הבונים   כפר גלים 
בית אורן גבע כרמל 

כרם מהר"ל  החותרים  
נווה ים   עתלית  
עופר   מגדים  
עין כרמל  צרופה  
עין הוד     

מאיר שפיה עין איילה 
מעיין צבי בית חנניה 

מעגן מיכאל דור  
קיסריה  
נחשולים  
שדות ים  

בת שלמה  

טבלת המיפוי לבתי הספר השש שנתיים
לפי יישובי המועצה האזורית חוף הכרמל
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מאפיין ייחודי 
בבית ספר "גלים" צומחים בחממ"ה )ח=חינוך אישי, מ=מצוינות, מ=מנהיגות, ה=הגשמה(.

בית ספר "גלים" ממוקם בכפר הנוער "גלים" בין כרמל לים, בית רב תרבותי המאמין 
בשוויון הזדמנויות ומאפשר מגוון פרקטיקות לימודיות מותאמות לכל תלמיד וקבוצה. 

בית הספר מעודד את תלמידיו ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים, הרלוונטיים למאה 
ה-21 מתוך אמונה, כי הם אלה, שיפתחו לבוגרנו את הצוהר אל העולם האמיתי, שם 

יוכלו להשתלב הן בצבא והן באזרחות בתפקידי מפתח.
בית הספר שייך למינהל לחינוך התיישבותי והינו חלק אינטגראלי מכפר נוער, על כל 
האפשרויות והפוטנציאל הגלומים בו. האתגר בבית ספר התיישבותי הוא לפתח זהות 

אישית המשולבת בזהות הכפרית האזורית. לצד בית הספר פועלת פנימייה הקולטת בני 
נוער הזקוקים למסגרת זו, אשר הינם בעלי יכולות אישיות המאפשרות להם להשתלב 

בביה"ס כתלמידים מן המניין. 
לביה"ס מרחב למידה רחב המאפשר לתלמידים סביבה חברתית מגוונת ויכולת הקשבה 

חברתית. ביה"ס מחויב לחוש את ההתפתחות הרגשית, החברתית והאקדמית של 
התלמידים ולתת להם את מרב הכלים להתפתחות אישית ומיצוי מרבי של יכולות 

וכישורים. 
בית ספר "גלים" רואה את האתגר החינוכי המשמעותי בהתאמת המציאות הבית 

ספרית למציאות הגולבאלית. השינוי מאפיין את חיינו ועל כן בית הספר רואה בשינוי 
בסיס לצמיחה משמעותית באמצעות תרבות ארגונית המבוססת על השל"ם = שותפות, 

למידה, מצוינות, המאפשרת לבית הספר להטמיע שינויים פדגוגיים, חברתיי, צוותיים 

כרמל
חוף ה

בית ספר ”גלים” 

כפר גלים

בית ספר שש שנתי "גלים"

כרטיס ביקור:
מנהלת השש שנתי - יוליה ארגמן
yulia@kfargalim.co.il - דוא"ל

טלפון: 04-8579122
מנהלת חטיבת הביניים - איריס חזיזה

iris@kfargalim.co.il - דוא"ל
טלפון: 04-8579125

סמל מוסד - 380055
כתובת - כפר הנוער גלים, ד.נ. חוף הכרמל 30865

נוסד - 1952
www.kfargalim.co.il  כתובת אתר האינטרנט
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ולהשפיע על כלל באי בית הספר.
המטרות המרכזיות של בית 

הספר במהלך מסע 2000 הימים 
הן להוביל את בוגרינו לאחריות 

ומצויינות אישית, לסובלנות וקבלת 
האחר ולכבוד הדדי. כל זאת תוך 

חתירה להישגים לימודיים מצוינים 
לקראת המחר המבוססים על 

מיומנויות לימודיות נדרשות כגון: 
אתגר מחשבתי, סקרנות, חשיבה 
רפלקטיבית, בחירה, חקר, למידה 

מבוססת פרוייקטים )PBL( ויזמות. 
וכמובן עמידה בבחינות המיצ"ב 
ובבחינות הבגרות בהצלחה רבה.

בית הספר משתף פעולה עם 
מגוון מוסדות להשכלה גבוהה, עם 
חברות הייטק מהמובילות בעולם 

ועם בעלי ענין שונים, שרואים 
בחינוך בסיס להשקעה משתלמת 

לעתיד לבוא.
בית הספר מאמין כי ערכים 
נמצאים בליבו של כל אדם, 

ועל כן שייכות למקום, לקהילה 
ולמדינה היא תוצאה של פעולות 

מעשיות ואמיתיות ביומיום. יוזמות 
קהילתיות, קיום קבוצות מנהיגות 
והובלת תהליכים חברתיים בבית 

הספר ובקהילה הם אבן דרך 
משמעותית בחינוכו של כל הנער. 

מסגרות של כתות חינוך מיוחד 
וקבוצות נעל"ה )נוער עולה לפני 

הורים( משתלבות באופן טבעי 
בבית הספר ומהוות את הבסיס 

האמיתי להטמעת הערכים בהם 
בית הספר מאמין ומוביל.
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פרופיל בית הספר 

עקרונות מובילים 
חינוך אישי - הרחבת סל האפשרויות של התלמיד באמצעות יצירת מצפן חוזקות לכל 
תלמיד דרך החינוך האישי SML= self managed learning  ובאמצעותו ליצור למידה 

רלוונטית ומשמעותית לכל תלמיד מתוך היכרות אישית וקשר מורה-תלמיד, מיפוי 
נקודות החוזק שלו וחתירה לקראת מצוינות אישית. 

מצוינות אישית - קידום תלמידים בהלימה לנקודות החוזק שלהם , מתוך אמונה במתן 
הזדמנות שווה לכל אחד במרחב הכפרי  הרחב.

יוזמה -  עידוד יזמות אישית וקבוצתית החל מכתה ז' בתחומים מגוונים חברתיים –  
קהילתיים ומדעיים - טכנולוגיים.

בחירה -  המרחב הכפרי העשיר מאפשר בחירה, מזמן למידה אחרת והעצמת התלמיד 
על פי חוזקותיו. להלן מסלולי הבחירה לתלמיד/ה:

מסלולי בחירה לימודיים יחודיים בכל שנתון: מבוססים על בחירה ולמידה אישית 
מבוססת פרוייקטים  בהנחיית מורה. מפגשי העצמה בתחומים אקדמאיים, למידה 
בקבוצות קטנות המאפשרת למידה משמעותית אחרת, קשר אישי, גיבוש שכבתי. 

בכל שנתון ציר מארגן אחר. בשנתון ז' - "בשביל הזהות", בשנתון ח' - "בשביל האחר, 
הקהילה והסביבה", בשנתון ט' - "בשביל החברה הישראלית".

מרחבי החממ"ה - מסלולים ייחודים לתלמידי חטיבת הביניים המאפשרים לתלמידים 
להרחיב את תחומי הלמידה שלהם, ואת התנסויות הלמידה שלהם באמצעות יזמות, 

מנהיגות, העצמה אישית ומימוש עצמי. כל תלמיד בוחר מרחב בו יחווה למידה 
משמעותית אחרת ויציג את תהליך הלמידה שחווה. בין המרחבים: תיאטרון, תקשורת 
רדיו, צילום, אילוף כלבים, פינת חי, ניווט ספורטיבי, אמנות, רובוטיקה ועוד. המסלולים 

המגוונים מתפתחים בהמשך למגמות בחטיבה העליונה.
"מגלים עולמות בגלים" - מרכזי העצמה אישית יתקיימו בסוף יום הלימודים לתלמידים 

ערכים נבחרים
כבוד, סובלנות, מצוינות אישית 

חזון בית ספרי
בית ספר "גלים" הוא בית רב תרבותי המאמין בשוויון הזדמנויות ומאפשר 

מגוון פרקטיקות לימודיות המותאמות לכל תלמיד וקבוצה.
ב"גלים" החינוך והדוגמה האישית יתוו את דרכם של התלמידים למצוינות 

אישית ולהצטיינות לימודית וחברתית. 
בוגרי בית הספר יובילו את  ערכי האמונה, הכבוד והערבות הדדית בחברה 

הישראלית.
גרעיני מומחיות

בחירה של תחומי דעת, עבודת צוות,  שינוי והתחדשות
יסוד מארגן

בגלים צומחים בחממ"ה: חינוך אישי, מצוינות, מנהיגות, הגשמה עצמית
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שירצו להעשיר עולמם בתחומים: 
להקת מחול, הרכבים מוסיקליים, 

נבחרת ניווט ספורטיבי, גלישת גלים 
ועוד.

לימודי מחול - תלמידות חט"ב 
במסלול לימודי המחול לוקחות 

חלק בתוכנית לימודי מחול 
משולבת, הן במסגרת שעות ביה"ס 

והן אחה"צ )מרכז מיר"ב(. לימודי 
המחול "יצמחו" בעתיד למסלול 

בחטיבה העליונה.
האקדמיה לכדורגל של מכבי 

חיפה -  מסלול ייחודי לתלמידים 
המצטיינים בכדורגל. המסלול 

מחייב השתלבות במועדון הספורט 
של מכבי חיפה על פי התבחינים 

של מועדון הספורט וכמו כן עמידה 
במבחני כניסה של בית הספר 

"גלים". המסלול מאפשר לתלמידים 
מצטיינים בכדורגל ובעלי מוטיבציה 
ללימודים עיוניים לבגרות לשלב בין 

שני התחומים.
חדשנות פדגוגית: למידה 

משמעותית בכל שכבות הגיל 
באמצעות פרוייקטים, לפי עקרונות 

 PBL  = project based-ה
learning. יוזמות מורים ותלמידים, 

פיתוח מיומנויות המאה ה-21.

מתן מענה לימודי לקצוות: 
העשרות ותמיכות

כתת מצויינות  מסלול ייחודי 
תלת-שנתי )ז'-ט'( למצטיינים. 
מטרת התוכנית הרחבת לימודי 

המתמטיקה והמדעים תוך העשרה 
והתנסות נוספת במגוון סיורים 

לימודיים.
ההצטרפות לכיתה מותנית ברישום 

מוקדם, השתתפות בסדנת הכנה 
ובבחינת מיון(.
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מסלולי מצויינות - בתחומים 
שונים: אנגלית, מנהיגות סביבתית, 

מנהיגות בארי מכון הרטמן, 
מש"צים, יזמים צעירים, טכנולוגיה 

.FLL
מרכז למידה - הוראה מתקנת 

ותמיכה בתלמידים לקויי למידה 
הזכאים לשעות שילוב. הלמידה 

אישית בקבוצות קטנות.
מט"ל )מרכז טיפולי לימודי( 

שלוחת כפר גלים - מרכז לטיפוח 
נערים ונערות לקויי למידה בשיטת 
טיפול רב מקצועית. הצוות במ.ט.ל. 

בקשר הדוק עם הצוות החינוכי, 
ומספק לצוותים החינוכיים ולהורים 

ייעוץ והדרכה, במטרה לשלב את 
הילדים באופן מיטבי.

מרכז מל"א )מרחב למידה אחר( 
- מעניק לתלמידים מתקשים 

הזדמנות להתפתחות תוך מתן 
תמיכות ייחודיות במרחב למידה 

משלהם בליווי אישי של חבר צוות.
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מרכז שי"ר - מרכז בית ספרי 
הפועל בסוף יום הלימודים, 

ומטרתו לתגבר ולסייע לתלמידים 
המעוניינים בעזרה.

שייכות לכפר, לקהילה,
למדינת ישראל  

תוכנית "בשביל חוף כרמל" - 
בית הספר לוקח חלק בתוכנית 
החינוכית הכוללת של המועצה 

האזורית חוף הכרמל לחיזוק 
השייכות וערכי הקיימות, מטייל 
ולומד בשביל, מכשיר תלמידים 

ללמד בשביל. התוכנית מאפשרת 
פדגוגיה מבוססת מקום חדשנית 

של למידה מחוץ לכיתה.
תוכנית בארי  בשיתוף עם 

מכון הרטמן - תוכנית להעמקת 
זהות יהודית ישראלית, מגוונת 

ופלורליסטית בקרב הצוות 
והתלמידים.

כי"ח, תוכנית מארג - שותפות 
בתוכנית מצויינות לקידום יהדות, 

ציונות ואזרחות.
חינוך חברתי ערכי

לצד קידום ההישגים הלימודיים, 
רואה עצמו בית הספר "גלים" 

חוף הכרמל מחויב להוות מסגרת 
ערכית מחנכת, המובילה את 

התלמיד להיות אזרח תורם ומעורב. 
בביה"ס פועלות מסגרות חברתיות 

השמות דגש על סובלנות, רב 
תרבותיות וקליטת עלייה. ביה"ס 
רואה בהתנדבות ובעזרה לזולת 

ערך עליון. כל אלה תוך מתן מענה 
לצרכים האישיים של כל תלמיד.

ביה"ס מעודד יצירת מנהיגות 
חינוכית צעירה בקרב התלמידים 

- ייצוגית וייעודית. נציגי מועצת 
התלמידים נבחרים באופן דמוקרטי 

ופועלים למען ייצוג התלמידים, 
יוזמת פעולות לרווחת התלמידים 
ולמען קידום בית הספר. קבוצות 
מנהיגות ייעודיות פועלות במגוון 

תחומי סביבה וחברה.
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בית הספר המשותף חוף הכרמל

מאפיין ייחודי
בית הספר המשותף חוף הכרמל ממוקם בסמוך לקיבוץ מעגן מיכאל, בתוך שמורת טבע, 

בין בריכות הדגים לים. כבית חינוך מתאפיין בית הספר בחינוך לערכיות, בהתייחסות 
אישית לפרט, בבחירה מגוונת ובחדשנות פדגוגית בתוך גבולות ברורים אך מכילים. 

אנו משקיעים רבות ביצירת אקלים מיטבי ובבניית כוחות להתמודדות חיובית עם אתגרי 
גיל ההתבגרות. לאורך כל שנות הלימוד בבית ספרנו מושם דגש על תקשורת חיובית, 

על גיבוש הכיתה והשכבה, על עזרה הדדית והתנדבות לטובת הכלל. התכנים והפעילויות 
מותאמים לגיל, למאפיינים ולצרכים של כל שכבה. תכנית הלימודים שאותה מעבירים 

המחנכים עוסקת בתחומי החיים השונים ומבוססת על תכנית הליבה של משרד החינוך.
 

כרטיס ביקור
מנהל השש שנתי: רני אברמוביץ

מספר הטלפון בביה"ס: 04-6299791
rani@hof-carmel.org.il :דוא"ל

מנהלת התיכון: שירלי גבאי
מספר הטלפון בביה"ס: 04-6299703
gshirli@hof-carmel.org.il :דוא"ל
מנהלת חטיבת הביניים: עידית תמנה

טלפון: 04-6299790
meitav@hof-carmel.org.il :דוא"ל

סמל מוסד: 770073
כתובת: קיבוץ מעגן מיכאל, ד.נ. מנשה 37805

נוסד: 1970
טלפון: 04-6299777
פקס: 04-6398687

meshutaf@hof-carmel.org.il :דוא"ל
www.hof-carmel.org.il :כתובת אתר האינטרנט
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 כרמל רואה עצמו הבית הספר המשותף חוף 
  שבו התלמידים, הצוות וההוריםכבית חינוך 

 מהווים קהילה אחת. 
 מתאפיין בשלושה תחומים:בית הספר 

 
 

 ועי והראוי בין איש צוות לתלמידיו, טיפוח הדיאלוג הבריא, המקצ -
 למידיו ולאנשי הצוות האחרים.להורי ת

 התלמידים.תן כבוד והתייחסות לשונות שבין מ -
 . התנהלותופיתוח לומד אוטונומי אשר יודע לקחת אחריות על  -

 

 טיפוח למידה מתוך עניין, סקרנות וחדוות יצירה. -
טיפוח מצוינות וקיום מערכת בחירה המאפשרת לכל תלמיד למצוא  -

 בהם יוכל להצטיין.תחומים 
 יוזמות פדגוגיות חדשניות. מן שלתמיכה ועידוד קיו -
פרויקטים, פעילויות תרבות, עבודות אישיות עידוד למידה בשיטות שונות:  -

 ועוד, לצד קיום מערכת הלימודים הפורמאלית.
לתעודת הבגרות ולחיים  הידע והמיומנויות הבסיסיות הנדרשיםהקניית  -

 הבוגרים, בהלימה לתכנית הלמודים וחוק החינוך.

 .יצירת אקלים בית ספרי המושתת על כבוד הדדי ופרגון -
 .יצירת  סביבה מוגנת, מטופחת ונקייה -
תרומה לקהילה תוך טיפוח תחושת ועידוד מעורבות חברתית, אכפתיות  -

 השייכות אליה.
ארץ ישראל ולמורשתה כחברה פלורליסטית, צודקת, טיפוח זיקה עמוקה ל -

 .הומניסטית ושוויונית לכל אזרחיה
 תוך התנסות פעילה, מסירות וקבלת אחריות. חינוך לערכים -
 יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית, לחי ולצומח בא"י.טיפוח  -

חזון בית הספר
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 מטרות חטיבת הביניים 
 לקיים תהליכים לימודיים שיאפשרו לכל לומד לפתח יכולות אישיות בתחום כישורי

    הלמידה, בתחום הרגשי–אישי, ובתחום הבינאישי.
 להנחות תהליכי למידה, תוך כדי הפקת תוצר, שיהיו חווייתיים ומשמעותיים, שיזמנו

    ללומד בחירה, אחריות ושותפות בהערכת הלמידה שלו.
 שכל אחד מבאי בי"ס יוכל, בסופו של כל יום, לאשר את מרבית ההיגדים:

 מכירים אותי
 אני שייך/שייכת

 תרמתי ועזרתי למישהו
 קיבלו אותי

 קיבלתי אחריות
 למדתי דבר חדש
 הבעתי את דעתי

 הקשיבו לי
 השפעתי

 אני מסוגל להעריך את ההתקדמות שלי
 

בכל שכבה יש מוקד לימוד-ערכי-חברתי שבא לידי ביטוי הן בנושאים השכבתיים 
בהובלת המחנכים והן נושאים הרב תחומיים שנלמדים באופן חווייתי ופעיל תוך כדי 

הפקת תוצר לימודי משמעותי.

הנושאים השכבתיים
בשכבה ז' -  קליטה ושורשים  - הנושאים המרכזיים העולים בשנה זו מתמקדים 

בהיכרות התלמידים את בית הספר העמקת ההיכרות שלהם עם עצמם, עם 
משפחתם, והסביבה הקרובה להם. הערכים עליהם שמים דגש הם: סובלנות, קבלה, 

הקשבה, חברות ויצירת גבולות שומרים ומגינים.  
בשכבה ח' - התבגרות ונעורים בצל השואה - לצד המשך עיסוק בתחומים 

שעלו בכיתה ז', מרחיבים התלמידים את מעגלי ההכרות שלהם. בשנה זו עוסקים 
התלמידים בהעמקת הידע שלהם על ההיסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל 

כשהנושא המרכזי המוביל אותם הוא "נעורים בצל השואה". הערכים עליהם שמים 
דגש הם: בחירה, וקבלת האחר.

בשכבה ט' - מעברים, מנהיגות ובחירות אישיות - כיתה ט' הינה השנה האחרונה 
בחטיבת הביניים, שנה בה מצופה מכל אחד מהתלמידים ליישם את שחווה ולמד 

בכיתות ז' וח'. הנושאים המרכזיים המובילים אותם הם: יוזמה, בחירה ומעברים. 
הערכים עליהם שמים דגש הם: עזרה לזולת ואחריות אישית וחברתית.

לצד הלמידה השוטפת, על פי דרישות משרד החינוך, פותחו בחטיבת הביניים 
נושאים רב תחומיים לכל שכבה

ז' - ספרות ותרבות ישראל - שילוב יצירות ומושגים מהתחום של תרבות ישראל 
ומתחומי הספרות. 

ח' - התבגרות - תוכנית הלימודים כוללת מיומנויות בעברית אשר נלמדות דרך 
נושאים רלוונטים לתלמידים בגיל ההתבגרות: גדילה והתפתחות, יחסי הורים - 

מתבגרים, לקיחת סיכונים, היחסים שבינו לבינה ועוד.
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ח' - מנהיגות - תוכנית הלימודים כוללת גם היא שילוב של מיומנויות עברית תוך 
התמקדות בטקסטים ונושאים הקשורים במנהיגות: מיהו מנהיג, האם יש מנהיג טוב/רע, 
לאילו תכונות זקוק מנהיג טוב, מה הקשר בין מנהיג לקבוצה, מה האחריות של המנהיג 

ומה האחריות של הקבוצה המונהגת. בשני הנושאים כותבים התלמידים עבודת חקר 
בהנחיית המורים.

ט' - המדינה המודרנית - שילוב מקצועות האזרחות וההיסטוריה הנלמדים בכיתות ט'. 

"בשביל חוף הכרמל": מיזם של מערכת החינוך במועצה 
מגוון פעילויות לאורך השביל בדגש קיימות ולמידה חוץ כיתתית בשיתוף גופים שונים 

בקהילה.
במסגרת המיזם מתקיימות פעילויות שונות שמגיעות לשיא בשבוע המרכז: 

השביל שלנו
מקצוע בית ספרי חדש הנלמד בכל שכבה שעתיים שבועיות. מטרתו: חיבור לפרוייקט 
"שביל חוף הכרמל", עיסוק והעמקת הידע בתחום הקיימות,  חיבור ל"שבוע הבחירה", 

שיפור הדיאלוג בין המורים לתלמידים, פיתוח יוזמות בקרב התלמידים, הזדמנות ליצירה 
והרחבת הלב.

המקצוע מונחה על ידי מחנכי הכיתות המורים מקצועיים נוספים שהצטרפו לשביל. 
השבוע המרכז - בשביל הבחירה 

שבוע שבו אנו מפסיקים את הלמידה הסדירה ולומדים בצורה חווייתית ומיוחדת, 
בקבוצות עניין רב-גיליות נושאים מגוונים הקשורים לקיימות ולחוף הכרמל. הדגשים 

בשבוע זה הם בחירה )הן של המורים והן של התלמידים( ותרומה לקהילה תוך העמקת 
ההכרות והקשר של התלמידים עם קהילת חוף הכרמל והפנמת ערכים של קיימות.
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טיולים וסיורים
לכל שכבה טיולים וסיורים לימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים, בהם מושם דגש על 
הכרת הארץ, על התמודדות עם אתגרים חברתיים ואישיים ועל גיבוש כיתתי ושיכבתי.

הטיול השנתי מהווה אירוע שיא בכל שנה מבחינה חברתית-לימודית ואישית.

תפוח הפיס    
מדעים, טכנולוגיה ואומנויות 

תפוח הפיס הוא חלק מרשת אשכולות ותפוחי פיס הפועלים מטעם משרד החינוך - 
המנהל למדע וטכנולוגיה. עיקר תכליתו לשמש סביבה לימודית מתקדמת למקצועות 

המדע, הטכנולוגיה, התיאטרון והאומנות.
בנוסף לתכניות הלימודים המחייבות צוות התפוח מפתח תוכניות לימודים ייחודיות ויוזם 

השתתפות בפרויקטים, תחרויות ואירועים מיוחדים. 
לרשות התלמידים בתפוח עומדות מעבדות משוכללות עם ציוד מגוון ועדכני, סדנת 

תיאטרון, סדנת אומנות וחדר הרצאות. במבואה מוצגות תערוכות מתחלפות של עבודות 
תלמידים ומורים, וכן עבודות גמר של תלמידי המגמות האומנותיות.

טיפוח מצויינות, מנהיגות וביטוי אישי
בית הספר מעודד מצטיינים להשתתף בפרויקטים ותחרויות בית ספריים, ארציים 

ובינלאומיים: 
• עתודה מדעית טכנולוגית -תכנית מורחבת לתלמידים מצטיינים במתמטיקה, מדעים, 

פיסיקה ורובוטיקה.
• בארי - פרויקט מנהיגות והעצמת תלמידים, תוך העמקת הזהות היהודית-ישראלית 

בהנחיית מכון הרטמן ובשיתוף בית הספר "גלים".
• F.L.L - תחרות עולמית בתחום רובוטיקה, המהווה אבן דרך בחיבור התלמידים אל 

עולם הטכנולוגיה.
• המהנדס הצעיר - "גם אני יכול" - תחרות בין תלמידי אשכולות פיס במסגרתה הם 

בונים מוצרים ואביזרי עזר היכולים לסייע לילדים ולמבוגרים בעלי מוגבלויות.
• "צועדות קדימה" - תוכנית יזמות טכנולוגית למען קידום השיוויון בין מגדרים ותרבויות 

בישראל. יזמות של התעשיידע ושגרירות ארצות הברית. בתוכנית שיתוף פעולה עם 
קבוצת בנות מבית הספר שלנו ובנות מעוספייה בתהליך פיתוח המצאה וכל זאת יחד 

עם נשים מובילות בתעשייה.
• אולימפיאדה וירטואלית - תכנית של היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב 
שמטרתו להפגיש באופן וירטואלי בני נוער סקרנים ובעלי עניין בתחומים מגוונים באופן 

משחקי ותחרותי.
• דור העתיד להייטק בתעשייה -  קורס "אנרגיות מתחדשות" - חשיפת התלמידים 

לעולם התעשייה, התנסות בתהליכים ובחידושים טכנולוגיים. הנושא - העמקת הידע 
בתחומי שימוש מושכל בחשמל ויזמות.

• צפרות - קבוצת תלמידים המשתתפים בפרויקט צפרות ייצאו לעבודת חקר בשטח 
שנבחר למחקר בקרבת בית הספר בין בריכות הדגים וחוף הים.

• ניטור - מחקר אקולוגי ארוך טווח ברמת הנדיב ובשטחים בקרבת בית הספר המשותף 
חוף כרמל.

• חוקרים עם חוקרים בחממת עין שמר - תוכנית שמיועדת לתלמידים מצטיינים מכיתה 
ט' ונותנת הזדמנות לבצע מחקרים בנושאים המצויים בקדמת המדע בחקלאות בשיתוף 

חוקרים מומחים.
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קבוצות עניין - העשרה, הרחבה 
והתנסות פעילה:

תלמידים מתעניינים יכולים להשתתף 
בקבוצת עניין הפועלת באופן רציף לאורך 

כל השנה ומספקת העשרה, הרחבה 
והתנסות פעילה בתחום הנבחר: ניווט, 
אתלטיקה, כדורסל, קט רגל , מוסיקה, 

תיאטרון, אומנות , מדעים, רובוטיקה, שח"ק 
ירוק.

מועצת תלמידים
בבית הספר פועלות שתי מועצות תלמידים 
)אחת בכל חטיבה(. נציגי המועצה נבחרים 

בכיתות בתהליך דמוקרטי איכותי ומובנה 
ומהווים מנהיגות נוער בבית הספר. 

מועצת התלמידים עוסקת בנושאים מגוונים 
מחיי בית-ספר, יוזמת ומארגנת אירועים 

שונים, מייצגת ומתווכת בין התלמידים 
וההנהלה.

מט"ל במשותף
מרכז טיפוח למידה שנועד לתמוך 

בתלמידים עם לקויות למידה במטרה לסייע 
להם להגיע להישגים טובים יותר ולמצות 

את הפוטנציאל המצוי בכל אחד מהם. 
המרכז פועל במהלך יום הלימודים ובשיתוף 

פעולה עם הצוות החינוכי של התלמידים. 
הלמידה מתקיימת בקבוצות קטנות תוך 

שימוש בחומרים שהתלמיד מביא מהכיתה.

17



מחלקת הנוער במועצה האזורית חוף הכרמל

פעילות חברתית ופעולות של תנועות הנוער בכל יישובי המועצה הכוללות: טיולים, 
סמינרים, ימי כיף, פעילות אתגר ועוד.

תנועות הנוער שפועלות ברחבי המועצה הן - בני המושבים )רוב יישובי המועצה(, 
הצופים )עתלית וקיסריה(, בני עקיבא )עתלית, קיסריה, ניר עציון(, האיחוד החקלאי )בית 

חנניה(.

אם אתם לא פועלים איתנו עדיין, עכשיו זה זמן מצוין להתחיל!

מוטי מילר
motim@hcarmel.org.il מנהל מחלקת הנוער

מיכל גלבוע 
mikig@hcarmel.org.il רכזת הדרכה

תמר רשף 
 rtamar@hcarmel.org.il רכזת תכניות חינוכיות 

שני ראבי ממן
 shanir@hcarmel.org.il  "רכזת תנועת "בני המושבים 

מיכל צור  -  מזכירת מחלקת הנוער 04-9549240
 noar@hcarmel.org.il
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אולפן המוסיקה "חוף הכרמל" מהווה מרכז 
ללימודי מוסיקה עבור כל ישובי המועצה 

האזורית "חוף הכרמל"

כיום משתתפים בפעילות האולפן כ-500 תלמידים בשש 
שלוחות: ביה"ס המשותף "חוף הכרמל" במעגן מיכאל, ביה"ס 
"גלים" בכפר גלים ובתי הספר היסודיים "קיסריה", "מעגנים", 

"כרמל וים" "העמר".
האולפן מוכר, מפוקח ונתמך על ידי משרד החינוך ומלמדים 

בו מיטב המורים לנגינה בארץ במגוון כלי נגינה.
תלמידי האולפן מקבלים שיעורים פרטניים במהלך יום הלימודים בשיטת הסבב. בנוסף, 

מפעיל האולפן מערך ענף של לימודי תיאוריה, הרכבי ביצוע, תזמורות, קונצרטים, 
פעילויות העשרה ותכניות ייחודיות בחינוך מוסיקלי. האולפן למוסיקה מהווה מרכז תרבותי 

חשוב במועצה האזורית, ולוקח חלק פעיל בחיי הקהילה של האזור.
גולת הכותרת של הפעילות הינה ה"ערב המרכזי" - מופע הנערך באולם "מוזה" ומוקדש 

למוסיקה הישראלית.
בבית הספר "המשותף חוף הכרמל" מתקיים שיתוף פעולה רב שנים בין אולפן המוסיקה 
למגמת המוסיקה במסגרתה לומדים כ-50 תלמידים בתוכנית לימודים בהיקף של חמש 

יחידות לימוד בגרותיות.
.

בביה"ס  "גלים" - מופעלת שלוחה צומחת. האולפן מפעיל לצד מערך הלימודים 
הפרטניים גם הרכבי ביצוע ולימודי תיאוריה והעשרה.

כמו כן הולך ומתהווה שיתוף פעולה בין שלוחת "המשותף" לשלוחת "כפר גלים" 
במסגרתו משתתפים תלמידים משתי השלוחות בהרכבים ייצוגיים.

שיתוף פעולה זה ילך ויגבר ככל שתתפתח שלוחת "כפר גלים" במסגרת החזון החינוכי 
של הרשות.

טלפונים ואנשי קשר:
משרד אולפן המוסיקה: 04-6299711

Music.hof@gmail.com :דוא"ל
מנהל אולפן המוסיקה ורכז המגמה ב"משותף" )חובב בן סעדיה( 050-2217646

רכז שלוחת "כפר גלים" )עומר הורוביץ(  052-5251455  
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