
רישום לכיתות א'
התשע"ח 2017-2018

מועדי הרישום 29.1.2017-17.2.2017
 הורים יקרים,

חובת הרישום חלה על כל ההורים הגרים בתחום שיפוטה של 
המועצה האזורית חוף הכרמל שילדיהם נולדו בין התאריכים:

כה' בטבת התשע״א (1 בינואר 2011)
ועד ה' בטבת התשע“ב  (31 בדצמבר 2011)

בברכת שנת לימודים פורייה
מועצה אזורית חוף הכרמל

אגף החינוך

תלמיד חדש או תלמיד ששמו אינו מופיע במערכת הרישום 
יש לפנות למיכל גוטמן, רשמת אגף החינוך,

                                 michalgn@hcarmel.org.il :בטלפון 04-8136264 או במייל

הרישום לכתות א' יתבצע באמצעות אתר הרישום
האינטרנטי באתר המועצה האזורית

מערכת החינוך בחוף הכרמל – מיזם ”בשביל חוף הכרמל“
מערכת החינוך בחוף הכרמל מונה כ-7000 תלמידים הלומדים ב-62 גנים, 8 בתי ספר יסודיים, 
יסודי מוכר שאינו רשמי "מיתר" ברוח  וכן בית ספר  גלים והמשותף   - יסודיים  2 בתי ספר על 

דמוקרטית 04-7708888.
תכנית הדגל של מערכת החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל  - "בשביל חוף הכרמל".

חוף הכרמל הינו חבל ארץ ייחודי, עם רצועת חוף הים הארוכה ביותר בישראל ומהיפות בעולם.
ב-4 השנים האחרונות פותחה יוזמה ייחודית וחדשנית שתיתן מענה אסטרטגי להובלת מערכת 
החינוך והקהילה כולה בשנים הבאות. התכנית הינה פרי תכנון של מעגל מנהלי מוסדות החינוך 
בחוף הכרמל ומובלת על ידם. התוכנית תורחב לשותפות במעגלים נוספים: הורים, תלמידים, 
נציגי ועדות חינוך יישובית ועוד. התכנית מלווה על ידי הרשת הירוקה ובשותפות עם משרד החינוך, 
ירוקים  וגופים  הסביבה  להגנת  המשרד  הטבע,  להגנת  החברה  קק"ל,  והגנים,  הטבע  רשות 

נוספים.

עקרונות מובילים:
1. שביל מעגלי של כ-100 ק"מ.

2. שעות הלימוד מחוץ לכתה וביה"ס יוגברו – על "שביל חוף הכרמל"
3. "ללמד זה ללמוד פעמיים" - יפותח מסלול הכשרה ספיראלי בו כל תלמיד ירכוש  

   מיומנויות וידע  בהדרכה על השביל.
4. כל בית ספר קיבל מקטע על השביל, שישמש ככיתת לימוד נוספת.

5. כל תלמיד בחוף הכרמל יעבור את השביל    כולו לפחות 3 פעמים במהלך שנות 
   לימודיו בחוף הכרמל.
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עמודי התווך של המיזם

                                משרד החינוך מאפשר רישום מוקדם לילדים בעלי זכאות 
להנגשה  לגן/בתי הספר כ-15 חודשים מראש. רישום זה בא בנוסף ולא במקום 

הרישום במועד הרגיל.  חוזר מנכ"ל  עב/4 (א) סעיף  3.10-13

הנגשה

מועצה אזורית

חוף הכרמל

  www.hof-hacarmel.co.il :אתר המועצה 

  www.hof-hacarmel.co.il :אתר המועצה 



בית ספר העמר
מנהלת: סיגל רמון

מזכירה: עליזה יעקבג'אן,טלפון: 04-9541533 
לו  וסביבתו. שם  קהילתו  את  חינוך המכבד  בית  הוא  ״העמר״ 
בחברה.  מעורבים  לומדים  יוצרים,  אדם  בני  לפתח  למטרה 
חיים  חוויות  מלאי  וממציאים  חוקרים  בקורתית,  חשיבה  בעלי 
הבאים בשעריו בשמחה  ובעניין. במטרה לפתח כל אלו חברנו 
למידה  חדוות  שיניע  מהלך  מובילים  אנו  איתם  חינוך".  ל"ערי 
תלמידים  ובין  לעצמם  תלמידים  בין  אישי  בין  קשר  ופיתוח 

למורים.

ולקהילה  בזיקה לסביבה  חי את סביבתו,  ״מעגנים״  בית ספר 
לה הוא שייך. אנו מאמינים כי האדם הוא תבנית נוף מולדתו. הוא 
ניזון וצומח מסביבתו הפיסית והחברתית, אך גם תורם ומשפיע 
תחושת  המפתח  ועצמאי.  לבוגר  הופך  הוא  כאשר  עליהם 

מעורבות בסביבה ובחברה בה הוא חי.

והערכים,  המידות  את  ניסוי המדגים  בית ספר  הינו  עציון״  ״ניר 
והחינוך בו. בית הספר הינו בית  כקו מוביל בתהליכי הלמידה 
חינוך ולמידה המשלב בניית מידות ויראת שמיים יחד עם למידה 
איכותית ומשמעותית, תוך מתן התייחסות אישית לכל תלמיד 

וצרכיו באוירה של הקשבה ודיאלוג.

אהבת  הערכי,  החינוך  את  לקדם  למטרה  שם  עתלית״  ״גלי 
התלמיד  של  הקשר  לפיתוח  פועל  והמקום.  הארץ  האדם, 
לעתלית וחיזוק השייכות ו"גאוות היחידה" בשילוב המעגל המשפ־

קשר  איכות  לטיפוח  פועל  והעולם.  ישראל  את  המכיל  חתי 
מורה/תלמיד ומורה/הורה, כתנאי לקידום הישגים לימודים.

מנהלת: מרגלית מור
מזכירה: חנה שושן, טלפון: 04-6394981

בית ספר מעגנים

מנהלת: נורית ברכה
מזכירה: שרה סודרי, טלפון: 04-9841932

 חמ"ד ניר עציון

בית הספר "כרמל וים" שוכן בסביבה הפתוחה אל מרחבי 
הטבע, בין כרמל וים. אנו מפתחים תכניות לימודים המבטאות 

תהליכי חקר בשילוב הקהילה, תוך דיאלוג מתמשך. אנו 
מאמינים כי העמקת הקשר לסביבה ולאזור תתרום להרגשת 

השייכות והמעורבות של הלומדים לסביבתם כדור ההמשך 
של תושבי חוף הכרמל.

בית ספר "קיסריה" מהווה בית חינוך חם, אוהב ותומך המכיר 
כל לומד על ייחודו. ייעודנו הוא להעצים לומדים ולפתח בהם 

יכולות רגשיות, קוגניטיביות וחברתיות. בית ספר מקדם 
תקשורת תוך אמונה כי מיומנויות תקשורת הן הכרח לבוגר 

במאה העשרים ואחת.

ביה"ס חב"ד בנות ותלמוד תורה חב"ד בנים עתלית הנמצא 
בסיטרין. תחושת גאווה והשתייכות חברתית לחינוך החב"די 

הדוגל בתרבות של ראיית הטוב שבזולת, נתינה, העצמה 
אישית, ושותפות  פעילה בקהילה. צוות ביה"ס רואה את 

העיסוק בחינוך כשליחות חיים וממילא מתמסר לתלמידיו 
בנועם ובחיוך. 

בית חינוך "משעולים" ברוח דמוקרטית, פותח את שעריו 
בשנה"ל  תשע"ח לתלמידים העולים לכיתה א'. 

הרישום לבית הספר משעולים יעשה לאחר הרישום לבית 
הספר שעל פי המיפוי.

בתום תקופת הרישום תתקיים הגרלה.
פרטים נוספים באתר המועצה. 

מנהלת: זיו רבה
מזכירה: ורד אידו, טלפון: 04-6360493

בית ספר קיסריה

בית ספר כרמל וים
מנהלת: אורלי ריבנפלד

מזכירה: מירה טרנר, טלפון: 04-9840734

תלמוד תורה ובית ספר חב"ד
מנהל:  ערן דישון

            סיגל קרמן   
מזכירה: אנג‘לה כלפה, טלפון: 04-9543630

מנהל: אריק מנדלבאום
מזכירה:  קרן גולדנברג 04-6100736

בית חינוך משעולים בית ספר גלי עתלית
מנהלת רינה תירוש

מזכירה: תמי בן שושן, טלפון : 04-9842154

המגביה עוף
מרחיק ראות

מועצה אזורית חוף הכרמל

מ ע ג נ י ם
בית ספר אזורי מעגן מיכאל

גלי עתליתגלי עתלית
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בית ספר חב“ד עתלית-חו

כרמל ויםכרמל וים

משעולים

בית ספר יסודי- ממלכתי
קיסריה

ע“ש אדמונד בנימין דה-רוטשילד

בית ספר יסודי- ממלכתי
קיסריה

ע“ש אדמונד בנימין דה-רוטשילד


