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מערכת החינוך בחוף הכרמל 

שמחים ונרגשים לפתוח את ההרשמה לשנת הלימודים התשפ"א הבאה עליכם ועלינו לטובה.
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 החוברת. 

לכם ההורים, מזומנת אחת מחוויות ההורות המרגשות והחשובות ביותר - המעבר מהלמידה והחוויה שמזמן גן הילדים ללמידה והחוויה של בית 
הספר. חשוב לנו מאד שחוויה זו תהיה טובה ומעצימה וכי חוסר הוודאות והספק יתמלאו בהיכרות והסתגלות טובה למערכת שלנו המציעה מגוון 

רחב של סוגי למידה ומרחבי חינוך.
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:

      הורדת המע"מ - מבוגר עומד מדבר
     והעלאת הפל"א - פיתוח למידה אקטיבית 

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 ועוד ועוד.

      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. 

הורדת המע"מ
והעלאת הפל"א

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים
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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,
צוות אגף החינוך

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 כ"ט בטבת 

תשע"ד )1.1.2014( ועד ט' בטבת תשע"ה )31.12.2014(, 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"א יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(  

ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(.

לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האינטרנט

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. 
תלמידים חדשים, או תלמידים שכתובתם אינה בחוף הכרמל יוכלו לבצע רישום אינטרנטי לאחר העברת המסמכים הנדרשים, ראו סעיף 

תושבים חדשים. 

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 )27/01/2020 – 16/02/2020(, וכן בהשתתפות 

בערב פתוח. לתאום השתתפות בערב היכרות/פתוח יש לפנות ישירות לבתי הספר.
לעניין הליך ההגרלה - ראו נוהל נפרד. 

ברוכים הבאים תושבים חדשים
תושבים חדשים, לרבות תושבים שעדיין לא שינו כתובתם לישוב המגורים בחוף הכרמל, או כאלה שפרטיהם אינם מופיעים באתר הרישום, 

יש 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 עצמו, עם כתובת עדכנית בחוף הכרמל.

4. אישור תשלום ארנונה למועצה האזורית חוף הכרמל.
5. 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- 10.8.20.
תושבים חדשים שיעבירו את הניירת במלואה יוכלו לבצע רישום אינטרנטי בתקופת הרישום,  לאחר קבלת האישור.  בכניסה לאתר הרישום 

תופנו  לקישור "תושבים חדשים" לקבלת הנחיות, מילוי פרטים אישיים והעלאת המסמכים.
הקישור יעלה לדף הבית של אתר המועצה ביום 27/01/2020. 

בכל שאלה ועניין הנכם מוזמנים לפנות למיכל גוטמן, רשמת האגף, לדוא"ל michalgn@hcarmel.org.il ו/או לטלפון 04-8136264, -04
8136273, בשעות מענה הטלפונים.
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בקשת גמישות 
פניות בנושא גמישות )העברות בין בתי הספר( בכל שכבת גיל, יש להפנות עד לתאריך  15.7.20 בלבד על גבי טופס "בקשת העברה לוועדת 

גמישות" )תחת אגף החינוך באתר המועצה(.
חשוב לציין - בקשות העברה יוגשו לוועדת גמישות בזמן הרישום. הבקשות תיבדקנה ביסודיות בשתי פעימות, האחת בחודש מאי והשנייה 

בחודש יולי. תשובות יוחזרו בכתב לבית התלמיד/ה. תשובות תשלחנה בכתב לכל המאוחר עד לתאריך 20.8.2020. 

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

תuכנית מעברים לילדי הגן 
מנהלי בתי הספר היסודיים יובילו עם הגננות המובילות סדרת מפגשי היכרות לילדים ולהורים בבתי הספר במהלך השנה, החל מחודש דצמבר 

.2019

צהרונים
מופעלים בבתי הספר בהמשך ליום הלימודים עד השעה 17:00. פתיחת צהרון  מותנית ברישום מוקדם של 30 ילדים ותשלום עבור החודש הראשון 

בסך 935 ₪ פרטים נוספים באתר המועצה.

בברכת שנת לימודים פורייה
ד"ר גבי אסם - מנהלת אגף החינוך

מועצה אזורית חוף הכרמל 
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בית ספר מיתר - בית חינוך ברוח דיאלוגית )מוכר שאינו רשמי(
מנהל: אבנר לב רן

מזכירה: לימור גז,   טלפון 04-7708888

בית חינוך המאפשר למידה וחיים משמעותיים. מקום המטפח עצמאות, יכולת קבלת החלטה, בחירה וקבלת אחריות בחברה רב גילית. מקום 
שהוא בית.

הרישום למיתר: על פי נהלי ההרשמה שיתפרסמו באתר המועצה.

תלמוד תורה ובית ספר חב"ד בנים
מנהל : ערן דישון    

מזכירה: אנג'לה כלפה, טלפון 04-6934301
 

אנו מאמינים שכל אחד צריך לעשות כל אשר ביכולתו על מנת להביא לעולם טוב יותר, לכן אנו מסייעים לכל ילד להבין, 
לזהות ולפתח את הייחודיות שלו ולבטאה בסביבה. הילדים לומדים להכיר את חוזקותיהם, ליזום פעולות המבטאות אותם 

וליישמם. אנו עושים זאת ע"י חשיפת הילדים לים של אפשרויות בתחומים שונים, בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה כגון נגרות, 
ציור, עבודה בחמר, סיירות, נגינה, דיבור בציבור ועוד הכל משולב בשיח מתמיד בין המורה-הילד והוריו.

בית ספר חב"ד בנות
מנהלת: סיגל קרמן  

מזכירה: אנג'לה כלפה, טלפון 04-6934301
 

חינוך תלמידותינו באווירה חסידית חמימה על מנת שיפעלו כשליחות ויהיו נרות להאיר. כל זאת לצד למידה משמעותית בכל תחומי הלמידה 
וקידום כל תלמידה ותלמידה עפ"י יכולתה מתוך חתירה למצוינות ומיצוי יכולות אישיות. צוות ההוראה רואה את החינוך כשליחות חיים, ומתמסר 

לתלמידותיו. לכל תלמידה יש כתובת. הלמידה בבית הספר משלבת  לימודי קודש ומקצועות הליבה ברמה גבוהה, שיעורי העשרה באומנויות 
שונות, חיבור לסביבה ולקהילה וחיזוק הכישורים החברתיים.

בית ספר משעולים
מנהל: אריק מנדלבאום

מזכירה: קרן גולדנברג, טלפון 04-8338964

בבית חינוך משעולים בונים עם כל ילד מפת מסע ללמידה ולהתפתחות אישית. הלמידה היא רב גילית, כך שכל ילד יכול ללמוד בכל מרחב 
שמתאים לצרכיו.

בית הספר הינו מקום להתפתחותם של בני אדם, הבוחרים בחיים שמחים בהם וכמהים לממש אותם לטובה.
*** הרישום למשעולים: על פי נהלי ההרשמה שיתפרסמו באתר המועצה

ייחודי לנו: מרחב משמעותי לצמיחה אישית דרך דיאלוג ומפגש פתוח עם טבע, סביבה ואנשים.

הייחודי לנו: השליח מאיר את סביבתו באור התורה והמצוות, אור של מעשים טובים, סבלנות ואהבה.

הייחודי לנו: חוויית למידה משמעותית מתוך חדוות למידה יפתחו שליחה כנר להאיר לעצמה ולסביבה. הרבי 
ומשנתו החינוכית היא נר לרגלינו.

ייחודי לנו: בניית תוכנית אישית לכל אחד, למידה רב גילית במבנה עם מרחבים פתוחים ללא קירות.
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בית ספר גלי עתלית
מנהלת: רינה תירוש

מזכירה: תמי בן שושן, טלפון 04-9842154

החינוך להיות בני אדם טובים יותר, אהבת האדם, הארץ והמקום הנם אבן היסוד בתפיסת העולם החינוכית בגלי עתלית. 
בית הספר פועל לטיפוח איכות קשר מורה, תלמיד, הורה, כתנאי ראשוני להעצמת תלמידים וקידומם למצוינות בתחום הערכי אקדמי רגשי וחברתי 

סביבתי.   

בית ספר יסודי חדש עתלית 
מנהלת  : אורלי ריבנפלד

מזכירה: ליאת קזס  טלפון 04-6100736

אנו רואים בכל מרחב בבית הספר ומחוצה לו משאב ללמידה, ומאמינים שככל שחוויית הלמידה יותר קרובה לעולם התלמידים, כך תהיה עבורם 
רלוונטית ומשמעותית יותר. כמו כן אנו פועלים לטיפוח מנהיגות קהילתית-סביבתית בקרב תלמידינו, תוך יצירת קשר משמעותי בין הקהילה לבית 

הספר, מתוך מחוייבות הדדית והכרה בעוצמה ובתרומה שבשותפות.

חמ"ד ניר עציון
מנהלת: חדוה בן ישר

מזכירה: שרה סודרי, טלפון 04-9841932

בית ספר חמ"ד ניר עציון המתחדש, מציע חיבור טבעי בין הילד למרחב הטבעי שסביבו. השימוש במשאבי הטבע והחיבור לישובים הסמוכים הוא 
אבן שואבת לחינוך חדשני  ורלוונטי. בית הספר מציע חינוך טבעי ברוח מונטסורית, המאפשר לילד להיות מי שהוא, ולפתח ולממש את האפשרויות 

הגלומות בו.
מטרתנו ליצור בית חינוך הרואה את הילד כחלק מסביבתו הטבעית ולאפשר לו לממש את האפשרויות הנמצאות בו, להתחבר לקהילות בסביבה, 

לארץ ישראל, לתורת ישראל, ולעם ישראל.

בית ספר כרמל וים
מנהלת: ענבר אביטל

מזכירה: קארין אשורי, טלפון 04-9840734
 

בית בית הספר כרמל וים הוא בית ספר אוהב טבע. חצר ביה"ס רחבת ידיים ומזמנת קיום שיעורים בה, תלמידיו מתנסים בימי יער ובתכנית 
סביבתית עשירה בסיורים. בית הספר מתמקד בזיהוי חוזקות התלמידים והבאתן לידי ביטוי בביה"ס: במנהיגות צעירה, אומנויות, גישור, חניכה, 

ספורט ועוד.  אנו רואים במעורבות החברתית אבן דרך מרכזית בעשיה החברתית – ערכית כתורמת ומעצימה את הלומדים. והכל - בדרכי שיח 
והכלה. 

בית ספר העמר
מנהלת: סיגל רמון

מזכירה: בירנית פלדמן,  טלפון: 04-9541533

"העומר" הינו בית חינוך המכבד את קהילתו וסביבתו. אנו מאמינים כי בית הספר מהווה מערכת שלמה של יחסים אנושיים הכוללת תלמידים, 
מורים והורים. בית הספר שם דגש על שדרוג מרחבי הלמידה, והתאמתם למאה ה-21. בית הספר מפתח תוכניות ייחודיות ומגוונות המעודדות 

בחירה ומפתחות כישורים אישיים וחברתיים בסביבה מקומית בה האדם והסביבה הינם ביסוד קיומה.

הייחודי לנו: ביה"ס כמרחב מצויינות רב תחומי.

ייחודי לנו: למידה דרך חקר והתנסות חווייתית במרחבי החיים החוץ בית ספריים.

הייחודי לנו:  חיבור טבעי בין הילד למרחב הטבעי שסביבו.

 הייחודי לנו: בית הספר מעודד יצירתיות ללמידה ומעורבות בחברה.

הייחודי לנו: חוזקות, תרומה לקהילה ומודעות לסביבה = החות"ם של כרמל וים. 
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בית ספר מעגנים
מנהלת: מרגלית מור

מזכירה: חנה שושן, טלפון: 04-6394981

במעגנים מאמינים כי האדם הוא תבנית נוף מולדתו, צומח בסביבתו הפיזית והחברתית, ותורם ומשפיע עליהם בהיותו בוגר ועצמאי.
תפיסת העולם החינוכית של בית הספר מבוססת על הילד כיחיד ומיוחד, וכמקבל את האחר. מעגנים הינו בית חינוך לכל הבאים בשעריו, מעניק 

לתלמידיו יחס אישי ומקיים מרחב נעים, בטוח ומוגן.

בית ספר קיסריה
מנהל: משה חולי

מזכירה: ורד אידו טלפון 04-6360493

בית הספר קיסריה אשר בחוף הכרמל מקיים חינוך עם משמעות ערכית בה האדם במרכז, מפתח מיומנויות למידה וכישורי חיים תוך התבססות 
על לימודי חקר בסביבה חווייתית של מרחבי הטבע הסמוכים לבית הספר. בית הספר מקדם את קשרי הקהילה ושיתופי הפעולה כאבני יסוד 

בתוכנית החינוכית.

הייחודי לנו:  אנו מחנכים לאורח חיים המשקף ערכים של קיימות ומתן כבוד לטבע, לסביבה ולחברה.

הייחודי לנו: לימוד במרחבים טבעיים בבית הספר ומחוצה לו.

www.hof-hacarmel.co.il :אתר המועצה
 michalgh@hcarmel.org.il רשמת אגף החינוך
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