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הורדת המע"מ
והעלאת הפל"א

כבוד שותפויות בקהילהים של אפשרויותיצירת גש"רים

הורים יקרים!

שמחים ונרגשים אתכם, עם המעבר מבתי הספר היסודיים לחטיבות הנעורים המצוינות שלנו בבתי 
הספר "גלים" בכפר גלים ו"המשותף" במעגן מיכאל. זהו מעבר משמעותי וחשוב, המתאפיין ביציאה 

ממערכת אחת בה הן והם היו בוגרות ובוגרים, בשכבות קטנות, לבתי ספר גדולים, כשבכל שכבה 
6-8 כתות והן והם הצעירות והצעירים ביותר. צוות המחנכות והמחנכים מצפה בהתרגשות לקליטת 

הבנות והבנים, תוך שהוא שם דגש על רווחתם החברתית והאישית וכן ביצירת מרחבי למידה 
מגוונים ומאתגרים. 

נשמח אם תכירו מקרוב את העקרונות שלנו במערכת החינוך בחוף הכרמל, המשותפים לכלל 
מוסדות החינוך, לרבות מערכת 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. 
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כדי להשלים באופן המיטבי את ההרשמה לבתי הספר מוצגים לפניכם הנחיות הרישום והנהלים 
שנכתבו על פי כללי מדינת ישראל, ובהתאמה למועצה שלנו חוף הכרמל.

עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין בהליך הרישום.

בהצלחה,
צוות אגף החינוך

מועדי הרישום

הרישום האינטרנטי לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תש"ף, יחל  ביום 
ב' ה-27/01/20  א' בטבת תש"ף עד ליום א' ה- 16/02/20 כא' בשבט תש"ף.

לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות אתר האינטרנט.

 .http://www.hof-hacarmel.co.il הרישום לכתה ז' יתבצע באמצעות אתר המועצה בכתובת
שימו לב, יש להמתין לקבלת אישור מהמערכת. 

תלמידים חדשים או תלמידים שכתובתם אינה בחוף הכרמל, יוכלו לבצע רישום לאחר העברת 
הניירת הנדרשת - ראו מטה, בסעיף "תושבים חדשים".

תושבים חדשים

על תושבים חדשים )כולל תושבים שעדיין לא 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 
עצמו, עם כתובת עדכנית בחוף הכרמל.

4. אישור תשלום ארנונה למועצה האזורית חוף הכרמל.
5. הורים החיים בנפרד - תצלום הסכם המשמורת.

שיריון 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.

חשוב לדעת: עד העברת שינוי הכתובת הרישום אינו מלא, ולא יינתן שיבוץ לכתות.

תושבים חדשים שיעבירו את הניירת במלואה יוכלו לבצע רישום אינטרנטי בתקופת הרישום  לאחר 
קבלת אישור.  
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הגשת המסמכים תתבצע בכניסה לאתר הרישום, שם תופנו לקישור "תושבים חדשים" לקבלת 
הנחיות, מילוי פרטים אישיים והעלאת המסמכים. הקישור יעלה לדף הבית של אתר המועצה 

ביום תחילת הרישום, 27.1.20. בכל שאלה וענין הנכם מוזמנים לפנות למיכל גוטמן, לדוא"ל 
.michalgn@hcarmel.org.il

ללא המסמכים הרשומים מעלה, לא ניתן יהיה לבצע רישום.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לטלפון 04-8136264, בשעות המענה הטלפוני.

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.

בקשות העברה מאזור רישום אחד לאזור רישום אחר

)1( ההורה מתבקש/ת לרשום את התלמיד/ה בחטיבה עפ"י אזור הרישום.
)2( הבקשה תוגש על טופס "בקשת העברה לוועדת גמישות" אשר נמצא באתר המועצה----אגף 

החינוך----טפסים. 
.)michal@hcarmel.org.il( את הבקשה יש להגיש באמצעות הדוא"ל המצוין על גבי הטופס )3(

)4( מענה לבקשה תישלח מאגף החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל בדוא"ל, אשר מולא בטופס 
או בדואר רשום, זאת אם אין כתובת מייל. 

)5( כמו כן, ניתן למצוא באתר החינוך, תחת הכותרת נהלים, את נוהל ועדת הגמישות ומהלך 
העבודה בה.

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
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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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בית חינוך "גלים" הוא בית בו נפגשים 
חינוך ערכי, ייחודי וחדשני במרחבים 

מגוונים ומאפשרים. 
אנו מאמינים בחינוך אישי, ערכי ושיוויוני 

המותאם למאה ה-21 הנותן מענה מיטבי 
בהתבסס על כישורים, יכולות וחוזקות. 

חטיבת הביניים בביה"ס הינה חלק בלתי 
נפרד מבי"ס שש שנתי המומקם בכפר 

נוער קסום בין הר לים. 
אנו מאמינים כי, תפקידנו לזהות, לטפח 

ולמצות את הפוטנציאל בכל אחד 
ואחת, לצד התאמה אישית של מגוון 

המענים הייחודיים העומדים לרשותנו אנו 
פועלים בשיתופי פעולה ותרומה לקהילה 

והחברה.
הנחת עבודתנו היא כי "חינוך מוביל חברה 

ולא משתרך אחריה" )ד"ר חיים פרי(.  
בהתאם לתפיסת החינוך האישי, חטיבת 
הביניים מציעה מגוון רב של אפשרויות 

להתפתחות לימודית, אישית וחברתית על 
מנת שכל תלמיד/ה ירגיש/תרגיש מאושר/ת.

כרמל
חוף ה

בית ספר ”גלים” 

כפר גלים

בית ספר שש 
שנתי "גלים"

ור
ק

בי
ס 

טי
כר

מנהלת השש שנתי - איריס חזיזה 
iris@kfargalim.co.il - דוא"ל

טלפון: 04-8579122

מנהלת חטיבת הביניים - ענבל יוסף
inbal@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
הצטרפו אלינו:

פייסבוק: כפר גלים-הדף הרשמי
kfar.galim :אינסטגרם
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1. מגוון ייחודי - אינסוף אפשרויות למיצוי הפוטנציאל - כל נער ונערה מיוחדים מביאים עימם 
יכולות וצרכים ייחודיים, החיבור של בית הספר למרחבי הכפר מזמנים מגוון אין סופי של בחירות 

תחומי עניין כמו מייקרס טכנולוגי חדשני, נבחרות ספורט רבות ומגוונות, לימודי מדעי הרוח ונפש  
לצד חיבורים שונים לעולם החי.

התמקצעות התלמידים בתחומי עניין מגוונים מתוך בחירה והעדפה אישית נועדו להעשיר, להעמיק 
ולגון את חוויות הלמידה. כיתות מצויינות, מרחבי בחירה מגוונים, למידה רב תחומית ועוד.

2. מגוון פדגוגי - מגוון דרכי למידה המותאמות למאה ה-21:
  למידה מותאמת במרחבים השונים

  למידה מבוססת מיומנויות כגון: ניהול זמן, שיתופי פעולה ועבודת צוות
  למידה מבוססת פרוייקטים )PBL(, )VTS( ועוד..

  למידה דיפראנציאלית מותאמת
  דרכי הערכה מגוונות שיאפשרו לכל אחד להביא את עצמו לידי ביטוי.

3. מגוון מענים ייחודיים המבוססים על קשר אישי משמעותי
  מפגשי שיח אישיים וסדורים

  מעגלי שיח, בוקר טוב גלים, שיעורים בקבוצות קטנות
  שיחות עם דמות משמעותית

  תוכנית התערבות ייעוצית עשירה במיוחד
  פרוייקטים ייחודים כמו "הגל שלי", טל"מ )טכניון לעידוד המתמטיקה והמדעים(, "אבות ובנים

      על המגרש"
  מערכות מותאמות לבעלי צרכים ייחודים

  מל"א )מרחב לימודי אחר(, תל"מ )תנופה לבגרות מלאה(, שעות אל"ה ושילוב
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4. מגוון של חוויות - התנסויות ערכיות וחברתיות:
  ימי שיא חודשיים: יום זכויות האדם, שבוע דמוקרטיה, שבוע סביבה, שבוע "דילמה", יום

      חוזקות, חג הסיגד ועוד....
  קהילה כחלק מהעשייה: התנדבות בבוסתן תם, חאן יותם, מסלולי מנהיגות מקומית, פרוייקט

     "גלים קורא לך" בו תלמידים מובילים פעילות בגני הילדים. 
  קרבה ושיתופי פעולה עם הטכניון ואוניברסיטת חיפה כמו "אקדמיה תיכון", פרוקטים סדורים

      עם חברות הייטק במת"מ, "עתיד פלוס", "שיעור אחר", "ידיד לחינוך" ועוד..
  סיורים לימודיים וטיולים, ימי של"ח, גיחה, סמינרים לימודיים, טיולים נודדים וכו'.

  השתתפות בתחרות מתמטיקה בטכניון, אולימפיידת "אילן רמון" ללימודי האסטרונומיה והחלל
      ועוד. 

  ערבי מחול במרכז "מוזה" לתרבות, השתתפות בתחרויות ארציות במסגרת מרחב ומגמת מחול.
  נבחרות לקידום בנות ללימודי טכנולוגיה של ה"תעשיידע".

  משלחת "כדורגל לשלום" שמשתתפיה יהודים-ערבים ל"סאן מרינו" באיטליה.
  משלחות לספרד - מסע שורשים של יהדות ספרד, משלחת מסע לפולין - משלחת מועצתית

     לכלל תלמידי חוף כרמל, משלחת לגרמניה במסגרת מגמת אלקטרוניקה וחשמל, משלחת
     חילופי נוער לצ'כיה במסגרת מגמת דיפלומטיה, משלחת לרוסיה, ועוד.

5. מגוון הישגים
  בית הספר זכה בשנה"ל תש"פ כבית ספר מצטיין בפרס חינוך מחוזי.

  בית הספר זכה בשנה"ל תשע"ט באות המצוינות לחינוך לזהות של "מארג".
  שנה שניה ברציפות בזכיית תלמידות באות המתנדב ע"ש אלעד ריבן ז"ל.

  90% זכאות לבגרות, מעל הממוצע הארצי!
  הישגים רבים בתחרויות הספורט ונבחרות נוער: ניווט ספורטיבי, כדורגל, כדורסל, כדורעף, ועוד.

  זכיות רבות במצויינות עבודות הגמר בתיכון.
  לסיכום, אנו חלק מכפר נוער מצטיין )הפנימייה והמשק זכו

      בפרס מצויינות במנהל לחינוך התיישבותי(. 
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חט"ב גלים - עם הפנים קדימה:

העשור השני של המאה הנוכחית 
צופן בחובו שינויים מרחיקי לכת בכל 
תחומי החיים. המעבר לשימוש מוגבר 
בטכנולוגיה לצד הצורך הגובר במענה 

אישי ואנושי מכתיבים למערכות 
ההשכלה בישראל אתגרים גדולים. 

תחומים אלו דורשים כישורים חדשים 
ומיומנויות חדשות, כגון: יצירתיות, 
יכולת פתרון בעיות, תקשורת בין 

אישית ועבודת צוות, גמישות וכושר 
הסתגלות מהיר, ניהול זמן עצמי, 
פיתוח עצמי וחשיבה מערכתית. 
ב"גלים" שמנו לנו במטרה להכין 

ולהכשיר את הדור הצעיר לעולם 
העתידי באמצעות מגוון מענים 

בתחומים הבאים: פדגוגי,  מענה 
אישי, התנסויות ערכיות וחברתיות עם 

ערך של חוויה.

מתוך תפיסה זו, והחתירה למצויינות 
אישית ברבדיה השונים, בשנת 

הלימודים הבאה, תשפ"א, מציע 
ביה"ס מסלולי בחירה רבים הכוללים: 

מסלול מדעי-טכנולוגי, מסלול 
תקשורת, מסלול האומנויות, מסלולי 

התמחות במנהיגות, מסלולי התמחות 
בענפי הספורט, תנועה וכושר 

ומסלול התמחות בנושא המשק 
והחי.

בנוסף, בביה"ס מסגרות של כתות 
מצויינות מתמטית מדעית )טכניונית(, 

כיתות חינוך מיוחד וקבוצות נעל"ה 
)נוער עולה לפני הורים( המשתלבות 

באופן טבעי במרקם הבית ספרי 
ומהוות את הבסיס  להטמעת הערכים בהם בית הספר מאמין ומוביל.
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ערכים נבחרים
כבוד, סובלנות, מצויינות 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

פרופיל בית ספר "גלים"

ם | חוף הכרמל
בית ספר ”גלים” | כפר גלי

בית ספר מצטיין
זוכה פרס חינוך
במנהל לחינוך

התיישבותי

10
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ועוד ב"גלים"...

אנו ב"גלים" רואים ערך חשוב בהצמחה אישית של התלמידים בתחומי העניין והחוזק האישי ולכן 
מפעילים תוכניות המאפשרות העצמה והצמחה זו, גם לאחר מסגרת יום הלימודים:

 מגלים עולמות בגלים" - מרכזי העצמה אישית )בדומה לחוג( יתקיימו בסוף יום הלימודים 
לתלמידים שירצו להעשיר עולמם בתחומים: להקת מחול, הרכבים מוסיקליים, נבחרת ניווט 

ספורטיבי, ה"הגל שלי" - העצמה באמצעות גלישת גלים ועוד.

 "מייקרס" פתוח - מתחם המעשייה החדיש פתוח מדי יום לימודים עד שעות הצהריים. דבר 
המאפשר לתלמידים להגיע באופן חופשי, ללמוד, ליצור, להתנסות ולהינות.

לימודי מחול - בהנהלת גל בר-תור רינגל. 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.
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מרחב מוסיקה - בהנהלתו של שגיא אוסי. 
מרחב המאפשר למידה חווייתית, והעמקת 

הידע בתחום המוסיקה. במרחב המוסיקה חדר 
חזרות עם ציוד מתקדם וחדרי עריכה ללימודי 

הפקה ממוחשבת, סאונד הגברה ודיג׳י. 
התלמידים יוכלו לקחת חלק בלהקות שירה, 
הרכבי נגינה ולהשתתף באירועים והופעות 

שונות במהלך השנה. בנוסף, שיעורי נגינה עם 
מורים מקצועיים בעלות מסובסדת. 

12
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"הגל שלי" - מרכז העצמה אישית וקבוצתית באמצעות גלישת גלים. מקורסים לחניכים מתחילים 
לחונכי הדור הבא. 
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מרכז למידה - מתן מענה לימודי 
לתלמידים ברמות השונות ובהתאם 
לצרכים, תוכנית מתמטיקה "עתיד 
פלוס" לתגבור לימודי המתמטיקה 
לקבוצות החזקות המיועדות ל-4-5 

יח"ל.

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

הזדמנות להתפתחות תוך מתן 
תמיכות ייחודיות במרחב למידה 

משלהם בליווי אישי של חבר צוות.

מרכז "חיבורים" - מרכז טיפולי של 
המט"ל והמועצה הפועל בשלוחת 

כפר גלים במתן מענה טיפולי אישי 
או קבוצתי.

קבוצת "מייטיבה" - קבוצה 
המתמחה בשיפור מיומנויות 

חברתיות, קבוצת תלמידים הנפגשת 
במסגרת ביה"ס, במקביל לקבוצת 
הורים המקבלת כלים להתמודדות 

בנושא. 

מט"ל חוף הכרמל - שלוחת כפר 
גלים למתן שיעורים פרטניים 
להוראה מתקנת וכן קבוצות 
לאסטרטגיות למידה הזמינה 

למענה במסגרת יום הלימודים עבור 
תלמידים הזקוקים לכך.

14
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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. 

בית הספר מאמין כי למידת עמיתים מניבה למידה משמעותית ומעודד פעילויות רבות בהם 
"תלמידים מלמדים תלמידים". 

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.

מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהיות חלק ממשפחת "גלים"!
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בית הספר המשותף 
חוף הכרמל

מאפיין ייחודי
בית הספר המשותף חוף כרמל הוא בית חינוך 

ערכי בו התלמידים, הצוות וההורים מהווים 
קהילה אחת. בית הספר דוגל בדרך הדיאלוג, 

יחס מכבד וסובלני האחד כלפי השני תוך קבלת 
השונה והאחר. 

בבית הספר מתקיימים תהליכי למידה וצמיחה 
של התלמידים בתחומים החברתיים, הרגשיים 
והבין אישיים. קירות בית הספר אינם גבולותיו. 
הוא ממוקם בתוך שמורת טבע "חוף וים מעגן 
מיכאל", בין בריכות הדגים לים ובסמוך לקיבוץ 

מעגן מיכאל. ככזה הוא מנהל דיאלוג עם הטבע 
המהווה משאב ללמידה וליצירת אקלים אחר. 

בלב המעשה החינוכי נמצאת דמות המחנך. אנו 
רואים בקשר האישי בין המחנכים לתלמידיהם 

אבן דרך בפיתוח תחושת השייכות שלהם 
למקום ולצמיחתם האישית. 

  .
על סדר היום הלימודי: 

תוכניות מובילות - מקצועות רב-תחומיים: 
מנהיגות, התבגרות, גיאוגרפיה - פנים רבות לה,  

מש"ב רוח: מגוון שיעורי בחירה במדעי הרוח 
)ספרות, הסטוריה, תנ"ך( טיפה בי"מ ) בחירה, 
יוזמה ומגוון במקצועות כמו אמנות, תיאטרון, 

קולנוע, מוסיקה, בישול, כלבנות, בדמינגטון, כדורגל  ועוד( עית"ים )ערכים, תרבות ישראל ומקרא(, 
שיעורי של"ח ובניית צוות מש"צים כמנהיגות צעירה, "שבוע מרכז - בשביל הבחירה", "סדנת 
מצמיחים" להטמעת שפה בית ספרית לכל קהילת בית הספר, "דיאלוג דרך קולנוע", "כתיבה 

יוצרת", משלחות חילופי נוער, אקדמיה בתיכון, "מלקות ללמידה", "עץ הדעת": אמנות, תיאטרון 
ומדעים, פרויקט "צילום אדם וסביבה" בגאוגרפיה, "מעגל שותפים": תוכנית קהילתית בתרבות 

יהודית ישראלית, מצויינות במוסיקה והרכבים מוסיקליים.
מסלולי חדשנות בבית הספר - עתודה מדעית, הנדסת מערכות וסייבר, "תחרות הכספות", הנדסת 

תוכנה, רובוטיקה: FLL, FIRST  "הממציא הצעיר", "חוקרים עם חוקרים" בחממת עין שמר. 
הישגים בית ספריים - תפוח הפיס מצטיין ארצי בהובלת תחרויות מדעיות זו השנה הרביעית, 

אחוזי בגרות גבוהים - 85%, אחוזי גיוס גבוהים - 100%, 0% נשירה, מקום ראשון בתחרות כספות 
בפיסיקה, מקום ראשון בכתיבה יוצרת בתנ"ך, מצטיינים בתוכנית אקדמיה בתיכון, מקום ראשון 

בתחרות בינלאומית לאנרגיה מתחדשת, מקום ראשון באולימפידע. הישגים בתחום הספורט: אלופי 
מחוז חיפה בכדורסל, מקום ראשון במרוצי שדה במחוז חיפה.  

ור
ק

בי
ס 

טי
כר

מנהל בית הספר: אלדד פורת
מספר הטלפון בביה"ס: 04-6299791
eldad@hof-carmel.org.il :דוא"ל
מנהלת חטיבה עליונה: שירלי גבאי

מספר הטלפון בביה"ס: 04-6299703
gshirli@hof-carmel.org.il :דוא"ל

מנהלת חטיבת הנעורים: יעל ספיר
טלפון: 04-6299790

yael@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
כתובת אתר האינטרנט:

www.hof-carmel.org.il
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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
כתובת אתר האינטרנט:

www.hof-carmel.org.il

חזון בית הספר

בית הספר המשותף חוף הכרמל רואה עצמו 
כבית חינוך שבו התלמידים, הצוות וההורים 

מהווים קהילה אחת. 

בית הספר מתאפיין בשלושה תחומים:

יחס לפרט   בחירה וחדשנות פדגוגית   וחינוך לערכים

יחס לפרט

 טיפוח הדיאלוג הבונה בין איש צוות לתלמידיו, להורי תלמידיו ולאנשי הצוות האחרים.
 מתן כבוד והתייחסות לשונות שבין התלמידים.

 פיתוח לומד אוטונומי אשר יודע לקחת אחריות על התנהלותו. 

בחירה וחדשנות פדגוגית

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

    להצטיין.
 תמיכה ועידוד קיומן של יוזמות פדגוגיות חדשניות.

 עידוד למידה בשיטות שונות: פרויקטים, פעילויות תרבות, עבודות אישיות ועוד, לצד
    קיום מערכת הלימודים הפורמאלית.

 הקניית הידע והמיומנויות הבסיסיות הנדרשים לתעודת הבגרות ולחיים הבוגרים,
    בהלימה לתוכנית הלמודים וחוק החינוך.

חינוך לערכים

 יצירת אקלים בית ספרי המושתת על כבוד הדדי ופרגון.
 יצירת  סביבה מוגנת, מטופחת ונקייה.

 עידוד מעורבות חברתית, אכפתיות ותרומה לקהילה תוך טיפוח תחושת השייכות אליה.
 טיפוח זיקה עמוקה לארץ ישראל ולמורשתה כחברה פלורליסטית, צודקת, הומניסטית

    ושוויונית לכל אזרחיה.
 חינוך לערכים תוך התנסות פעילה, מסירות וקבלת אחריות.

 טיפוח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית, לחי ולצומח בא"י.
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בית הספר עובר תהליך של בירור ערכי

הנהלת בית הספר החליטה השנה על מהלך 
רחב של בירור ערכי הליבה. אנו סבורים כי 

לצד החזון, ראוי לאמץ שלושה ערכים מרכזיים 
אותם נטמיע בקרב תלמידינו. למהלך שותפים 
שלושת המעגלים; הצוות החינוכי, התלמידים 
וההורים. לאחר שנגיע להכרעה, נקיים חשיבה 

מה אנו עושים כבר היום להטמעת אותם 
ערכים. לצד זאת, נברר מה עוד ניתן ליזום.  

מטרות חטיבת הביניים:
 קיום תהליכים לימודיים שיאפשרו לכל לומד לפתח יכולות אישיות בתחום כישורי הלמידה,

    בתחום הרגשי-אישי, ובתחום הבינאישי.
 הנחיית תהליכי למידה חווייתיים ומשמעותיים, המזמנים ללומד התנסות בתהליכי בחירה, לקיחת

    אחריות ושותפות בהערכת הלמידה שלו.
 היכרות אישית ופיתוח תחושת שייכות ומסוגלות של קהילת בית הספר. השאיפה היא שכל

    אחד ואחת מחברי הקהילה יחושו ש- 
¤ 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
 

התוכנית החברתית, ערכית, ייעוצית של בית הספר הינה ספירלית ומותאמת לכל שכבת גיל. 
הצוות החינוכי מלווה את התלמידים בחשיפה ולימוד התוכניות השונות, תוך שמירה על רלוונטיות, 

סיוע, תמיכה והקשבה לצרכים העולים מהשטח . 
בשכבה ז' - 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. תוכנית הדגל של 

השכבה עוסקת בחקר המשפחה שלי בצורה חוויתית המשלבת למידה יצירתית שנעשית בעיקר 
בכיתה בליווי הצוות החינוכי ובשיתוף המשפחה. 

18
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בשכבה ח' - מעגל ההיכרות מעמיק לקהילה הרחבה יותר. הסוגיות בהן דנים התלמידים קשורות 
בחוויות השונות שמזמן גיל הנעורים כולל העמקה בנושא מנהיגות והתבגרות. בשיעורי החינוך 

התלמידים מיישמים את שפת המצמיחים, הגברת תחושת השייכות והמסוגלות של כל תלמיד 
בכיתתו ובבית הספר, לומדים כיצד לקחת אחריות ולהשאיר תמיד פתח לתקווה. הערכים המובילים 

את השיח הם אחריות אישית, אחריות קבוצתית, בחירה ואחריות על הלמידה. 
בשכבה ט' - הכלים שנרכשו עד כה מאפשרים עיסוק בסוגיות מורכבות יותר של בחירה, התלבטות 
והאחריות שהינה חלק מהתהליך. הפעילות מאפשרת התנסות ופיתוח כישורי מנהיגות, התמודדות 

עם הובלת תהליכים תוך התייחסות לחברה הקרובה והרחוקה, התנדבות ועזרה לזולת. הלמידה 
מותאמת לצרכי התלמיד ויכולותיו תוך המשך הצבת אתגרים לקראת המעבר לחטיבה עליונה. 

אנו מנסים לגוון את דרכנו הפדגוגיות ולצד הלמידה הפרונטלית משלבים גם למידה פעילה. 
בלמידה זו מושם דגש על האחריות והמעורבות של הלומד בתהליך הלמידה. התלמידים מתנסים 

במטלות עיוניות כמו כתיבת עבודה על פי בחירתם, מביעים עצמם בדרך יצירתית ומתנסים 
במיומנוית של עבודת צוות, שיתוף פעולה, הצגת תוצר בכתב ובעל-פה והערכה חלופית. 

הלמידה תעשה באשכולות רב תחומיים. 

פרוייקטים ייחודיים בחטיבת הנעורים: 
השבוע המרכז - בשביל הבחירה 

בשבוע זה אנו לומדים בצורה חווייתית, 
מיוחדת ופעילה 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.



20

הרכב מוזיקלי משותף עם בית הספר מג'סר א-זרקא 
ההרכב פועל זו השנה השלישית  ומהווה חיבור בינינו 

לבין שכנינו על בסיס האהבה לשירה ולמוזיקה. 

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.

קבוצות עניין - העשרה 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, קולנוע, 
אמנות, מדעים, רובוטיקה, שח"ק ירוק )קבוצת מנהיגות 

ירוקה(. 

מועצת תלמידים
בבית הספר פועלת מועצת תלמידים בית ספרית, 

חטיבתית ושכבתית. נציגי המועצה נבחרים בכיתות 
בתהליך דמוקרטי ומהווים מנהיגות יוזמת ומשפיעה.

עם היבחרה, המועצה יוצאת לסמינר מנהיגות 
ומגבשת את עקרונותיה, מטרותיה ודרכי פעולתה. 

מועצת התלמידים מובילה מגוון של נושאים ערכיים, 
תרבותיים, חברתיים ותורמת להווי הבית ספרי. 

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.

הגל שלי
תוכנית יחודית המשתמשת בגלישת גלים ככלי 

להתמודדות עם קשיים אישיים.

20
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תפוח פיס המשותף חוף הכרמל  |  מנהלת: איילת גרייף

מדעים, טכנולוגיה ואמנויות
תפוח הפיס הוא חלק מרשת אשכולות ותפוח פיס הפועלים מטעם משרד החינוך - המנהל 

למדע וטכנולוגיה. עיקר תכליתו לשמש סביבה לימודית מתקדמת למקצועות המדע, הטכנולוגיה, 
התיאטרון והאמנות.

בנוסף לתוכניות הלימודים המחייבות, צוות התפוח מפתח תוכניות לימודים ייחודיות ויוזם 
השתתפות בפרויקטים, תחרויות ואירועים מיוחדים.

לרשות התלמידים בתפוח עומדות מעבדות עם ציוד מגוון ועדכני, סדנת תיאטרון וסדנת אמנות. 
במבואה מוצגות תערוכות מתחלפות של עבודות התלמידים בתחומי מדעים ואומנויות, וכן עבודות 

גמר של תלמידי המגמות האמנותיות.
טיפוח מצויינות, מנהיגות וביטוי אישי

בית הספר מעודד תלמידים מצטיינים להשתתף בפרויקטים ותחרויות בית ספריים, ארציים 
ובינלאומיים.

עץ הדעת מדעים ז', ח'
תוכנית העשרה חינוכית בתחומי המדעים והטכנולוגיה, 
המיועדת לתלמידים מתעניינים וסקרנים, בעלי כישורי 

למידה גבוהים ומוטיבציה גבוהה. מטרות התוכנית הן לטפח 
מצוינות, יצירתיות ומנהיגות; להעניק לתלמידים מצטיינים 

אפשרויות למידה מעמיקה יותר ומגוונת יותר - מעבר 
לתוכנית הלימודים; לקרב אותם לאקדמיה ולרעיונות שונים 

בתחומי המדע והחברה ולפתח קבוצת מצוינות איכותית.
בתוכנית מפגשי לימוד של יום לימודים בתפוח אחת לחודש 

עם צוות מרצים ומורים איכותי וסיורים ופעילויות במכוני 
מחקר, בגנים מדעיים ובתעשיות מתוחכמות ברחבי הארץ.

עתודה למנהיגות מדעית טכונולוגית ז'-י"ב
במסגרת התוכנית מקבל כל תלמיד 6 שעות נוספות: 2 ש"ש 

מתמטיקה, 2 ש"ש מדעי המחשב, 2 ש"ש פיזיקה ושעות 
סדנאיות בתפוח ובמכוני מחקר, בנוסף ל-4 ש"ש מדע 

וטכנולוגיה.
שעות אלה מקנות האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתכנים המדעיים/טכנולוגיים והמתמטיקה 

הנלמדים בתוכנית הלימודים הרגילה.
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תוכנית "גם אני יכול" - ט'
תחרות ארצית בין אשכולות / תפוחי הפיס לתכנון ובניית מוצרים 
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולמען הקהילה, במסגרת פרויקט 

ייחודי של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים.
בתחרות זו באים לידי ביטוי כישוריהם של תלמידי חטיבת 

הביניים בהבנת קשייה של הקהילה בעלת הצרכים המיוחדים 
ובפיתוח מוצרים למען שיפור חייהם ורווחתם האישית והציבורית.
לאורך השנים תלמידנו מפתחים מוצרים חדשניים ברמת תכנון 
וגימור גבוהה וזוכים שנה אחר שנה במקומות הראשונים בארץ.

רובוטיקה  FLL  ז', ח', ט'
התוכנית מיועדת לתלמידים בחטיבת הביניים 
שגובשה בשיתוף ארגון FIRST  הבינלאומי - 

LEGO Education וחושפת תלמידים לעולם של 
אתגרים הנדסיים, על ידי תכנון, תכנות ובניית רובוט 

 LEGO ותוכנת  EV3 9 אוטונומי המבוסס על ערכת
MINDSORMS וכן ביצוע פרויקט חקר, הנוגע 

לאתגר מהעולם האמיתי. 
התלמידים לומדים עקרונות לפיתוח טכנולוגי, תכנות 
בסיסי, אסטרטגיית פעולה ומעל לכל לומדים ערכים 

חברתיים כגון עבודת צוות, שיתוף פעולה ומעורבות בקהילה. נבחרת ה-FLL זכתה בהישגים 
מרשימים לאורך השנים: פרס הפתרון החדשני, פרס ההשראה, פרס תכנון מכני, פרס עבודת צוות 

ועוד.

כנס מדעי בנושא התערבות האדם בטבע בנוף עוטף בית ספר - ט'
תוכנית נוף עוטף בית-ספר מובילה לפרויקט הסיום של שכבת ט' עבודות חקר בנושא התערבות 

האדם בטבע. 
בסיום התהליך מתקיים כנס מדעי בתפוח הפיס, ובו מציגים התלמידים את עבודות המחקר שלהם 
ותוצריהם המוחשיים. בכנס ניתנות הרצאות מפי התלמידים בנושאי תעשייה ושמירה על הטבע ועל 

איכות הסביבה. 
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עץ הדעת תיאטרון חט"ב
תוכנית העשרה המשלבת חומר עיוני ומעשי 

ומטרותיה לקרב את התלמידים ולחשוף אותם 
לעולם התיאטרון כדרך הבעה וביטוי עצמית. 

התוכנית כוללת פעילות בסדנת התיאטרון בתפוח 
פיס תוך לימוד שפת התיאטרון, צפייה בהצגות 

ומפגש סיום עם ההורים שבו מציגים התלמידים 
קטעים מהלימוד המעשי במשך השנה.

הרצאות של עמותת "בשע"ר"
עמותת "בשע"ר" הוקמה על ידי חברים בכירים 

בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, 
במטרה להגביר את מעורבות האקדמיה בעשייה 

החברתית ובשיג ושיח הציבורי בישראל. באמצעות 
"בשע"ר" נחשפו תלמידינו מהכיתות המדעיות של 
חט"ב ותלמידי פיסיקה וביולוגיה חט"ע להרצאות 
מרתקות ע"י חוקרים מהשורה הראשונה שפתחו 

צוהר לעולם מדעי חדש עבורם. 

תוכנית חקר בחממה אקולוגית בעין שמר ובבית 
ספר - ט'

התוכנית בחממה האקולוגית בעין שמר ובחממת 
בית ספר מאפשרת לתלמידים להעמיק את הידע 

במדעי החיים והחקלאות ולהעשירם בעולמות 
חקר מעניינים ומרתקים.

מטרת התוכנית ליצור קבוצת עבודה הכוללת 
תלמידים מצטיינים מכיתה ט' שיבצעו ניסויים 
המצויים בקדמת המדע בחקלאות באמצעות 

מחקר משותף עם חוקרים מומחים, לחשוף 
ולהיחשף לניסויים ולפרויקטים חדשניים בחקלאות 

המים ובחקלאות אורגנית ולפתח את ממד 
ההמצאתיות.
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צפרות - ט'
תוכנית לטיפוח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות המעניקה לתלמידים אפשרויות למידה מעמיקה 

ומגוונת, מעבר לתוכנית הלימודים. התלמידים יוצאים לתצפית על ציפורים ולעבודת חקר בשטח 
שנבחר למחקר בקרבת בית הספר שלנו בין בריכות הדגים וחוף הים, סמוך לקיבוץ מעגן מיכאל 

כמו כן מתקיימים מפגשים לעיבוד הנתונים במעבדה.

קידום ועידוד בנות למגמות הטכנולוגיות
משרד החינוך פועל בשיתוף 
עם עמותת תעשיידע )ע"ר( 

על מנת לשפר את המציאות 
הקיימת שבה מעט בנות 
בוחרות ללמוד במגמות 

הנדסת תוכנה / אלקטרוניקה / 
רובוטיקה. על כן, הוחלט לצאת  

עם תוכניות ארציות ייעודייות 
לתלמידות כיתות ט' שיועברו 

על ידי מדריכות מקצועיות 
מהתחום. 

הטכנולוגיה היא חלק בלתי 
נפרד מחיינו. תוכנות מחשב 

משולבות בבית, בעבודה, 
בתעשייה, ברפואה, בכלי רכב, 
בכלי תקשורת, בלמידה ועוד. 

בתוכנית זו לומדות התלמידות את יסודות התכנות בשיטת לימוד חווייתית ומהנה. 
התוכנית מפתחת כישורי חשיבה כמו פתרון בעיות, חשיבה אלגוריתמית, חשיבה 
לוגית וחשיבה יצירתית בשיטת לימוד פעילה המאופיינת במשחקיות, בשיתופיות 

וביצירתיות בשלושת התחומים. מטרת הקורס: יצירת חווית הצלחה בתחומי תוכנה / 
אלקטרוניקה / רובוטיקה.

אוכלוסיית היעד: תלמידות כיתות ט'
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בחטיבת הנעורים פועלת תוכנית "מצויינות במוסיקה" 
במסגרתה זוכים המשתתפים לשעורי  תיאוריה, הרכבי 

ביצוע, סדנאות וקונצרטים. 
אולפן המוסיקה "חוף הכרמל" מהווה מרכז ללימודי 

מוסיקה עבור כל ישובי המועצה האזורית "חוף הכרמל"

כיום משתתפים בפעילות האולפן כ-400 תלמידים בשמונה שלוחות:
ביה"ס המשותף חוף הכרמל במעגן מיכאל,  ובבתי הספר היסודיים קיסריה, מעגנים, כרמל וים,  

העמר, גלי עתלית, משעולים וניר עציון.

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 

ותוכניות ייחודיות בחינוך מוסיקלי. האולפן למוסיקה מהווה מרכז תרבותי חשוב במועצה האזורית, 
ולוקח חלק פעיל בחיי הקהילה של האזור.

גולת הכותרת של הפעילות הינה "הערב 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-30 תלמידים בתוכנית לימודים בהיקף של חמש יחידות לימוד 

בגרותיות.
בשנת הלימודים תשע"ט החל אולפן המוסיקה להפעיל את פרויקט "בית ספר מנגן" )המודל 

היישובי( במסגרתו לומדים תלמידי שכבת ד' בכל הרשות באופן קבוצתי, במטרה לחשוף את כל 
התלמידים לאפשרות של נגינה. תלמידים אשר ירצו להמשיך ולהעמיק בלימודי הנגינה, ימשיכו 

ללמוד באופן פרטני בשנים הבאות. 
על מנת לעודד תחום זה, אנו מנסים לקדם את האפשרות ללימודי אחה"צ.

בשלב זה נפתחה שלוחת אחה"צ יישובית בכרם מהר"ל, ובבית ספר "העומר".

טלפונים ואנשי קשר:
משרד אולפן המוסיקה: 04-6299711

Music.hof@gmail.com :דוא"ל
מנהל אולפן המוסיקה ורכז המגמה בביה"ס המשותף - חובב בן סעדיה 050-2217646

רכז בי"ס יסודיים ופרויקט בית ספר מנגן - קוסטה קוברינסקי 054-9212623
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