
 

 

 

 
  במועצה האזורית חוף השרוןבקשת העברה בין מוסדות חינוך והל נ

 גלשנת הלימודים תשפ"

 , הורים יקרים

 ( שמריהוכפר  המועצה המקומית : ויצמן, חוב"ב, גש"ר )בשיתוף עםחינוך יסודיים בתיבמועצה האזורית חוף השרון ישנם ארבעה 

 אדם וסביבה.ו

 באתר המועצה.  15.4.2022 -1.3.2022-קשת מעבר בין המוסדות ניתן להגיש החל מב

  אנו מאחלים לכולם בהצלחה רבה. .ציפייה לבאותבילדיכם לכתה א' מלווה בהתרגשות ושל  מעברה

, הגרלה ושיבוץ זה, ולמלא אחר המתבקש, זאת על מנת להפחית באי נעימויות בקשת ההעברהאנו מבקשים מכם לקרוא בעיון את נוהל 

 ומתחים המתלווים לתהליך זה. 

 ההעברה אליו כרוכה בתהליך הגרלה המפורט מטה.ביה"ס אדם וסביבה הוא בי"ס ייחודי ו

 ולנו, צוות אגף החינוך.בהצלחה לכ

 כללי 

   ,, נציג/ת ציבור)רושמת פרוטוקול( אגף החינוך רשמתאגף החינוך,  תההגרלה תתקיים במשרדי אגף החינוך, בנוכחות מנהל

  .. לא תותר נוכחות אדם נוסף בחדר בעת ההגרלהת/ת משפטי/יועצ 

 כים הנדרשים בתקופה המוגדרת עבורם בקשת ההעברה בטופס המיועד לכך בצרוף כל המסמבמולאה ידים שההגרלה תכלול רק תלמ

 ו/או  לא תדון בקשה אשר תוגש לאחר המועד הבקשה במהלך התקופה. קדימות הגשתלאין משמעות  .(15.4.22 -1.3.22לכך )החל מ

 .יםמסמכשחסרים בה 

 ו'( מהישובים געש, יקום, צוקי ארסוף.-ביה"ס רושם את ילדי אזור המיפוי המשוייכים לביה"ס בכל הגילאים )א'

 ים, שפיים( ניתן -)אודים, תל יצחק, כפר נטר,בית יהושע, רשפון, בני ציון, בצרה, חרוצים, גליל עבור תושבי המועצה משאר הישובים 

 .בלבד עולים לכיתה א'ה תלמידיםל ,להגיש בקשת העברה

 יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה: 

 ת.ז. של שני ההורים+ספח בו רשום.ה הילד.ה   ✓

   םתמצית רישום של הילד.ה ממשרד הפני ✓

 . מחוץ לאזור המיפוי של ביה"סלכיתה א' דים תלמי 25   (גיקלוט בשנת הלימודים הבאה )תשפ" ספר אדם וסביבה בית 

 תאפשר העברה לאדם וסביבה במעבר ת  )"בית ספר מזין"(, ספר יסודי במועצה, שתלמידים משויכים אליו לפי אזורי הרישום כל ביתמ

 . המכסה תיקבע מתוך כוונה לשמור על מצבת הכיתות בבתי  המזין  בבתי הספרלכיתה א' ובתנאי שההעברה לא תפגע במספרי התלמידים  

  .מספר תלמידים בכתהפי  לע ,לפי תקני משרד החינוך ,הספר המזינים

מספר זה כולל את כל התלמידים הרשומים לבית הספר המזין ביום הקובע   –  ר היסודימספר הנרשמים לשכבה בבית הספ -

 להגרלה. 

 מספר זה נקבע על ידי משרד החינוך. לצורך ההגרלה יילקח התקן המעודכן ביום הקובע.    –תקן מספר תלמידים לכתה  -

 .בביה"ס אדם וסביבה בפועל תלמידים של צעירים לאחים עדיפות תינתןלא 

 . לא תינתן עדיפות לבוגרי גני הילדים מגעש ויקום אשר אינם תושבי המועצה

 תלמידים שאינם תושבי מועצה )תושבי חוץ( יוכלו להגיש בקשה וישובצו רק על בסיס מקום פנוי ולאחר שיבוץ כל ילדי המועצה. 

 תושבים חדשים בישובי אזור הרישום של ביה"ס אדם וסביבה המצטרפים לקראת שנה"ל תשפ"ג בכל שכבות הגיל ישובצו לביה"ס לאחר 

 מילוי טופס תושבים חדשים בו יצורפו המסמכים הבאים: ת.ז. של שני ההורים+ספח בו רשום.ה הילד.ה ותמצית רישום של הילד.ה  

 קניה(, אישור מוועד הישוב על תושבות בישוב בפועל, עבור ילד.ה  העולים לכיתה א' נדרש דו"ח ממשרד הפנים, חוזה חתום )שכירות/

 חינוכי שימולא ע"י הגננת וטופס ויתור סודיות, עבור תלמיד.ה בי"ס יש לצרף תעודות עדכניות מביה"ס בו לומד.ת הילד.ה

 

 



 

 

 ההגרלה מהלך  –שלב א' 

 . מבין הבקשות שהוגשו תתבצע הגרלה שתקבע את סדר השיבוץ מתוך רשימת הבקשות

 .ן הכיתות המאושרות לביה"ס בהתאם למצבת התלמידיםמכסה מקסימלית שלא תפגע בתקלהקצאה כל בי"ס יסודי תקבע ל

 ם הבאים: המכילה את הנתוניבסוף התהליך תתקבל רשימה   .א

 שם תלמיד; .1

 מקום כללי בהגרלה;  .2

 בית ספר מזין; .3

 משפחה בה נרשמו להגרלה תאומים / שלישיה ירשמו ויוגרלו בפתק אחד.   .ב

כמו כן, לא יובא לידיעת ההורים ובתהליך השיבוץ לא ימסר להורים   סדר ההגרלה לא יפורסם ולא יועבר לבית הספר, . ג

 ת של המועצה לפיקוח(. /ת משפטי /מיקומם בהגרלה )הרשימה תשמר אצל היועצ

 

 שיבוץ –' בשלב 

 תהליך השיבוץ ינוהל על ידי אגף החינוך ובפיקוח היועצ/ת המשפטי/ת של המועצה. 

 . השיבוץ יתחיל  תלמידים בשנת תשפ"ג(  25ה שנקבעה מראש ) מכסהעל פי    הספר אדם וסביבה בתום ההגרלה יתקיים תהליך שיבוץ לבית  

 עם הרשימה המסודרת לפי סדר עדיפות לפי תוצאות הגרלה. השיבוץ ייעשה מראש הרשימה שהתקבלה בהגרלה כלפי מטה. 

 :בתהליך השיבוץ תידחה בקשה אם 

 יקלוט, כפי שהוחלט מראש. ספר אדם וסביבהתלמידים שבית מספר התלמידים המשובצים הגיע למספר ה

 בקשות שנדחו בתהליך השיבוץ יעברו לרשימת המתנה .

 

 שיבוץ מתוך רשימות ההמתנה  -' גשלב 

 ת ההמתנה לפי אותם כללי שיבוץ שהוזכרו , יחזור תהליך השיבוץ מתוך רשימ.היפנה את מקומות. .תמשובץ .הבהמשך ובמידה ותלמיד

 למעלה.  

 

 הוראות נוספות 

 . שוביסודי אליו משוייך.ת הילד.ה ע"פ אזור הרישום של היישובצו לבית הספר ה הספר אדם וסביבהתלמידים אשר לא ישובצו לבית 

 

 :  השלבים הבאיםהודעות להורים ישלחו לפי 

 15.4.2022 – 1.3.2022 –הרשמה להגרלה בין התאריכים   ✓

 )ייתכן שינוי בפרק זמן של עד שבועיים(    31.5.2022 ההגרלה תתקיים ביום   ✓

 30.6.2022-לאחר מועד ההגרלה ולא יאוחר מתשלחנה  )סבב ראשון( הודעות להורים ✓

 שום שיפנה מקום לבא בתור. הודעה תשלח בסמוך לעדכון הרשימה.*** ייתכנו שינויים ברשימה כתוצאה מביטול רי

אגף החינוך מאחל הצלחה בתהליך ההרשמה. צוות האגף מודע לרגישות המתלווה לתהליך ועושה כמיטב יכולתו לנהל את הליך 

 .ההרשמה באופן רגיש, בשקיפות המתבקשת ובהגינות מלאה

   

 

 


