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 ובחינתן רישום הליך הגשת בקשות

 

ייחודיים מוצג בזה הספר -בתילו הילדים לגני פתש" הלימודיםתיחת תהליך הרישום לשנת לקראת פ

 הרישום והקבלה.נוהל 

 

  : םבתי הספר הייחודייוהליכי קבלה לכלל  נהלים

 

 סיכום נתוני הרישוםיובאו בפני הוועדה , בתום מועד הרישום הראשון -עירונית שיבוץועדת  .1

תדון בכל הבקשות בהתאם לקריטריונים והיא  ,בתי הספר הייחודייםגנים ולבקשות העברה לו

 שיפורטו בהמשך. 

  הם: שיבוץעדת החברי ו
 

 יו"ר הוועדה -חינוךהראש מינהל  .1

 מנהל/ת מחלקת גיל .2

 רכזת רישום גנים/ בתי ספר .3

 

 נתונים. השלמתהוועדה רשאית לזמן גורמים נוספים לצורך  *

 

על ידי מנהל יפורסמו  לבקשות השיבוץתשובות הרישום יבוצע על ידי מינהל החינוך בעירייה וה .2

 במהלך חודש יוני.  באתר העירייההחינוך 

 

במהלך חודש יוני. על השיבוץ באתר העירייה  ערעורעם קבלת השיבוץ, ניתן להגיש  -ערעורים .3

הערעורים יידונו בפני ועדת ערעורים במהלך החודש  מועד מדויק יתפרסם עם פירסום השיבוצים.

 . שלאחר הגשת הערעור

 
  חברי ועדת הערעורים הם:

 חינוךהראש מינהל  .1

 מחזיק תיק החינוך .2

 רכזת רישום גנים/ בתי ספר .3

 מנהל/ת מחלקת גיל .4

 

 כמו כן יוזמנו לועדת הערעורים:

 מבקר העירייה .1

 יועצת משפטית או מי מטעמה .2

 נציג משרד החינוך .3

 יו"ר הנהגת ההורים העירונית .4

 

 לצורך השלמת נתונים.* הוועדה רשאית לזמן גורמים נוספים 
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 'ן טרום טרום חובה, חובה וכיתות אתנאים והליכי קבלה לג

 

 :אלו שעונים על כל הסעיפים הבאים – הזכאים להגיש בקשת רישום

ייחודית הושבי הסביבה שאחד מבני משפחתו לומד במסגרת החינוך תאו  רעות-מכבים-מודיעין יתושב .א

 רעות. -מכבים-בעיר או שאזור הרישום שלהם הוא מודיעין

או  לארץ יהיבחו"ל ועושות על המתגוררותלמשפחות ( .הסברה להוריםמפגש השתתפו בתושבים ש .ב

 .)תושבים חוזרים תינתן אפשרות למפגש בבית הספר שיהווה תחליף לערב הסברה

  .המוסד החינוכיעל תקנון  מוחתייחודית ולמסגרת בקשה טופס ו אמילתושבים ש .ג

 

 :ת ההחלטה לשיבוץקבל שיקולים בתהליך

 בביה"ס משפחות שילדיהם למדומסגרת החינוך הייחודית העירונית או ילדים לממשיכים ב תלמידים .א

 ארצה. וחזרובחו"ל יצאו לשליחות  הייחודי אשר

 . ות בשכבהמספר התלמידים ומספר הכית ל פייכולת הקליטה של ביה"ס ע .ב

 .ן מספרי בין בנים לבנותאיזו .ג

 ). 80%(עד  דיתואחיות שלהם לומדים במסגרת החינוכית הייחאחים/ילדים ממשפחות ש .ד

  פדגוגיים - שיקולים מערכתיים .ה

 במקרים חריגים יישקלו נסיבות אישיות של ילד או משפחתו. .ו

 

לקבלה וכי ילד הבוחר להירשם למסגרת ייחודית  שיקול אינה* תשומת לבכם, כי קרבה פיזית לבית הספר 

 אינו זכאי להשתתפות בדמי נסיעה.

 

בין כל  לאחר שיבוץ הילדים על פי הקריטריונים שפורטו לעיל, ככל שנותרו מקומות פנויים, תיערך הגרלה ·

(במקרה של תאומים/ שלישייה, ככל שאחד מהם עולה בהגרלה באופן  הילדים המועמדים לרישום.

 . )אוטומטי יעלו גם האחים באותה שכבת גיל

ראש מינהל החינוך או נציג מטעמה, רכזת  -במינהל החינוך בנוכחות ייערך פרוטוקול והיא תתקיים הגרלהל ·

 מבקר העירייה. /או רישום, יועמ"ש ו

 הייחודיים הבאים:החינוך מוסדות מ לכל אחדרלוונטים ספציפיים ש שיקוליםבנוסף על האמור, להלן  ·

 בקהילת יזמ"ה.חברות המשפחה  -תל"י -םיהדות זמננו מורשת הע - יזמ"המסגרות  .1

משפחות המנהלות אורח חיים תורני התואם את רוח בית הספר  -ביה"ס ממ"ד תורני "אריאל" .2

 תורניות מחוץ לעיר .ואורחותיו וכן משפחות אשר ילדיהם למדו במסגרות 

מודרך בביה"ס,  ביקורבפדגוגית שתתקבל לאחר השתתפות חוו"ד קבלת  -הדמוקרטימסגרות  .3

 ימי התנסות. בפגישת היכרות עם ועדת קליטת משפחות וב

חברות בקהילת יחד ואיזון מספרי ואידיאולוגי בין אורחות חיים יהודיים מגוונים  –מסגרות יחד  .4

 (דתיים, חילונים, מסורתיים ומשפחות מעורבות). 

במסגרת השיקולים לשיבוץ בין המסגרות שבשכונת משואה לבין המסגרות שבשכונת הנביאים 

יילקחו בחשבון גם מיקום המסגרות בו לומדים אחים/אחיות (אם יש כאלה) וכן גם אזור המגורים, 

 כדלהלן:

למסגרות בשכונת משואה ישובצו תלמידים הגרים בשכונות: הנחלים, הפרחים, משואה, השבטים, 

 ריה, מכבים, רעות, הציפורים, אבני חן, נופים.מו

 למסגרות בשכונת הנביאים ישובצו תלמידים הגרים בשכונות: כרמים, הנביאים, המגינים.

יחד עם זאת, השיבוץ ייבחן מדי שנה בהתאם לנתוני הבקשות לרישום ובהתאם למספר המקומות 

 לשיבוץ.

 העירוני. טבאמצעות אתר האינטרנ יפורסמו(הן הראשוניות והן לאחר תהליך ערעור)  השיבוץ תשובות ·


