נוהלי רישום ושיבוץ
לכיתה א'
לשנת הלימודים תשפ"א 2021-2020

עיריית בית שאן
אגף החינוך

רישום כיתה א' שנה"ל תשפ"א
הורים יקרים.
שנות חייו הראשונות של ילד הן המשפיעות ביותר על יכולותיו הלימודיות ,הרגשיות,
הקוגניטיביות והחברתיות .לכן מציבה העירייה את מערכת החינוך
בראש סדר העדיפויות .העירייה משקיעה בפיתוח כישורים החל מהגיל הרך ועד
לבגרות ,מתגברת בכוח אדם ,מקדמת בינוי ושדרוג תשתיות ,ומקפידה על טיפוח
סביבה נעימה ובטוחה.
ילדכם מתייצבים כעת בתחילתה של דרך חינוכית ,במהלכה יפגשו את מי
שיסייעו להם בעיצוב אישיותם ,יקנו להם כלים ומיומנויות ויכשירו אותם לקראת
האתגרים המצפים להם בעתיד ,וכל זאת מתוך שמחה.
זה המקום להודות לצוותי הגנים ובתי הספר המשקיעים ללא גבולות ,ומשמשים דוגמה
ומופת לעשייה חינוכית במיטבה ,ועל כך גאוותנו.
עם כניסת ילדכם למערכת החינוך אנו מברכים אותם בדרך צלחה ,בהנאה
ובמיצוי יכולות.
ילדים הם המשאב היקר ביותר שיש בידינו ,ואנו עושים הכול על מנת להעניק להם
את החינוך הטוב ביותר.
אנא הקדישו מזמנכם ,הקפידו לקרוא את מסמכי הרישום במלואם ,ובצעו את הרישום
לכיתות א' בהתאם להנחיות והזמנים הנקובים.
צוות החינוך בעירייה עומד לרשותכם בכל שאלה.
בברכת שנת חינוך פורייה,

יצחק אשחר
מנהל אגף החינוך

ז'קי לוי

גידי פלג

ראש העיר

מנהל מח' בתי הספר

רישום לכיתות א' במסגרת תהליך "הבחירה המבוקרת"
הורים ותלמידים יקרים
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום לבתי הספר לשנה"ל תשפ"א ,ומברכים אתכם
בברכת דרך צלחה .חוברת זו מבקשת לתאר בפניכם את תהליכי הרישום המעודכנים,
במסגרת "מרחבי חינוך – פיתוח ייחודיות בתי ספר ופתיחה מבוקרת של אזורי רישום".
המהלך מתבצע בהובלה של יצחק אשחר ,מנהל אגף החינוך בעירייה ,בשיתוף מפקחי
משרד החינוך מחוז צפון .המהלך מלווה על ידי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות המנהל הפדגוגי
במשרד החינוך.

מהם גילאי הרישום?
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס'  32התשע"ג  ,2013שהתקבל בכנסת ביום א' באב
תשע"ג ,8.7.2013 ,חייבי הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א הם:
הילדים אשר נולדו בין התאריכים :כ"ט בטבת התשע"ד 1 ,בינואר  ,2014לבין ט' בטבת
התשע"ה 31 ,בדצמבר .2014

מתי חלה תקופת הרישום?
הרישום לבתי הספר על פי חוק לימוד חובה לשנה"ל תשפ"א יחול ביום שני א' בשבט
התש"פ ,27.1.2020 ,ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התש"פ.16.2.2020 ,

כיצד נרשמים?
הרישום יתבצע באופן
www.cityedu.co.il

מקוון
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שעות

ביממה.

באמצעות

אתר

העירייה:

הרישום באתר הינו מובנה וידידותי למשתמש .בתהליך ההרשמה באתר כל הורה רשאי
לבחור את אחד משני זרמי החינוך  -ממלכתי או ממלכתי-דתי .בתום תהליך הרישום תופיע
הודעת מערכת לפיה "הרישום הסתיים בהצלחה" .בנוסף תשלח הודעה על אישור ההרשמה
לתיבת הדוא"ל .תושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושבי בית שאן
יוכלו להירשם באמצעות אתר האינטרנט.



תושבים שאינם מופיעים במרשם משרד הפנים מוזמנים לבצע רישום במשרדי אגף
החינוך .יש להצטייד בתעודת זהות המעידה על גיל הילד וכתובת מעודכנת.
הורים המבקשים עזרה ברישום דרך האתר יכולים להגיע לעמדת הרישום הממוחשב
באגף החינוך בימים א-ה ,בין השעות 12:00-09:00וביום ג' בין השעות 19:00-
 ,16:00ולקבל סיוע בפעולת הרישום המקוון.

לתשומת לבכם :הרישום דרך האתר אינו מתנהל בשיטת "כל הקודם זוכה" .כל מי שיירשם
בתקופת הרישום יהיה במעמד זהה.

לשם מה להפעיל תהליך "בחירה מבוקרת"?
תהליך "הבחירה המבוקרת" מאפשר השתתפות הורים בבחירת בית הספר בו ילמדו ילדיהם,
בהתאם להעדפות ההורים ולייחודיות בתי הספר .לצד בחירת ההורים ,על הרשות מוטלת האחריות
לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בבתי הספר .לצורך כך הקימה הרשות "מינהלת יישובית לבחירה
מבוקרת" הממונה על הרישום לכיתות א' לשנת תשפ"א .מתפקידי המינהלת להבטיח את שוויון
ההזדמנויות של ההורים והתלמידים בבחירה ובשיבוץ לכיתה א' ,לאפשר לכל הורה לבחור את
בית הספר המבוקש ,ליצור איזון בין תקני בית-הספר ומספר התלמידים בכל כיתה ,לבחון
שיקולים מערכתיים-קהילתיים ,לאזן בין צרכי בתי הספר לרצון ההורים ,לקבוע את אזורי הבחירה
המבוקרת ,לפקח ולבקר על תהליך ההרשמה והשיבוץ ולדון בבקשות הערעור.
חברי "מינהלת הבחירה המבוקרת" הינם :נציגי הרשות המקומית ,נציג משרד החינוך מחוז צפון ,נציג
אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד החינוך ,נציגי הנהגות הורים ומנהלי בתי הספר הרלוונטים.

מהו "מודל הבחירה המבוקרת" בבית שאן?
בתי ספר ממלכתיים
בשנה הקרובה ייפתחו ארבע כיתות א' בשני בתי הספר הממלכתיים  -שתי כיתות בביה"ס "תומר"
ושתי כיתות בביה"ס "גלבוע" ,תוך חלוקת תלמידים מאוזנת.
בתי ספר אלו מכונים כבתי ספר "עוגן" .בי"ס "עוגן" הינו בי"ס הקולט  70%מתלמידיו מהאזור הסמוך
לו.
ביה"ס "גלבוע"  -שוכן בלב העיר ,על כן תהיה עדיפות לתושבי האזור ,בהרכב של  70%מתלמידי
השכבה יהיו מאזור ה"עוגן" ,ו 30%-משאר חלקי העיר.
ביה"ס "תומר"  -בשכונת רבין מתגוררים מרבית התלמידים העולים לכיתה א' ,על כן תהיה עדיפות
לתושבי שכונה זו בהרכב של  30% .70%הנוספים בשכבה יגיעו משאר חלקי העיר.
שמות הרחובות באזור ה"עוגן" של ביה"ס "תומר" מפורטים בנספח המצורף .שאר רחובות העיר
שייכים לאזור ה"עוגן" של ביה"ס "גלבוע".
בתי ספר ממלכתיים-דתיים
הורים לתלמידים העולים לכיתה א' ,המבקשים לרשום את ילדיהם לבי"ס בזרם הממלכתי-דתי ,יציינו
באתר הרישום את העדפתם (בזרם זה ,בשל ייחודיות בתי הספר ,אין "בי"ס עוגן") .יש לדרג 3
עדיפויות מתוך בתיה"ס הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

בית ספר ממ"ד מאיר
בית ספר ממ"ד נועם נריה
בית ספר ממ"ד קשת יהונתן
בית ספר ממ"ד רמב"ם
בית ספר ממ"ד תחכמוני

בתי ספר חרדיים
הורים המבקשים לרשום לבתי ספר של הזרם החרדי יציינו ברישום:
 .1בית ספר ח"ע אדיר
 .2בית ספר אורות מרים
הערה :הורים המתלבטים האם להשאיר את ילדם בגן שנה נוספת חייבים לבצע רישום לכיתה
א' ,ולאחר מכן לפנות להתייעצות עם השירות הפסיכולוגי.

מהם הקריטריונים לשיבוץ?
השיבוץ נעשה בהתחשבות מירבית על פי דירוג ההורים ובהתאם לקריטריונים המונגשים בחוברת זו.
הורים אשר יבצעו רישום במועד הרישום הפורמלי יקבלו עדיפות בשיבוץ על פי הקריטריונים
המפורטים:
בזרם הממלכתי:
 .1שיבוץ בהתאם למספר כיתות א' בכל בית-ספר ובאיזון מספרי של מספר התלמידים
בכיתות.
 .2הגרלה של  70%התלמידים המבקשים מרחובות ה"עוגן" של בית ספר
 .3הגרלה של  30%התלמידים המבקשים משאר חלקי העיר

בזרם הממלכתי דתי:
 .1ההגרלה תיעשה בהתאם להעדפת ההורים ועל פי מספר כיתות א' בכל בית-ספר ובאיזון
בין מספרי התלמידים בכיתות.
 .2במקרה של עודף ביקוש ישובצו התלמידים לעדיפות שניה ושלישית.

חשוב להדגיש:
אם בתום תקופת הרישום מספר הנרשמים יהיה גבוה יותר ממספר המקומות בכל ביה"ס ,תתקיים
הגרלה בקרב כל התלמידים שנרשמו לכל בית-ספר .ההגרלה תיערך בשיתוף נציג משפטי מטעם
העירייה ,נציגי משרד החינוך ובנוכחות נציגי הורים בכדי לאפשר שקיפות מלאה .מועד ההגרלה
יפורסם בנפרד .הודעת שיבוץ תישלח לכל ההורים.

מספר כיתות א' אשר ייפתחו בכל אחד מבתי הספר עפ"י
אישור משרד החינוך :








בי"ס גלבוע –  2כיתות א'
בי"ס תומר –  2כיתות א'
בי"ס מאיר –  2כיתות א'
בי"ס נועם נריה –  2כיתות א'
בי"ס רמב"ם –  2כיתות א'
בי"ס קשת יהונתן – כיתה א' אחת
בי"ס תחכמוני – כיתה א' אחת

מתי ההורים מקבלים תשובות לגבי השיבוץ בביה"ס?
בתום תקופת הרישום תתכנס מינהלת הבחירה המבוקרת לניתוח ממצאי הרישום .תשובות שיבוץ
התלמידים בבתי הספר יישלחו בדואר ובמייל להורי התלמידים העולים לכיתה א' לא יאוחר מה-
.12.3.2020

האם ניתן לערער על שיבוץ?
בהחלט .הורים המבקשים לערער על השיבוץ רשאים להגיש בקשת ערעור לאגף החינוך ,בו תפורט
סיבת הערעור ,בצירוף מסמכים רלוונטיים.
•

ערעור על שיבוץ ניתן להגיש בכתב לאגף החינוך בעירייה ,במייל mazal@bet-shean.org.il
מרגע קבלת תשובות השיבוץ ,ולא יאוחר מ ,31.3.2020-ו' בניסן התש"פ.

•

המינהלת היישובית תדון בערעורים ,ובאמצעות אגף החינוך תיידע את ההורים לגבי
ההחלטה .ההודעה תועבר להורים במייל לא יאוחר מה ,7.4.2020-י"ג בניסן התש"פ.

האם ניתן להירשם לאחר מועד הרישום הפורמלי?
הורים אשר לא ביצעו רישום באתר העירייה בתקופת ההרשמה יבצעו רישום במשרדי אגף החינוך
בלבד ,וישובצו בהתאם לאפשרויות וללא התחייבות העירייה לקליטתם בביה"ס המבוקש.
תושבים אשר כתובתם טרם עודכנה נדרשים לגשת למשרד הפנים לביצוע שינוי כתובת בתעודות
הזהות של שני ההורים ,ולהגיע למשרדי אגף החינוך לביצוע רישום.
המסמכים הדרושים לרישום תלמידים לכיתות א':
• ספחי תעודות זהות של שני ההורים אשר בהם מופיעים פרטי הילד הנרשם ,כולל כתובת
מגורים מעודכנת ברשות.
• הורים גרושים/פרודים  -יצרפו כתב הצהרה חתום ע"י ההורים בנוכחות עו"ד ,אשר בו מצויין ההורה
המשמורן של הילד.
• תושבים חדשים ברשות  -בנוסף לספחים מעודכנים המצויינים לעיל ,יש להמציא מהרשות הקודמת
אישור ביטול רישום.
מינהלת הבקרה תתכנס בתחילת חודש יולי לדון בשיבוצים .הודעת השיבוץ תועבר להורים .בתום
שבועיים ההורים יוכלו להגיש ערעור לאגף החינוך.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?
אגף החינוך בעירייה מפעיל מערך מקיף ליידוע התושבים בעיר ולהנגשת המידע על בתי הספר באופן
שיגיע לכל התושבים .אנו מפרסמים את המידע באופן הבא:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ערב הסברה להורי התלמידים העולים לכיתה א'
חלוקת חוזרי ההרשמה בגני חובה
ווטסאפ להורים בגני חובה הכולל קישור לאתר ההרשמה
לוחות מודעות ברחבי העיר ובכניסה לגני הילדים
עיתוני סוף השבוע
פייסבוק
אתר מועצה

שאלות נפוצות
האם השיטה מתקיימת במקומות אחרים?
בחירה מבוקרת של אזורי רישום מתקיימת ב 60-יישובים ,ובלמעלה מאלף בתי"ס.
תהליך ההרשמה מתנהל על ידי מינהלת יישובית שלהחלטותיה יש תוקף משפטי על פי חוזר מנכ"ל
משרד החינוך.

מה משמעות המונח "בחירה מבוקרת"?
המונח "בחירה מבוקרת" מורכב משני היבטים  -האחד מתייחס לזכות ההורים לבחור את ביה"ס של
ילדיהם ,והשני נוגע לזכות העירייה ואף לחובתה לבקר ולאזן את מספר הכיתות בכל בי"ס ואת
מספר התלמידים בכל כיתה.

בני/בתי הגדולים כבר לומדים בבי"ס מסוים ,האם תינתן עדיפות בשיבוץ?
לפי נוהלי ההרשמה בשנה הבאה ,ילדים שאחיהם לומדים כיום באחד מבתי הספר ,לא זכאים
לקדימות בשיבוץ .הדבר נובע מהצורך לתת אפשרות למשפחות אחרות הגרות באותו אזור לשלוח
את ילדיהם לכיתה א' ,ולתת ההזמנות לאוכלוסיות מגוונות.

אם ארשם ביום הראשון לתקופת הרישום ,האם תינתן לי קדימות בשיבוץ?
לא .כל מי שיירשם בתוך תקופת ההרשמה ,יהיה בעל מעמד זהה .מי שלא יירשם כלל במהלך
תקופת ההרשמה ,ישובץ לפי שיקול דעתה של המינהלת בלבד.

מדוע מקיימים הגרלה?
ההגרלה תתקיים כאשר מספר הנרשמים גדול מהמספר שהוקצה לכל בי"ס ,וכן על מנת לאזן בין
מספר הכיתות ומספר התלמידים.
בית המשפט פסק כי הדרך הנכונה והמאוזנת ביותר לקבוע מי ילמד בכל בי"ס ,כאשר הביקוש גדול
מההיצע ,היא ביצוע הגרלה .בכך יתקיים צדק ושיוויון הזדמנויות תוך שקיפות מירבית.

האם תהיינה הסעות לבית הספר ?
ככלל ,זכאות להסעה נקבעת ע"י משרד החינוך ,כאשר העירייה היא הגורם המבצע .בנוסף ,העירייה
מפעילה כבר בשנת הלימודים הנוכחית הסעות בתשלום גם עבור תלמידים שאינם זכאים לפי נוהלי
המשרד בעלות  ₪ 160לחודש.

מה לגבי תכנית "מעברים"?
תכנית "מעברים" ,המאפשרת לילדים העולים לכיתה א' להכיר את צוות ביה"ס ואת דרכי התנהלותו,
תתקיים בכל בתי הספר במקביל ,לאחר הודעת השיבוץ ,אחרי חופשת הפסח.

נספח – רשימת הרחובות הנכללים בביה"ס "עוגן" תומר

אורי צבי גרינברג

לוי אשכול

אח"י אילת

לח"י

אח"י דקר

ליטני

אילן רמון

מעפילי אגוז

אצ"ל

מצדה

גולדה מאיר

מרדכי מקלף

דובדבן

מרדכי תמיר

דוד אלעזר

משה לוי

דן שומרון

משה שרת

הל"ה

נחשון

המייסדים

נעמי שמר

הפלמ"ח

עוזי נרקיס

הראל

עזר ויצמן

הרב מרדכי אליהו

צבי צור

השייטת

צה"ל

חטיבת גבעתי

קדש

חטיבת הנח"ל

רפאל איתן

חטיבת קרייתי

שלדג

חיים בר לב

שלום הגליל

חיים הרצוג
חיים לסקוב
חרוב
יאיר שטרן
יונתן
יעקב דורי
יפתח
יצחק רבין

