
   

 

 

                   

 

 

 שאלות ותשובות נפוצות –לקראת רישום לבית ספר יסודי 

 

שלומד בבית ספר  אחילד ששייך לאשכול מסוים אבל יש לו לרשום איך  .1
 באשכול אחר?

נרשמים לאשכול שאליו שייכים. לאחר קבלת השיבוץ, ניתן להגיש  :תשובה
 .15.3.19ערר באתר העירוני שיפתח להגשת ערר ב 

הילד שלי נמצא בגן ילדים שכל חבריו הולכים לבי"ס שלא נמצא באשכול  .2
 שלי. איך אני נרשם?

נרשמים לאשכול שאליו שייכים. לאחר קבלת השיבוץ, ניתן להגיש : תשובה 
 .15.3.19ערר באתר העירוני שיפתח להגשת ערר ב 

אנחנו גרים קרוב לבית ספר שאינו באשכול שלי, ומבקש להירשם לבית  .3
 הספר הקרוב. איך נרשמים?

נרשמים לאשכול שאליו שייכים. לאחר קבלת השיבוץ, ניתן להגיש : תשובה 
 .15.3.19ערר באתר העירוני שיפתח להגשת ערר ב 

יש לנו ילד על הרצף התקשורתי. מאוד רוצים שילך לבי"ס שמתמחה בשילוב  .4
 ילדים תקשורתיים אבל לא נמצא באשכול שלנו. איך נרשמים?

נרשמים לאשכול שאליו שייכים. לאחר קבלת השיבוץ, ניתן להגיש :  תשובה
 .15.3.19ערר באתר העירוני שיפתח להגשת ערר ב 

בי"ס השיטה, אנתרופוסופי,  –אנחנו מבקשים להירשם למסלול מסוים כמו  .5
מה יהיה אם הילד לא יתקבל . האם ישמר לו מקום  קשת ודמוקרטי . 

  בבי"ס באשכול שלו? 
נכנסים לאשכול ומתעדפים את בתי הספר  –חינוך הממלכתי ב :תשובה

 אזורי ובוחרים את סוג המסלול.  -שבאשכול. ואז מסמנים שרוצים על

נשבץ תחילה את כל מי שביקש מסלול על אזורי. במידה   -בתהליך הרישום 
 והילד לא התקבל או שההורה התחרט, נשבץ את הילד באשכול שאליו שייך.

 היה מקום בבית הספר שאותו ביקשו.נתייחס לתיעדוף ההורים במידה וי

אם רוצים על אזורי כמו נועם למשל, רושמים רק בחינוך הממלכתי דתי: 
 בעל אזורי. בתהליך הרישום ההורה מסמן שרוצה על אזורי וזה נפתח. 

 לשכת הדוברות

 

 



בץ לעבור ראיון התאמה דתית( נשיש מי שלא התקבל לעל אזורי ) בעל אזורי ממ"ד 
 .על בסיס מקום פנויאותו בביה"ס שאליו שייך, כמובן 

 הפתוח?  –מה הנוהל לגבי רישום לבי"ס השיטה  .6

ילדים שלומדים בגן השיטה ומעוניינים  –לגבי ילדים העולים לכיתה א'  –תשובה 
 שילדם ילמד בכיתה א' בשיטה, מבצעים רישום באינטרנט והמקום נשמר להם.

טה והוריהם מבקשים לרשום אותם לשיטה, ההורים ילדים שלא לומדים בגן השי
(. עם סיום הרישום תערך הגרלה בין 5רושמים באתר )ההליך כמו בשאלה 

 הנרשמים בהתאם למקומות הפנויים.

ההורים רושמים אצלנו במחלקה ונכנסים  -ו' –לגבי ילדים שעולים לכיתות ב' 
 לרשימת המתנה.

עם צילום ת.ז. , חוזה דירה )במידה ועברו  אפשר להגיע אלינו או לשלוח אלינו מייל
 דירה( . עם סיום תקופת הרישום תערך הגרלה בהתאם למספר המקומות הפנויים.

שלחו לראיון התאמה אצל מנהל בית הספר. במידה ועברו את יהתלמיד והוריו י
 הריאיון והתקבלו , יגיע ההורה אלינו ונבצע את הרישום בפועל.

לראיון. וכך  2נשלח את הילד שעלה בהגרלה מס'  –איון במידה ולא עברו את הרי
 לגבי כל שאר הילדים. 

 

 


