תכנית מרחבי חינוך ,בחירה מבוקרת וייחודיות בתי ספר
מודל בחירה מבוקרת שנה"ל תש"פ
בתי הספר היסודיים
עיריית הוד השרון

הורים וילדים יקרים
כחלק מהמגמה לקידום החדשנות במערכת החינוך ,העיר הוד השרון בחרה לקחת חלק בתכנית
"מרחבי חינוך ,בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית".
אגף החינוך מוביל את התכנית בשיתוף משרד החינוך ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות.
במסגרת התכנית תתאפשר להורים בחירה מבוקרת של בתי הספר היסודיים ,באמצעות פתיחה
הדרגתית של אזורי הרישום בעיר יחד עם פיתוח ייחודיות בית ספרית ,פדגוגית וערכית.
אגף החינוך הוביל צוותי חשיבה אשר כללו מנהלי בתי ספר ,גננות ,מפקחים ,אגף מו"פ ,והנהגות
הורים .צוותים אלו פעלו לגיבוש מודל בחירה ומנגנון שיבוץ.
אנו מאמינים כי באמצעות מהלך זה נקדם:






תהליכי חדשנות ויוזמה פדגוגית.
מענה לתחומי עניין מגוונים וייחודים של תלמידים.
טיפוח מצוינות וגאוות יחידה בית-ספרית.
העצמה ופיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים.
חיזוק מעורבות ומחויבות הורים ומורים.

דרך צלחה ומשמעותית לכולם,
יפה עזרא ,מנהלת אגף החינוך
ענת הדר ,מנהלת מח' חינוך יסודי

תכנית מרחבי חינוך
משרד החינוך בשיתוף אגף החינוך שמחים להציג בפניכם ,לקראת הרישום לביה"ס את העשייה
החינוכית ואת מודל הבחירה המבוקרת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית ,רלוונטית ואיכותית .אנו פועלים ליישום מרחב חינוך המבוסס
על בחירה ,שוויון הזדמנויות  ,שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית .זאת ,בשאיפה ליצור
מארג יישובי של שותפויות בו לוקחים חלק  :משרד החינוך ,הרשות ,הצוות החינוכי ,ההורים
והקהילה .זוהי הזדמנות עבורכם לבחור את ביה"ס המתאים לילדכם בהלימה למודל הבחירה
היישובי ומנגנון הוויסות.
בברכה,
אלון שוורץ ,ממונה על תכנית מרחבי – חינוך

מודל הבחירה העירוני לשנה"ל תש"פ:
מתוך רצון לקדם את המהלך באופן אחראי ומושכל ,פתיחת אזורי הרישום תעשה באופן הדרגתי.
לפיכך ,ברישום לשנה"ל תש"פ תינתן בחירה רק לתלמידים המשויכים לאזור הרישום של בתי -
הספר ממלכתי א' ורבין.
לכל תלמיד קיימת הזכות להירשם לביה"ס "העוגן".
בית-ספר "העוגן" הינו ביה"ס אליו משויך התלמיד על-פי כתובת מגוריו.
כמו כן קיימת אפשרות לבקש רישום לבי"ס "הבחירה".
בי"ס "הבחירה" הינו ביה"ס שנמצא במרחב אזור הבחירה ואינו בי"ס "העוגן".
תלמידים אשר יבחרו בבי"ס העוגן שלהם – יקבלו אישור רישום מיידי בתום הליך הרישום.
תלמידים שיבחרו בבי"ס הבחירה – שיבוצם לא יהיה סופי בשלב הרישום .תשובה לאישור השיבוץ
בבי"ס "הבחירה" תשלח להורים בהמשך.

מנגנון השיבוץ ועקרונות ויסות התלמידים:
בכל מקרה בו הבקשות לשיבוץ התלמידים בבתי-הספר תהיינה גבוהות מהמכסה האפשרית תפעיל
הרשות מנגנון ויסות על פי הקריטריונים הבאים:
.1
.2
.3
.4

קרבה גאוגרפית לבית -הספר.
מספר תקני של תלמידים בכיתה.
שאיפה לאיזון מגדרי.
במקרה של ביקוש העולה על היצע – תערך הגרלה.

בתי ספר על – אזוריים:
יחד עם האמור לעיל ,ניתנת לכם אפשרות לבחור עבור ילדכם את אחת מהמסגרות העל אזוריות
הקיימות בעיר:
ביה"ס "תל"י"  -תגבור לימודי יהדות
ביה"ס לאמנויות "נווה נאמן"
ביה"ס "הדמוקרטי"
ביה"ס "תמר" – אנתרופוסופי
ההרשמה לבתי הספר הינה דרך פורטל החינוך העירוני
בין התאריכים  :מיום שני א' בשבט תשע"ט  7.01.2019עד יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט
.27.01.2019
בקשת העברה לבי"ס על – אזורי אפשרית רק לאחר רישום לביה"ס "העוגן" או "הבחירה" בקשת
העברה ניתן להגיש באופן מקוון דרך פורטל החינוך העירוני בין התאריכים  3.02.2019ועד
. 10.02.2019

