
מסלול הלימודים הבטוח שלי
לקראת הרישום לבי ת־הספר העל־יסודי 

לשנה״ל תש"פ



לקראת הרישום לתשע"ט
מרחבי חינוך הורים יקרים,

ליצירת מעבר נוח, טבעי ובטוח יותר לכיתה ז' הוגדרו מרחבי חינוך בנכם או בתכם סיימו כיתה ו' והם עולים לכיתה ז'. אלו ימים מרגשים, בעבורכם ובעבורם, וכמו בכל  
תקופה מרגשת היא טומנת בחובה גם חששות: איך היא תשתלב בבית–ספר גדול כל כך? איך הוא 
יסתדר בלי כל החברים שהוא התרגל אליהם בשש השנים האחרונות? מי יהיו המורים? מה אומרים על 

בית–הספר אליו אנחנו משויכים?

אני מבטיחה לכם שאת הנערים והנערות מעסיקות עוד הרבה יותר שאלות ויש להם יותר מתחים. חלק 
מהתשובות תתבררנה במהלך השנה הקרובה, חלק מהעמימות תתבהר בשבועות הראשונים של השנה, 

ורוב החששות יפוגו בימים הראשונים. 

עיריית תל–אביב-יפו משקיעה בחינוך הרבה משאבים, מחשבה ואהבה. כמנהלת ִמנהל החינוך בעירייה, 
חשוב לי שתהיה תשומת לב לכל ילד וילדה במערכת הגדולה שלנו. בצד ההשקעה בידע, בלמידה 
ובפיתוח יכולות וחשיבה, אנו משקיעים רבות בחינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים. הנושא בא לידי 
ביטוי הן באופן הוראת תחומי הדעת השונים והן בתכניות מגוונות בבתי–הספר, אשר מעודדות תלמידים 

לחקור דמוקרטיה על מגוון היבטיה: צדק חברתי, חופש ביטוי, זכויות אזרח )ותלמיד( ועוד.

מבחינתי, תרבות של דמוקרטיה היא גם תרבות של שותפות הורים במערכת החינוך. בעבודה נכונה של 
בית ובית–ספר, נוכל לתת לנערים ולנערות את התמיכה והאהבה לה הם זקוקים במהלך גיל ההתבגרות. 

אני מזמינה גם אתכם לראות בנו שותפים שלכם, דלתנו פתוחה ואוזננו קשבת.

בברכת הצלחה רבה,

שירלי רימון ברכה,  
מנהלת ִמנהל החינו ך
עיריית תל–אביב-יפו

כל מרחב כולל כמה בתי–ספר יסודיים ובית–ספר על–יסודי אחד  
תלמידים העולים לכיתה ז', ישובצו לבית–הספר העל–יסודי במרחב החינוך אליו הם משתייכים  

בתי–הספר העל–יסודיים בתי–הספר היסודיים
עירוני א‘ > גבריאלי, בלפור
עירוני ד‘ > בבלי, איילון, אוסישקין*, יהודה המכבי

קריית חינוך יפו (עירוני ז‘ לשעבר) > הדקל, החשמונאים, איתמר בן–אב“י, כולנו יחד
עירוני ט‘ > גיבורי ישראל, רוקח, תל-חי, כפיר

עירוני י“ד > צהלה, רמת החי“ל, משה שרת, ישגב, המשתלה
אורט יד סינגלובסקי > גולומב, בלוך, הגליל, שפירא, נופים

אליאנס > אילנות, ארזים, ניצנים, רמת אביב ג 
גימנסיה הרצליה > גרץ, היובל, תל-נורדאו*

עמל ליידי דיוויס > נעמי שמר, מגן, דוד ילין, אלחריזי
תיכון חדש ע“ש רבין > ארן, אהבת ציון, כוכב הצפון

תיכונ“ט ע“ש אלתרמן > אביב, נופי ים, צוקי אביב
קמפוס ביאליק-רוגוזין > ביאליק, הירדן

בתי–הספר על–איזוריים / מגמות על–אזוריות
כיתות מופת, תיכון עירוני ה  כל בתי–הספר היסודיים

שבח - מופת כל בתי–הספר היסודיים
מגמות אמנות, תיכון עירוני א‘ כל בתי–הספר היסודיים

בבית–ספר על–אזורי ומגמות על–איזוריות רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך  
}פירוט והסבר בהמשך{.

* תלמידי בתי–הספר אוסישקין ותל-נורדאו יכולים לבחור גם בכיתה רגילה בתיכון עירוני ה .



תהליך השיבוץ

קבלת תשובה על בקשת  . 4
השיבוץ שלא במרחב החינוך
התשובות לבקשות לשיבוץ שלא במרחב   

החינוך תופענה באתר הרישום החל ב-24 
במרץ 2019. כמו כן, תוכלו לקבל מידע 
במרכז שרות חינוך, בטל : 03-7244700 

או בדוא"ל:  
 sherutedu@mail.tel-aviv.gov.il

הכניסה לאתר תתאפשר באמצעות   
מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה 

של התלמיד.ה

תלמיד.ה שהגיש.ה בקשה לשיבוץ   
לבית– ספר שלא במרחב החינוך 

ובקשתו.ה התקבלה, יופיע באתר שיבוצו 
החדש

תלמיד.ה שהגיש.ה בקשה לשיבוץ   
לבית–ספר שלא במרחב החינוך ובקשתו.ה 

לא התקבלה, יופיע באתר השיבוץ  שיבוץ בבתי–הספר .  2
המקורי על פי מרחב הלימוד העל–יסודיים 

על פי איגרת השיבוץ בנכם/בתכם ישובץ/  
תשובץ לבית–הספר העל–יסודי במרחב 
זכות  נשמרת  זאת  עם  שלכם,  החינוך 

הבחירה
לבחירת בית–ספר על–יסודי אחר   

משמעויות רבות בעבור התלמיד.ה 
(חברים, נגישות לבית–הספר), ואנו 
ממליצים לשקול בכובד ראש טרם 

השינוי
אם תתקבל הבקשה לשיבוץ שלא במרחב   

החינוך, יבוטל השיבוץ הקודם והמקום 
במרחב החינוך המקורי לא יישמר

  אם לא תתקבל הבקשה, השיבוץ המקורי, 

הגשת בקשה באינטרנט לשיבוץ  . 3
שלא במרחב החינוך

הגשת בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך תעשה   

כמצוין באיגרת, יישמר

www.tel-aviv.gov.il/education  :באתר
המערכת תהיה פתוחה להגשת בקשה לשיבוץ 
שלא במרחב החינוך ב-17-10 בפברואר 2019.

אם אתם מעוניינים לבחור בבית–ספר   
על–יסודי שאינו במרחב החינוך שלכם, תוכלו 
להגיש בקשה "לשיבוץ שלא במרחב החינוך", 

ב-17-10 בפברואר 2019, באתר הרישום, 
באמצעות מספר תעודת הזהות ותאריך 
הלידה של התלמיד.ה המשמשים כקוד 

הזיהוי האישי.

לבחירתכם חלופה אחת לשיבוץ.  

לתשומת לבכם, בסיום תהליך הגשת הבקשה   
באתר, יישלח אליכם אישור שבקשתכם 
התקבלה. יש להדפיס ולשמור אישור זה.

אם התחרטתם וברצונכם לבטל את הבקשה   
לשיבוץ שלא במרחב החינוך, במהלך שבוע 

הבחירה (17-10 בפברואר 2019) ואין 
ביכולתכם להיכנס לתוכנה, יש לשלוח בקשה 

מנומקת לפקס :  03-5216428 או לדוא"ל  
Lalo_m@mail.tel-aviv.gov.il

לא תתקבלנה בקשות לשיבוץ שלא במרחב     
החינוך, או ביטול בקשות אלו לאחר 17 בפברואר 

.2019

לתשומת לבכם, במקרה בו מספר התלמידים   

איגרת השיבוץ . 1
איגרת השיבוץ לבית–הספר העל–יסודי   

שביקשו שיבוץ שלא במרחב החינוך יעלה על 
מספר המקומות שנקבעו לאותו בית–ספר 
על–יסודי, אנו נקיים הגרלה בין התלמידים 

בהתאם להוראות החוק (תקנה 7(א)1ב' 
לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) 

תש"ט 1959)

תישלח לביתכם עד סוף נובמבר 2018.
אם מסיבה כלשהי, לא קיבלתם את   

אגרת השיבוץ, לידיעתכם - מספר תעודת 
הזהות ותאריך הלידה של התלמיד.ה 

ישמשו כקוד הזיהוי האישי באמצעותו 
תוכלו להיכנס לאתר הרישום:  
www.tel-aviv.gov.il/education

הגשת בקשת העברה - רק  . 5
לתלמידים שהגישו בקשה 

לשיבוץ שלא במרחב החינוך 
במועד הקבוע ובקשתם 

נדחתה
להלן מסמכי החובה אותם יש להגיש בכתב  

כדי שנוכל לטפל בבקשה:  
בקשה מנומקת בכתב הנתמכת במסמכים -  

    רלבנטיים
- אישור מודפס על קליטת הבקשה לשיבוץ  

שלא במרחב, אותה ביצעתם באתר   
במהלך שבוע הבחירה ללא צירוף   

מסמכים אלו, לא תהיה אפשרות לטפל   
בבקשתכם.   

יש להגיש את הבקשה עד 1 במאי 2019.  

את בקשת ההעברה יש להגיש בכתב   
Lalo_m@mail.tel-aviv.gov.il :בדוא"ל

בקשות העברה יידונו בוועדה מקצועית   
הכוללת את מנהלת המחלקה לחינוך 

על–יסודי, מפקחת או יועצת בכירה במשרד 
החינוך, יועצ.ת משפטי.ת, סגנית מנהלת 

המנהל, ממונה על תחום המעברים בחינוך 
העל–יסודי ונציג ועד הורים מרכזי.

תשובה בדבר "בקשת העברה" תופיע   
באתר הרישום מתאריך 31 במאי 2019

על החלטת ועדת העברה ניתן לערער רק 
למנהלת המחוז במשרד החינוך



הסעות  
בשנת הלימודים תש"פ תופעלנה 2   

הסעות בלבד:
    בין קריית שלום לבין בית–הספר אורט 

סינגלובסקי
    בין נווה עופר לבין קריית החינוך יפו
מתן רב קו לנסיעה בתחבורה הציבורית   

למרחב החינוך אליו אתם משתייכים 
בלבד, יינתן במקרים בהם המרחק בין 
כתובת המגורים הקבועה ובית–הספר 

אליו שובצתם במרחב החינוכי הינו יותר 
מ- 3 ק"מ. 

השלמת הרישום לבית–הספר   
העל–יסודי

השלמת הרישום לבית–הספר העל–יסודי   
אליו שובצת סופית, תעשה במהלך יוני 
2019 במזכירות בית–הספר העל–יסודי, 

על-פי הזמנת מנהל.ת בית–הספר.

לצורך כך יש להצטייד ב:  

בת י־ספר תשע שנתיים
)אמנויות, טבע, אד גורדון ובית־הספר 

הדמוקרטי פתוח )12 שנתי((
אם אתם מעוניינים להציג מועמדות לאחד   

    צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
    צילום תעודת זהות בה את.ה רשומ.ה

    צילום פנקס חיסונים
    4 תמונות פספורט

    אמצעי תשלום

מבת י–הספר התשע שנתיים, אנא פנו 
למחלקה לחינוך יסודי , לטלי בן ישי, 

לצורך קבלת מידע: טל : 03-7241354, 
שלוחה  2 או 3, או לדוא ל:

ben-ishay_t@mail.tel-aviv.gov.il 
או לאתר בית–הספר

בת י־ספר על־אזוריים ומגמות 
ע ל־אזוריות

)כיתות מופת - עירוני ה', מגמות אמנות 
- עירוני א', בית–הספר שבח-מופת(

בבתי–ספר על–אזוריים ומגמות על–אזוריות   
רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל  

מרחבי החינוך
התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי   

התאמה וראיון אישי בתיאום עם בית–הספר.
התלמידים שיתקבלו, ישובצו על ידי   

העירייה באופן ישיר לבית–הספר.
השיבוץ לבתי הספר הללו, ייעשה בהמשך   
למבדקים ומותנה ברישום מוקדם ובתיאום 

עם בתי הספר. 
תהליך הרי שום לעירוני ה', לעירוני א'   

מגמות אמנות עירוני א'
הקבלה למגמות האמנות בעירוני א' תתאפשר 

רק לאחר מיון שיעשה בבית–הספר על פי 
תצפיות של הצוות המקצועי בהתאם לתחום 

ההתמחות הרלוונטי.
ערב פתוח להכרת המגמות ייערך בבית–הספר  

ב-24 בדצמבר 2018. פתיחת הרישום באתר 
בית–הספר ב-25 בדצמבר 2018

בית–הספר שבח מופת
לתאום מבדקי התאמה וראיון אישי עם  

בית–הספר, טל  03-6883131

כיתת מחוננים
אם אתם מעוניינים ללמוד בכיתת מחוננים   

ולבית– הספר שבח-מופת:
כיתות מופת - עירוני ה'

בכיתות מופת מופעלת תכנית ייחודית 
למצוינות לימודית עם דגש על מתמטיקה 

ועל מדעים, מצוינות אישית וחברתית ותרומה 
לקהילה. התכנית היא רב תחומית: מתמטיקה 
ומדעים עם דגש על פיסיקה ועל חינוך ערכי-

חברתי ברצף של 6 שנות לימוד. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה, 

התנהגות למופת וזיקה למתמטיקה ולמדעים 
ולא רק למצטיינים ולמחוננים.

ערב פתוח ייערך בבית–הספר ב- 20.12.18
פתיחת הרישום בסוף דצמבר 2018 באתר 
בית–הספר או במזכירות בית–הספר בטל ׳

03-6040039

בבית–הספר העל–יסודי, עליכם לפנות לאגף 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים של משרד 

החינוך לקבלת פרטים לרישום למבחני 
האיתור מטעם מכון קרני.

לאחר קבלת תוצאות הבחינה ניתן לפנות   
בדוא ל לגב' עופרה לשם, רכזת מסלול 

המחוננים, בתיכון עירוני ד '
leshem.of@gmail.com

בוגרי כיתת המחוננים בבית–הספר "גרץ"   
ובבית–הספר  רוקח  אינם נדרשים לעבור 

בחינת איתור נוספת. התלמידים יוזמנו 
לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של 

תיכון עירוני ד'. 
בוגר.ת כיתת המחוננים בבית–הספר   

"גרץ" ו רוקח  שאינו.ה מעוניינ.ת בהמשך 
לימודים במסלול מסיבות שונות, 

מתבקש.ת להודיע על כך מראש בדוא ל 
Lalo_m@mail.tel-aviv.gov.il 

עד סוף ינואר 2019.

כיתות ספורט* 
כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי   

כישורי ספורט מתאימים.
השיבוץ לכיתת הספורט יתבצע על-פי ענף   

כיתות ספורט מחוץ למרחב החינוך 
כדי להתמיין לכיתת ספורט מחוץ למרחב   

הספורט שבחרת והקיים במרחב החינוך שלך. 

החינוך, צריך לשלוח בקשה עד סוף 
נובמבר על גבי טופס המופיע באתר 

העירייה. את הבקשה יש להעביר בדוא ל 
 Lalo_m@mail.tel-aviv.gov.il

להלן ענפי הספורט על-פי מרחבי החינוך:  

אפשרויות נוספות העומדות בפניכם

עירוני ד' - כדורעף תלמידים.ות  •
קמפוס ביאליק - רוגוזין - כדורסל ואתלטיקה  • 

קלה תלמידים.ות 
  עירוני ט' - אתלטיקה קלה וכדורסל 

תלמידים.ות, קטרגל תלמידים
  אורט סינגלובסקי  - אתלטיקה קלה 

תלמידים.ות, כדורסל תלמידות, כדורעף 
תלמידים.ות 

  הגמנסיה העברית הרצליה - כדורעף 
ואתלטיקה קלה תלמידים.ות

  ליידי דייויס - כדורעף תלמידים.ות
  תיכון חדש - כדורסל תלמידים.ות

  עירוני ח' "ראשית" -  אתלטיקה קלה, 
טניס שולחן

המיונים לכיתות הספורט ייערכו  *  
בבתי–הספר העל–יסודיים במהלך דצמבר 2018 

ובתיאום עם יועצות בתי–הספר היסודיים.



ב-17-10 בפברואר 2019 עד סוף נובמבר 2018
הגשת בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך  קבלת איגרת השיבוץ לבית –הספר

באינטרנט העל–יסודי במרחב החינוך שלך

מ-24 במרץ 2019  עד סוף דצמבר 2018
קבלת תשובות באינטרנט על בקשות לשיבוץ  מיונים לכיתות הספורט

שלא במרחב החינוך ב-17-6 בינואר 2019
ערב הורים לתלמידי בתי–הספר היסודיים 

עד 30 באפריל 2019 ששייכים למרחב החינוך. הערבים יתקיימו 
הגשת בקשה ללימודי חוץ  בבתי–הספר העל–יסודיים

עד 1 במאי 2019 18 בינואר או 25 בינואר 2019
הגשת בקשת העברה לתלמידים שהגישו  ימי שישי פתוחים בבתי–הספר העל–יסודיים 

בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך ובקשתם  לביקורי תלמידים והוריהם שלא ממרחב 
נדחתה (*) החינוך

עד סוף ינואר 2019
מ-31 במאי 2019 תשובות התאמה או אי התאמה לכיתות 

קבלת תשובה באינטרנט לבקשת העברה   הספורט

עד 28 ביוני 2019  עד 25 במרץ 2019
השלמת הרישום לבית–הספר  הגשת בקשת העברה מבתי–הספר התש ע

במזכירות בית–הספר העל–יסודי שנתיים למרחב החינוך  

ימים פתוחים
הימים הפתוחים מיועדים אך ורק לביקורי תלמידים והורים בבית–הספר שאינו ממרחב החינוך ומטרתם 

היכרות עם המעבר לבית–הספר העל–יסודי.
ימי שישי, 18 בינואר או 25 בינואר 2019 בשעות 11:00-09:00

לבדיקת תאריך היום הפתוח אפשר להיכנס לאתר בית–הספר בו ברצונכם לבקר.

פרטים נוספים
 sherutedu@mail.tel-aviv.gov.il :מרכז שירות חינוך, טלפון: 03-7244700 דוא"ל

www.tel-aviv.gov.il/education :כל מידע לגבי הרישום

תאריכים חשובים

)*( שימו לב! לא תתקבלנה בקשות העברה לאחר מועד זה!


