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העל-יסודי

לשנה"ל תשפ"ב
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הורים יקרים,
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.
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי ומתמשך במספר התלמידים במערכת העירונית ,ובכללם
בבתי הספר העל יסודיים.
לאור הגידול אנו משקיעים משאבים רבים בבניית בתי ספר על יסודיים חדשים בכל רחבי העיר.
בשנה"ל תש"פ נפתח בית ספר "שמעון פרס" בדרום העיר ,בשנת הלימודים תשפ"א נפתחו שני בתי ספר
על יסודיים -ביה"ס "צמרות" במרכז העיר וביה"ס ע"ש יצחק שמיר בשכונת תל ברוך ,ובשנה הקרובה
יפתח בית ספר חדש במתחם סמינר הקיבוצים.
פתיחת בתי ספר על יסודיים חדשים מצריכה שינוי באזורי הרישום בכל רחבי העיר .מידי שנה אנחנו
משנים אזורי רישום של  9 - 6בתי ספר יסודיים תוך התאמת מרחבי הרישום לשינויים הדמוגרפיים.
ברור לנו ששינויים אלו מורכבים ועם ההזדמנויות הנפלאות של הילדים בתהליך יש גם אתגרים וחששות.
כל בית ספר חדש שנפתח הוכיח כי ההזדמנויות והצוותים הנפלאים הצליחו לחבר אליהם את הקהילה
בצורה נפלאה.
אני מודה מראש על האמון שאתם ההורים נותנים בנו ,המאפשר את קיומם וקידומם של תהליכים פורצי
דרך ומחויבי המציאות.
עיריית תל-אביב-יפו משקיעה בחינוך הרבה משאבים ,מחשבה ואהבה .כמנהלת .מ נהל 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 רימוו ברכה,
מנהלת .מנהל החינוך
עיריית תל-אביב-יפו
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מרחבי חינוך
ליצירת מעבר נוח ,טבעי ובטוח יותר לכיתה ז'-הוגדרו מרחבי חינוך
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 היסודיים
גבריאלי ,בלפור

בתי-הספר העל-יסודיים
עירוני א,

בבלי ,יהודה המכבי

עירוני ד,

אוסישקין ,תל נורדאו

עירוני ה'

ביאליק ,הירדן

קמפוס ביאליק-רוגוזין )עירוני ו'(

החשמונאים ,איתמר בן-אב"י ,כולנא יחד

קריית חינוך יפו )עירוני ז(,

גיבורי ישראל ,רוקח ,תל-חי ,כפיר

עירוני ט,

צהלה ,רמת החי"ל ,משה שרת ,ישגב

עירוני י"ד

רמת אביב ג' ,בית צורי ,צוקי אביב

תיכונט ע"ש אלתרמן

אילנות ,ארזים ,ניצנים

אליאנס

המשתלה ,נעמי שמר

עירוני ל"ד ע"ש יצחק שמיר

איילון ,דוד בלוך

עירוני ל"ז צמרות

גרץ ,היובל ,המשותף

גימנסיה הרצליה

ארן ,אהבת ציון ,הר נבו

תיכון חדש ע"ש רבין

מגן ,דוד ילין ,אלחריזי

עמל ליידי דיוויס

לבנה ,בלוך ,הגליל ,שפירא

אורט יד סינגלובסקי

הדקל ,נופים ,דרויאנוב

בית הספר להייטק ואמנויות ע"ש שמעון פרס

כוכב הצפון ,אביב ,נופי ים

סמינר הקיבוצים

הדמוקרטי הפתוח

הדמוקרטי הפתוח

בתי-ספר על-אזוריים  /מגמות על-אזוריות
כל בתי הספר היסודיים

כיתת מופת ,תיכון עירוני ה'

כל בתי הספר היסודיים

מגמות אמנות ,תיכון עירוני א,

כל בתי הספר היסודיים

כיתה אולימפית ,תיכון יצחק שמיר

כל בתי הספר היסודיים

בית הספר הפתוח הדמוקרטי

בבית-ספר על-אזורי ומגמות על-איזוריות רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך )פירוט והסבר בהמשך(.
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תהליך השיבוץ

1

הודעת השיבוץ
הודעת  smsבדבר השיבוץ לבית–הספר העל–יסודי תישלח אליכם בסוף נובמבר 2020
למעט כיתות המחוננים מבתי הספר גרץ ורוקח
אם מסיבה כלשהי ,לא קיבלתם את הודעת השיבוץ ,לידיעתכם  -מספר תעודת הזהות ותאריך
הלידה של התלמיד.ה ישמשו כקוד הזיהוי האישי באמצעותו תוכלו להיכנס למערכת הרישום
והשיבוץ באתר העירייה.

2

שיבוץ בבתי–הספר העל-יסודיים
על פי הודעת השיבוץ בנכם/בתכם ישובץ/תשובץ לבית–הספר העל–יסודי במרחב החינוך שלכם,
עם זאת נשמרת לכם הזכות להגיש בקשת העברה לשיבוץ שלא במרחב החינוך
לבחירת בית–ספר על–יסודי אחר משמעויות רבות בעבור התלמיד.ה )חברים ,נגישות
לבית-הספר( ,ואנו ממליצים לשקול בכובד ראש את הגשת הבקשה
אם תתקבל בקשתכם להעברה לבית ספר שלא במרחב החינוך ,יבוטל השיבוץ הקודם והמקום
במרחב החינוך המקורי לא יישמר
אם לא תתקבל הבקשה ,יישמר השיבוץ המקורי ,כמצוין בהודעת השיבוץ שקיבלתם

3

הגשת בקשת העברה לשיבוץ שלא במרחב החינוך
אם אתם מעוניינים לבחור בבית–ספר על–יסודי שאינו במרחב החינוך שלכם ,תוכלו להגיש בקשת
העברה ,ב 11-7-במרץ  ,2021במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה .הכניסה למערכת הינה
באמצעות מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של התלמיד.ה המשמשים כקוד הזיהוי האישי
לבחירתכם חלופה אחת להעברה
לתשומת לבכם ,בסיום תהליך הגשת הבקשה במערכת  ,יישלח אליכם אישור שבקשתכם
נקלטה .יש להדפיס ולשמור אישור זה
אם התחרטתם וברצונכם לבטל את בקשת ההעברה ,במהלך שבוע הבחירה ) 11-7במרץ (2021
ואין ביכולתכם להיכנס למערכת ,יש לשלוח בקשה מנומקת לפקס 03-5216428 :או לדוא"ל:
al_yesodi@mail.tel-aviv.gov.il
לא יתקבלו בקשות העברה ,או ביטול בקשות אלו לאחר  11במרץ 2021
לתשומת לבכם ,במקרה בו מספר התלמידים שביקשו בקשת העברה שלא במרחב החינוך יעלה על
מספר המקומות שנקבעו לאותו בית–ספר על–יסודי ,אנו נקיים הגרלה בין התלמידים בהתאם
להוראות החוק )תקנה )7א(1ב' לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( תש"ט( 1959
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4

קבלת תשובה על בקשת העברה
התשובות לבקשות ההעברה יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ ב 2-במאי 2021
הכניסה למערכת תתאפשר באמצעות מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של התלמיד.ה
תלמידים שבקשתם התקבלה יצפו בשיבוץ החדש .תלמידים שבקשתם נדחתה יצפו בשיבוץ המקורי
על פי מרחב החינוך
אם נתקלתם בבעיה במערכת ,ניתן לפנות למרכז שירות חינוך
בטל' 03-7244700 :או בדוא"לsherutedu@mail.tel-aviv.gov.il :

5

ערעור על תשובה לבקשת העברה  /אי קבלה למגמה או כיתה ייחודית
הגשת הערעור תיעשה במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה .ניתן לסרוק ולהוסיף לבקשה
מסמכים תומכים
יש להגיש את הערעור ב 12-2 -במאי 2021
הערעורים יידונו בוועדה מקצועית הכוללת את סגנית מנהלת המנהל ,מנהלת האגף לחינוך על
יסודי ,יועצת משפטית ,מנהלת המחלקה לבתי ספר על יסודיים ,ממונה על תחום המעברים
בחינוך העל יסודי ,נציג וועד הורים מרכזי
תשובה לערעור תופיע במערכת הרישום והשיבוץ מתאריך  10ביוני 2021
על החלטת ועדת הערעורים ניתן לערער רק למנהלת המחוז במשרד החינוך

השלמת הרישום לבית–הספר העל–יסודי
השלמת הרישום תעשה במהלך יוני  2021במזכירות בית–הספר העל–יסודי ,על-פי הזמנת מנהל.ת בית-הספר

לצורך כך יש להצטייד ב:
.
.
.
.
.

צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
צילום תעודת זהות של אחד ההורים בה את.ה רשומ.ה
צילום פנקס חיסונים
 4תמונות פספורט
אמצעי תשלום

l

מסלולי לימוד נוספים
בתי-ספר תשע שנתיים
אמנויות ,טבע ,א.ד .גורדון
אם אתם מעוניינים להציג מועמדות לאחד מבתי-הספר הללו ,אנא הגישו בקשה במזכירות
בית הספר שלכם ,בתקופת הרישום לבתי הספר הייחודיים ,מ 14-בינואר עד  3בפברואר 2021

בתי-ספר על-אזוריים ומגמות על-אזוריות
)כיתת מופת  -עירוני ה' ,מגמות אמנות  -עירוני א' ,כיתה אולימפית  -יצחק שמיר ,בית הספר הפתוח
הדמוקרטי ,האקדמיה לכדורגל  -עירוני ט' ,אקדמיה לכדורסל מכבי ת"א  -תיכון חדש(
בתי-ספר על-אזוריים ומגמות על-אזוריות רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך
התלמידים יתקבלו רק לאחר מבדקי התאמה וראיוו אישי בתיאום עם בית-הספר
לתשומת ליבכם ,העירייה תשבץ את התלמידים שיעברו את המיונים לבית הספר המבוקש בהתאם.
ניתן יהיה לצפות בשיבוץ ב  11-7במרץ  .2021השיבוץ לבית הספר המבוקש יבטל את השיבוץ
המקורי במרחב החינוך ובקשה לחזרה למרחב החינוכי או בקשת העברה לבית ספר אחר ,תתאפשר
על בסיס מקום פנוי ורק ב  11-7במרץ 2021

כיתת מופת  -עירוני ה'
בכיתת מופת מופעלת תכנית ייחודית למצוינות לימודית רב תחומית עם דגש על מתמטיקה ועל
מדעים ,מצוינות אישית וחברתית ותרומה לקהילה.
התכנית מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ,התנהגות למופת וזיקה למתמטיקה ולמדעים
ולא רק למצטיינים ולמחוננים.
ערב פתוח ייערך בבית-הספר ב 23-בדצמבר  .2020תיאום ראיוו אישי במזכירות בית-הספר לאחר
הערב הפתוח בטל' 03-6040039

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 10-בדצמבר  .2020מידע ורישום באתר בית הספר.

l

כיתה אולימפית -יצחק שמיר
הכיתה האולימפית בתיכון שמיר היא מסגרת חינוכית ראשונה מסוגה בישראל ,הפועלת בליווי ובתמיכה
של הוועד האולימפי הישראלי .היא מאפשרת לספורטאיות ולספורטאים מצטיינים בענפים אתלטיקה,
ג‘ודו ,אופניים והתעמלות מכשירים לשאוף למצוינות בספורט ההישגי תוך ליווי צמוד ,באווירה תומכת
ובמסגרת לימודית עשירה.
ערב פתוח להכרת המגמה יערך בבית הספר ב 21-בדצמבר .2020
פרטים נוספים יפורסמו באתר בית הספר.
בית הספר הדמוקרטי הפתוח ) 12שנתי(
החינוך הדמוקרטי הוא גישה חינוכית ייחודית המדגישה תפיסת חירות וסובלנות כערכי יסוד.
בית ספרנו מושתת על זכאותם של בני האדם ,מבוגרים וילדים ,לקבל התייחסות שווה ,ולהכרה ,שלכל
פרט אישיות שונה ואוטונומית .לתפיסות אלו ביטויים שונים ,כאשר המרכזיות שבהן הן בחירת המערכת
האישית ,לקיחת אחריות על תהליך הלמידה והשפעה על כלל המסגרת בוועדות בית-ספריות.
ערב פתוח יתקיים ב  25בדצמבר  .2020פרטים נוספים באתר ביה"ס Openschool.org.il
האקדמיה לכדורגל -עירוני ט'
קידום שחקני כדורגל בהיבט הערכי ,המקצועי והלימודי תוך מתן אפשרות לתלמיד בית ספר שמשחק
באגודה מקצוענית להכפיל את מספר יחידות האימון השבועיות ,בעזרת תוכנית עבודה שתהייה
בהלימה ובשיתוף פעולה עם אגודות הספורט ותיתן תשובה פרטנית בתחום המקצועי ,הגופני והמנטלי
תוך הקנייה וחיזוק מיומנויות בתחום הפדגוגי והובלת התלמידים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית.
האקדמיה לכדורסל מכבי ת"א -תיכון חדש
נבחרת הכדורסל של בית הספר הגיעה מזה  4שנים ברציפות לגמר ליגת העל בכדורסל ,זכתה ב2 -
אליפויות מדינה ובאליפות העולם.
המגמה מיועדת לתלמידים ותלמידות במרחב המזין של תיכון חדש ולאלו שאינם במרחב המזין אך
משחקים כדורסל באגודה מקצועית.

כיתת מחוננים
בשנת הלימודים תשפ"ב ייפתחו שלוש כיתות מחוננים  :שתי כיתות בבית הספר עירוני ד' וכיתה אחת
בבית הספר יצחק שמיר .אופן חלוקת התלמידים בין הכיתות השונות יובא לידיעתכם במהלך חודש
פברואר .2021
אם אתם מעוניינים ללמוד בכיתת מחוננים בבית–הספר העל–יסודי ,עליכם לפנות לאגף לתלמידים
מחוננים ומצטיינים של משרד החינוך לקבלת פרטים לרישום למבחני האיתור מטעם מכון קרני.
בוגרי כיתת המחוננים בבית–הספר "גרץ" ובבית–הספר ״רוקח״ אינם נדרשים לעבור בחינת איתור
נוספת .התלמידים יוזמנו לראיונות אישיים עם הצוות החינוכי של בית הספר אליו ישובצו.
בוגרי כיתות המחוננים בבתי הספר "גרץ" ו״רוקח" שאינם מעוניינים בהמשך לימודים במסלול מסיבות
שונות ,מתבקשים להגיש בקשת העברה במועד 11-7 ,במרץ .2021
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כיתות ספורט
כיתות הספורט מיועדות לתלמידים בעלי כישורי ספורט מתאימים
השיבוץ לכיתת הספורט יתבצע על-פי ענף הספורט שבחרתם והקיים במרחב החינוכי
המיונים לכיתות הספורט ייערכו בבתי–הספר העל–יסודיים במהלך דצמבר-ינואר 2021-2020
ובתיאום עם יועצות בתי–הספר היסודיים

כיתות ספורט מחוץ למרחב החינוך
ניתן להתמיין לכיתת ספורט מחוץ למרחב החינוך בענף הכדורעף בלבד בבתי ספר :אורט סינגלובסקי,
גימנסיה הרצליה ,עירוני ד' וליידי דייויס.
בנוסף ניתן להתמיין לכיתת האקדמיה לכדורסל בתיכון חדש לכיתת האקדמיה לכדורגל בעירוני ט'.
לתשומת ליבכם ,העירייה תשבץ את התלמידים שיעברו את המיונים לבית הספר המבוקש בהתאם .ניתן
יהיה לצפות בשיבוץ במערכת הרישום והשיבוץ בתאריכים  11-7במרץ 2021
השיבוץ לבית הספר המבוקש יבטל את השיבוץ המקורי במרחב החינוך ובקשה לחזרה למרחב החינוכי
תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ורק ב  11-7במרץ באתר העירייה

כיתות ספורט בתוך מרחב החינוך
להלן ענפי הספורט על-פי מרחבי החינוך:
עירוני ד'  -כדורעף תלמידים.ות ,קט רגל  5*5תלמידים
קמפוס ביאליק  -רוגוזין  -כדורסל ואתלטיקה קלה תלמידים.ות
עירוני ט'  -אתלטיקה קלה וכדורסל תלמידים.ות ,קטרגל תלמידים ,כדורגל תלמידים
יצחק שמיר  -כיתה אולימפית תלמידים.ות
אורט סינגלובסקי  -אתלטיקה קלה תלמידים.ות ,כדורעף תלמידים.ות
הגמנסיה העברית הרצליה  -כדורעף תלמידים.ות
ליידי דייויס  -כדורעף תלמידים.ות ,אתלטיקה קלה
תיכון חדש  -כדורסל תלמידים.ות ,ספורט אתגרי תלמידים.ות
עירוני ח' "ראשית"  -אתלטיקה קלה ,טניס שולחן ,בדמינטון ,קט רגל

ניתן יהיה לצפות בשיבוץ במערכת הרישום והשיבוץ בתאריכים 11-7 :במרץ 2021
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תאריכים חשובים
בסוף נובמבר 2020
קבלת הודעת  smsבדבר השיבוץ לבית–הספר העל–יסודי במרחב החינוך שלך
ינואר 2021
מיונים לכיתות/למגמות הייחודיות ולכיתות הספורט
 14-3ינואר 2021
ערב הורים לתלמידי בתי–הספר היסודיים ששייכים למרחב החינוך .הערבים יתקיימו
בבתי–הספר העל–יסודיים
פברואר 2021
קבלת הודעה בדבר שיבוץ תלמידי כיתות המחוננים מבתי הספר גרץ ורוקח
 11-7במרץ 2021
קבלת תשובה על מגמה  /כיתה ייחודית והגשת בקשת העברה במערכת הרישום והשיבוץ
באתר העירייה
עד  30באפריל 2020
הגשת בקשה ללימודי חוץ ,מידע נוסף באתר העירייה
 12-2במאי 2021
קבלת תשובות במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה על בקשות העברה
 12-2במאי 2021
הגשת ערעורים במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה לתלמידים שהגישו בקשת
העברה או בקשה לקבלה למגמה/כיתה ייחודית ובקשתם נדחתה
מ 10-ביוני 2021
קבלת תשובה על הערעור במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה
עד  28ביוני 2021
השלמת הרישום לבית–הספר במזכירות בית–הספר העל–יסודי
מערכת הרישום והשיבוץ

מידע נוסף על תהליכי הרישום באתר העירייה

פרטים נוספים
מרכז שירות חינוך ,טלפון 03-7244700 :דוא"לsherutedu@mail.tel-aviv.gov.il :
לתשומת ליבכם לא יתקיימו ימים פתוחים ו/או ערבי הורים לתלמידים והוריהם שלא ממרחבי החינוך
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