אגף החינוך

הסעות לבתי ספר

חשוב!
מי נרשם?

ילדים שנולדו מתאריך י' בטבת תשע"ה ( 1בינואר
 )2015ועד יט' בטבת תשע"ו (  31בדצמבר )2015

מתי נרשמים?

החל מיום ראשון יח' בשבט תשפ"א 31/01/2021
עד ט' באדר תשפ"א 21/02/2021

איך נרשמים?

הרישום לבתי הספר יתבצע באתר האינטרנט של
העירייה בלבד:

www.k-8.co.il

(בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא הסעות תלמידים)
• כיתות א'-ד' הגרים במרחק של מעל  2ק"מ מבית הספר זכאים לרב
קו המתעדכן מידי חודש .כיתות ד'-י' ממרחק של מעל  3ק"מ.
• תלמידי החינוך המיוחד בעלי מוגבלויות המפורטות להלן ,זכאים
להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק:
בעלי שיתוק מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות ,תלמידים על הרצף
האוטיסטי  ,P.D.D /בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש ,תלמידים
בעלי פיגור בינוני רב בעייתי ,תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב,
תלמידים בעלי פיגור קשה  /עמוק /סיעודי ,חירשים וכבדי שמיעה,
עיוורים ולקויי ראיה .תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקות אחרת
זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל.
איך תדעו אם אתם זכאים?
יש להיכנס לאתר "מידע גיאוגרפי" של משרד החינוך ()EDU GISMAP
לפתוח לשונית "מסלולים"> כתובת לנקודות המוצא> הצג מוצא >
נקודות יעד > מוסד חינוכי > הצגת יעד > איתור.
המפה תציג את מרחק ההליכה במטרים.
ערעור או בקשה חריגה לסיוע של הרשות בהסעות ,ניתן להגיש
באמצעות טופס ייעודי הנמצא באתר העירייה.
את הטופס יש לשלוח במייל לממונה הסעות ברשות אילן אטיאס:
ilanat@k-8.co.il

קריטריונים לשיבוץ לבתי הספר

• בכל בית-ספר יפתחו לכל היותר  2כיתות מקבילות ( 30תלמידים
בכל כיתה).
• עדיפות לשיבוץ תינתן לתלמידים הגרים בסמיכות לבית-הספר-
השיבוץ יתבצע עפ"י הכתובת הרשומה בתעודת הזהות ומעודכנת
במשרד הפנים.
במידה והכתובת המעודכנת במשרד הפנים אינה תואמת לכתובת
המגורים בפועל יש לשלוח אסמכתא על מקום מגורים בפועל למייל
( shaylig@k-8.co.ilשיבוץ יתבצע לאחר בדיקת האסמכתא).
• עדיפות שנייה תינתן לאח ממשיך (אח ממשיך הוא מי שלומד
כיום בבית-הספר).
• עדיפות שלישית תהיה התאמת ייחודיות בית-הספר ונטיית ליבו
של הילד ומשפחתו.
• בבתי-הספר בהם מספר המבקשים יהיה גדול ממספר המקומות
הפנויים שנותרו (לאחר סעיפים  )2,3,4תתקיים הגרלה בנוכחות
נציג ציבור.
• תהליך הרישום הינו בקשה .תהליך השיבוץ יתנהל באגף החינוך
על-פי חוק .בסיום תקופת הרישום ,ישלח מכתב שיבוץ לכל הורה
מטעם אגף החינוך.
• חריגי רישום  -לא ניתן לבצע רישום אינטרנטי .יש לפנות ישירות
לאגף החינוך.
• רישום שלא במועדי הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי.
• ניתן לערער על השיבוץ לוועדות ערר המתקיימות אחת לחודש
בין החודשים מאי-אוגוסט (האחרונה ב .)15.8.2021-הטופס נמצא
באתר העירייה.

עיריית קריית שמונה

רישום לכיתות א׳
שנת הלימודים תשפ "ב

הורים הזקוקים לסיוע ברישום,
מוזמנים לפנות לאגף החינוך
בטלפון 04-6908447

קריית שמונה  -מרחב של הזדמנויות

קריית שמונה  -מרחב של הזדמנויות

גם בחינוך היסודי

גם בחינוך היסודי

״אני מאמין״  -בתי הספר
הורים יקרים,

בתי ספר ממלכתיים דתיים

הרישום לכיתה א' בפתח ואנו בטוחים ,שאתם ,ההורים ,נרגשים
לא פחות מהילדים.
המעבר מגן הילדים לבית הספר מלווה בתחושות גאווה ,עצמאות
ובגרות וגלומה בו ציפייה לחוויות חדשות ולעולם חדש של
מושגים והגדרות .שינוי זה כרוך גם בחשש ובדאגה ,בהסתגלות
לסדר יום שונה ,לצוות חדש ,לכללים אחרים ולאתגרים שונים
במיוחד בתקופה זו ,בה כולנו מתמודדים גם עם נגיף הקורונה.
מערכת החינוך בקריית שמונה ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם
בשלבי ההסתגלות ולאורך כל השנה ,עם צוותי חינוך מיומנים,
מקצועיים ומסורים בכל בתי הספר ,שידריכו ,יכוונו ,יחזקו,
יעודדו ויהפכו בעבור ילדינו את תהליך הכניסה לכיתה א' לחוויה
חיובית ונעימה.
אגף החינוך מחויב למערכת חינוך מתקדמת התואמת את
החדשנות הפדגוגית ומכשירה את ילדינו למאה ה.21-
מערכת חינוך השמה את התלמיד במרכז ,פועלת לקידום שילוב
והכלה ומעניקה חוויה חינוכית ,מעשירה ומאתגרת הכוללת
חינוך לערכים ,טיפוח מעורבות בקהילה תוך שמירה על איכות
סביבה ,דרך ארץ ,מנהיגות ומצוינות אישית ולימודית.
בקרוב ,ילדינו יעשו את צעדיהם הראשונים בקריאה ,בכתיבה
ובחשבון ,ירכשו מיומנויות למידה וחשיבה ,ירחיבו השכלה ודעת
וישכללו את כישוריהם החברתיים.

רמב"ם

בהתרגשות רבה מאחלים לכם ולילדיכם בהצלחה,
אופיר יחזקאלי

סגן ומ״מ ראש העיר
ממונה על החינוך
וההנדסה

אביחי שטרן
ראש העיר

חן לגיסמו אדלר

חברת מועצת העיר
ממונה על החינוך

בית ספר מקדם תיירות
בונים ערכים תורה יחס אישי דעת .ערכים מובילים:
מקומיות :על ידי הכרות מעמיקה עם היישוב ,הסביבה והקהילה.
לקיחת אחריות :על הלמידה ,ההתנהגות ועל הסביבה הקרובה
תוך שיתופי פעולה עם הקהילה.
בחירה אישית :לאפשר לכל תלמיד ומורה לקחת חלק בהתאם
לחזקותיו בפעילות עמלנית ,למידה דרך התנסות ,עשייה וחיבור
בלתי אמצעי לסביבה.
חברות :פיתוח וחיזוק הקשרים החברתיים בין התלמידים דרך
משחק ולמידה משותפת.
חינוך דתי מעורב ומוביל.
יום למידה אחת לשבוע מחוץ לבית הספר.
עידוד מצוינות לימודית על ידי טיפוח כישורים וחוזקות של כל
תלמיד בלמידת חקר וחשיבה עיצובית.
*תאריך יום חשיפה בזום להורים:
יום ב׳  ,18.1.21ה׳ בשבט ,בשעה 17:30

עוזיאל

ההילה שבקהילה
בית המשלב תורה וחדשנות ,שואף לפתח בוגר סקרן ויצירתי
ומעניק הזדמנות אל המחר.
ב׳עוזיאל׳ שמים דגש על הקשר האישי בין התלמידים המורים
וההורים ,על לימוד הקודש והחוויה התורנית ,על מצוינות אישית
ולימודית .ב׳עוזיאל׳ מרחבי למידה מגוונים ,הנותנים מענה לכל
ילד :גן אקולוגי ,כיתת מחשבים ורובוטיקה ,משחקיה ,חדרי הפגה
וכיתות מאובזרות.
אחת מנקודות החוזק המייחדות את עוזיאל היא היותו בית חם
ומשפחה עם קשר לבבי ואוהב בין המורים ,התלמידים והורים.
*תאריך יום חשיפה בזום להורים:
יום א׳  ,24.1.21יא' בשבט ,בשעה 17:00

בתי ספר ממלכתיים
קורצ'אק

בית ספר קורצ'אק צומח  -מעניק חינוך רגשי לימודי הוליסטי.
בי"ס קורצ'אק צומח אחד מבתי הספר הוותיקים בעיר בו גדלו
דמויות מהמשפיעות בעיר קריית שמונה.
ברוכים הבאים! הנה נפתחת דלת הכיתה ,כיתה שהיא עולם
ומלואו ,מרחב המאפשר תנאים אישיים לכל צורך של ילד וילדה.
הילדים העולים לכיתה א' חווים מעבר רך וקל ,מתחילים את
הלמידה בביה"ס בכיתה הגנית  -בפינת בובות ,פינת מכוניות,
משחקי קופסא להקניית הקריאה והחשבון ,יש להם מערכת
מותאמת למעבר לכיתה א'.
צוות ביה"ס מתמקד בקשר האישי עם הילדים ויוצרים מרחב
של אהבה ולמידה עבורם.
אנו מזמינים אתכם להיכרות עם מנהלת ביה"ס שרה שורץ
וצוות השכבה הצעירה .במפגש נספר לכם על חיי היום יום,
קליטת הילדים ,הקשר עם מחנכת הכיתה והצוות ונענה על כל
השאלות שיש לכם! מצפים לראותכם!
*תאריך יום חשיפה בזום להורים:
יום ד׳ ,20.1.21 ,ז' בשבט ,בשעה 20:30

תל-חי

"אם תיתן לילד דג ,יהיה לו דג אחד .אך אם תלמדו לדוג ,יש
סיכויים טובים שיהיו לו דגים רבים".
אנו מלמדים לדוג ומציידים אותם בחכות.
בבית ספר "תל חי" ,מובילים ומיישמים למידה משמעותית,
חדשנות ויזמות ,המעצימה ומפתחת תחושת מסוגלות להצלחה
לימודית וחברתית בקרב התלמידים באמצעות הקניית ידע,
מיומנויות ,ערכים ושאיפה למצוינות בהלימה לפדגוגיה מוטת
עתיד.
תלמידי השכבה הצעירה עטופים על ידי צוות מקצועי ומנוסה
בחום ובאהבה ,העבודה מתבצעת בקבוצות לימוד בהתאם
ליכולתו של תלמיד/ה מתוך אמונה שכל תלמיד יכול להצליח.
הלמידה מתבצעת בהתאם ליעד ההכלה וההשתלבות ,תוך
התייחסות לצרכי הילדים ושאיפה למיצוי יכולותיהם.
בית ספר "תל חי" – זה בית!
*תאריך יום חשיפה בזום להורים:
יום ג׳  ,26.1.21י"ג בשבט ,בשעה 19:00

המגינים

טיפוח יזמות וחדשנות
בית ספר "המגינים" מטפח ומחנך ליזמות ,חדשנות ולחשיבה
יצירתית .התלמידים פועלים לפיתוח רעיונות ולחשיבה מחוץ
"לקופסה" תוך מתן דגש על פעילויות שיש בהן תרומה לקהילה.
התלמידים שלנו לומדים את עקרונות היזמות ,עקרונות אלה
מובילים אותם בכל השיעורים ובחיים בכלל.
התלמידים משתתפים בתחרויות הרובוטיקה של ה ,FLL-לומדים
רובוטיקה מכיתה א' מתכננים ובונים מוצר טכנולוגי ב"מייקר
ספייס" תוך שימוש במנועים ,מעגלים חשמליים ותוכנות מחשב
לבניית רובוטים ומדפיסים במדפסות תלת מימד.
*תאריך יום חשיפה בזום להורים:
יום ג׳  ,19.1.21ו' בשבט ,בשעה 20:00

מצודות

מצוינות סובבת ערכים
בית הספר "מצודות" מעודד את תלמידיו להפגין מצוינות
בתחומי חיים מגוונים (אקדמיים ,אמנותיים ,ספורטיביים,
חברתיים ועוד) ,מקנה לכל תלמיד ותלמידה יסודות ערכיים
ואקדמיים של המאה ה ,21-תוך מתן מענה לצרכי הפרט
באמצעות סביבות למידה המושתתות על פדגוגיה חדשנית
מוטת עתיד (מייקרספייס) ,מטפח עצמאות ,יצירתיות ,מצוינות,
חדשנות וחשיבה מסדר גבוה.
*תאריך יום חשיפה בזום להורים:
יום א׳  ,24.1.21י"א בשבט ,בשעה 20:00

מערך החינוך המיוחד בקריית שמונה

בקריית שמונה פועל מערך חינוך מיוחד הכולל את בתי הספר
"רננים" "גוונים" וכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר העירוניים השו־
נים .מערך החינוך המיוחד פועל לאפשר לכל תלמיד לממש
את הפוטנציאל הטמון בו תוך מתן תמיכות לימודיות ורגשיות
מתאימות .השיבוץ למערך החינוך המיוחד ייקבע על פי וועדות
זכאות ואיפיון.

* קישורים למפגשי החשיפה
בזום יפורסמו באתר ובעמוד
הפייסבוק של העירייה

