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 הורים וילדים יקרים,
בשמונה השנים האחרונות ביצענו מהפכה ושינוי גדול ומשמעותי לטובה בכל נושא החינוך של ילדי 

הדבר מתבטא בהגדלת תקציבים והפניית משאבים רבים, השקעות בתחום הפדגוגי  המושבה.
 מסך כל תקציב המועצה השוטף. 36%-ובתשתיות לטובת החינוך. לידיעתכם, תקציב החינוך מהווה כ

  
לפני שנה יישמנו את המעבר לתוכנית לימוד שמונה שנתי ובשנת הלימודים תשפ"ב השלמנו את 

יב. זהו -ח בבתי הספר היסודיים. למעשה. בתיכון הדסים לומדים שכבות ט-זהמהלך לשילוב כיתות 
מהלך היסטורי, שנעשה בשיתוף עם הנהגות ההורים, הפיקוח ומטה משרד החינוך. זו בשורה 

 חשובה לילדי היישוב ואנו עובדים בשיתוף כל הגורמים כדי לבנות מבנה חינוכי מתקדם לכיתות אלה.
  

לשדרג את גני הילדים, כיתות הלימוד ומרחבי הלמידה בגנים ובבתי הספר גם השנה נפעל לשפר ו
ובסביבתם. כל זאת בנוסף להשקעות נוספות, בכיתות המתוקשבות, בשעות העשרה נוספות, 

 בשיפוצי קיץ, ובכל שיידרש על מנת שילדינו יממשו את הפוטנציאל הגלום בכל אחד ואחת מהם.
  

החינוך, המפקחות והנהגות ההורים פועלת בשיתוף פעולה הדוק מנהלת החינוך בה שותפים מחלקת 
ופורה והתוצאות החיוביות נראות בהישגים ובהצלחות של ילדינו. אנו ממשיכים כל העת לשפר, 
לשדרג ולהתקדם. בתי הספר ממשיכים לפתח את הייחודיות שלהם, ואף הוצאו אל הפועל את 

וטת עתיד( אשר על פיה נקיים ייחודיות בית ספרית במרחב תוכנית ''פממ''ע'' )פדגוגיה מוניציפאלית מ
והשנה כבר נראה את  –חינוכי יישובי, במסגרת למידה מוטת עתיד של כל בתי הספר היסודיים 

 הפירות של תוכנית זו.
  

פרויקט חדשני זה, הינו נדבך נוסף במגוון האפשרויות שאגף החינוך מציע לטובת ילדינו. אנו במועצה 
 אבן יהודה, רואים בילדי המושבה, את המשאב האנושי החשוב והיקר ביותר לכולנו.המקומית 

גני הילדים ובתי הספר אינם רק מסגרת לימודית, אלא, בית חינוך עוטף ומחבק בו מוענקים לילדינו 
בראשית דרכם כלים חשובים בנוסף לחינוך: כישורי חיים, מיומנויות שונות ומגוונות, כלים חברתיים 

 .ועוד
 אנו פועלים כל העת ועושים כל שנדרש במטרה להתמקצע ולהתחדש.

  
חשוב לציין, כי ייחודיות בתי הספר אינה באה על חשבון חתירה למצוינות ולהצלחה אלא מחזקת 
אותה. התכנית מפחיתה את התחרותיות ומקנה לה מאפיינים חיובים של שיתוף ושקיפות. אחד 

ושילוב קהילה, הן ברמת היישוב והן ברמת בתי הספר והנהגות  מאבני היסוד של התכנית היא שיתוף
 ההורים.

  
בתי הספר הסכימו על קוד אתי מכבד ומשתף ותהליכי הבחירה והשיבוץ יעשו בהתאם לקריטריונים 

ונהלים ברורים. התכנית נבנתה, מבוקרת ומתעדכנת בהנחיה של משרד החינוך, הפיקוח וייעוץ 
 מקצועי אקדמי.

  
להודות לעובדי אגף החינוך, למנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך הגב' ורדה אופיר, לאגף  אני מבקש

מו''פ ניסויים ויזמות, לאגף מצטיינים ומחוננים במשרד החינוך על פיתוח תוכנית ייחודית לאבן יהודה, 
 למפקחות, למנהלי בתי הספר, לחברי המנהלת, לכל פעילי החינוך והנהגות ההורים

 משותפים נעשה ונצליח,יחד בכוחות 
  

 בהצלחה לכולנו,
 אבי הררי

 ראש המועצה
 

 



 
 

 

 ,עולים לכיתה אלומדים הורי ההל

 

 האדם המטרה" א.ד.גורדון –החינוך הוא הדרך "

 
בחירה מבוקרת  -מרחבי חינוך ”תכנית החדשנית של משרד החינוך הצטרפנו לשנים  ששלפני 

השבחת  - יקרה, תוכנית שעךניסויים ויזמות במשרד החינומו"פ גף אבהובלת “ וייחודיות בית ספרית

הורים לבחור באופן מבוקר את המוסד בו כם, האפשרות ל, מתן שיוויון הזדמנויות ומערכת החינוך

בכל בית ספר, בחירה זו מבקשת להתאים בין חוזקותיו של ילדיכם לייחודיות המצויה ילמד ילדכם. 

פיתוח על פי הערכים והמדדים שאנו הצבנו בפנינו.  יםשל התלמיד ובכך לאפשר את צמיחתם

תוך מתן אפשרות למגוון ביישוב להשביח את איכות העשייה החינוכית  ההייחודיות בבתי הספר נועד

 .גדול של יצירה חינוכית. ניתן לראות בבתי הספר דגשים ייחודיים משמעותיים

זקות הפנימיות המצויות בו. יחד עם מערכת החינוך מבקשת לזהות בכל תלמיד את הפוטנציאל והחו

זאת, אנו מבקשים להמשיך ולפתח את הסקרנות הטבעית המצויה בכל תלמידה ותלמיד, כאשר 

מטרתנו היא לפתח חוזקות אלו, ולסייע לצמיחתו של בוגר מערכת חינוך, המשלב ידע, יוזמה, ערכים 

 הומניסטיים ורצון לתרום ולפתח את החברה בישוב ובמדינה. 

 
ישור משרד החינוך אשינוי מבנה החינוך למבנה שמונה שנתי ביסודיים, על פי  הסתיים יישוםנה הש

 להמשיך את הלימודים בבתי הספר היסודיים עד כיתה ח.. 

, שהינה תוכנית ייחודית ברמה למצויינות וכנית העבודה היישובית בחינוךגם השנה אנו ממשיכים בת

אגף מו"פ, אגף מצטיינים ומחוננים בתי הספר, ת,  ונכתבת ומבוצעת בשיתוף מנהלות וצוותי הארצי

 על התוכנית ניתן ללמוד באתר המועצה, סעיף אגף החינוך. ופיקוח מחוז מרכז. 

 הנני מאחל לכם ולילדיכם שהמעבר מהגן לבית הספר יהיה חוויה מוצלחת ונעימה.

 
 

 ה,בהוקרה ובהערכה לעושים את המלאכ
 ובברכת הצלחה רבה לכולנו,

 ד"ר שי פרוכטמן
 מנהל מחלקת החינוך                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הורים יקרים,

מאז  שישית. זו שנה בתהליך של צמיחה, התחדשות וחדשנות באבן יהודהמערכת החינוך 

בחירה מבוקרת וייחודיות בית  -מרחבי חינוך ”תכנית החדשנית של משרד החינוך הצטרפותנו ל

  .ניסויים ויזמות במשרד החינוךמו"פ גף אבהובלת “ ספרית

השבחת  - שעיקרה“ בחירה מבוקרת של אזורי הרישום"ייחודיות ונמצאים בתכנית  שלנו בתי הספר

לבחור באופן מבוקר את המוסד בו ילמד ילדכם.  ,הוריםכם, המערכת החינוך ומתן אפשרות ל

 .העצמת בתי הספר וקידומם לקראת מצוינות וחדשנות בחינוךהיא מטרתה העיקרית של תכנית זו 

המבוקרת מאפשר לכם לדרג בעת הרישום את בתי הספר ביישוב על פי בחירתכם,  הבחירהמודל 

בכל אחד מבתי הספר )על פי הנחיות שלוש הכיתות של מקסימום קיום על עקרון  בכפוף לשמירה

, בהתאם , עד כמה שניתןואיזון בין מספרי הכיתות בכל שכבה ובכל בית ספר (משרד החינוךתקן 

  .למספר העולים לכיתה א בכל שנה

דרוג ההורים את בתיה"ס, אך בכפוף לשיקולים תבסס על בבתי הספר השונים ישיבוץ התלמידים 

יתברר כי בכל מקרה בו  חינוכיים וישוביים, לרבות עקרון קיום שלוש כיתות בכל אחד מבתי הספר. 

על שיבוץ מהנדרש, תחליט מינהלת הבחירה היישובית  /נמוךתלמידים גבוהמספר לבית ספר נרשמו 

 :קריטריונים קבועים ומוסכמים מראשעל פי מנגנון הבחירה המבוקרת ועפ"י התלמידים 

   תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית 

  של בית התלמיד מבית הספר;מרחק גאוגרפי תינתן עדיפות לשיבוץ על פי 

  בחוזר מנכ"ל הגרלה על פי הנהלים רישום גבוה מאפשרות הקליטה נערוךבמקרה של .  

  תלמידים שפורסם בשנים האחרונותישום לידיעתכם, חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ר

 קריטריון של איחוד אחים.  מאפשר אינו( )תשע"ט

תלמידים המבקשים ללמוד בזרם הממלכתי דתי, ירשמו עצמאית בביה"ס "אור תורה" תל מונד, 

 העתק רישום. באבן יהודה ויציגו לאגף החינוך 

ספר לאחר פרסום החלטות ה בית בתוךהשיבוץ לכיתות יעשה אגף חינוך משבץ לבתי הספר בלבד. 

לאחר קבלת הודעות  בתי הספר הערך החברתי בשיבוץ לכיתות יישמר על ידי יועצותהשיבוץ . 

 . השיבוץ לבתי הספר

 

         חייבים ברישום

 31 -2016בינואר  1עד ב' טבת התשע"ז —כ' בטבת השתע"ו ילידי  ב"פתשלכיתה א' לשנה"ל 

 2016בדצמבר 

 .שנשארו שנה נוספת בגן  2015 ברישום גם ילידי שנתבנוסף להם חייבים 

 תקופת הרישום

)א'  23.1.22 – 3.1.22הרישום לבתי הספר ולצהרונים יערך בין התאריכים  

 .חובה לקיים את הרישום במועדים אלהכא' שבט התשפ"ב(  –שבט התשפ"ב 

 הנמצאת באתר המועצה של משרד החינוך  'פרטים מלאים ניתן למצוא בחוברת הרישום לכיתה א 

 

 



 מהלך הרישום והבחירה:

  הזה לקישור   ש להיכנסי  -מילוי הבקשה לרישום יתבצע באמצעות אתר המועצה ברשת האינטרנט

     (3.1.22-23.1.22לבד )בתקופת הרישום ב www.even-yehuda.muni.il או באתר המועצה 

 חר מועד זה לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האינטרנט.לא

  .שובצו על בסיס מקום פנויהמאחרים י

  יש לאמת פרטים אישיים של המועמד לכיתה א׳, ילד והוריו .1

 יש לדרג את בתי הספר עפ"י ההנחיות באתר .2

 יש לאשר את מכלול הבחירה .3

 לאחר האישור לא ניתן לשנות, להירשם שנית או לעדכן, הקפידו לבדוק לפני אישור .4

שום התלמיד. אישור זה מהווה הוכחה לסיום תהליך  יש לוודא אישור קבלה במייל לרי .5

 הרישום באתר.

מתבקשים   –מ"ד "אור תורה" בתל מונד מניינים לרשום את ילדיהם לביה"ס ההמעו .6

ות וספח מעודכנים למגורים  להגיע בתקופת הרישום למזכירות ביה"ס עם תעודת זה

 .  ולהירשם -באבן יהודה 

ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך   -הורים גרושים/פרודים/שאינם מתגוררים באותה כתובת  .7

ישור בכתב מההורה  להביא אלרשום את כתובת ההורה האחר ו, על ההורה הרושם 2.3-8

, או להביא פסק דין של בית משפט המאפשר רישום בחתימת  לרישום האחר על הסכמתו

 .  הורה אחד בלבד

 .ולא שיבוץלתשומת ליבכם, תהליך הרישום הינו בקשה  .8

 .מבוקרת ועל פי הקריטריונים שלעיל ועדה לבחירההשיבוץ לביה"ס יעשה ע"י  .9

החינוך בבקרת הפיקוח   אגףועדה ייעודית ב וינוהל ע"יתהליך השיבוץ יהיה שקוף, מתוקשב,  .10

 כנדרש בנהלים.

  יוני–החינוך במהלך חודשים מאי  אגףלבית הספר יישלחו ע"י הילדים שיבוץ מכתבי  .11

 .לכתובות הדואל של שני ההורים אותן תמלאו ותכתבו באתר הרישום

על בסיס שיקולים חברתיים, איזון בנים בנות   -ספר  הבבית יעשה רק השיבוץ לכיתות  .12

ייעשה על ידי יועצות בתי הספר בהתייעצות עם הגננות וכפוף לאישור   –ושיקולים פדגוגיים 

 ויתור סודיות.

  אגףלאחר קבלת מכתבי השיבוץ יהיה ניתן תוך שבועיים לערער על השיבוץ במשרדי  .13

 .   , מצ"ב טופס ערעור על שיבוץ תלמידהחינוך

 לידיעה

 ולא ס"מבתיה באחד פנוי מקום בסיס על ישובצו, הרישום תקופת תום לאחר שיירשמו ילדים 

 למקום ס הקרוב"לביה להירשם הזכות להם תשמר לא כן כמו, שביקשו הדרוג י"עפ בהכרח

 .מגוריהם

 מעל תהיה התלמידיםמספר  אם לכן ,כיתותלשלוש  מוגבלת ס"כל ביה של הקליטה אפשרות 

, קליטה אפשרות יש בו אחר ספר לבית מהנרשמים להעביר רשאית תהיה הרשות, המכסה

, עפ"י הקריטריונים שנקבעו במנהלת היישובית ובמידת האפשר במועד נרשם אם גם

 בהתאם לדירוג בחירת העדיפויות של ההורים. 

 הרישום לביטול להביא עלול – הקבוע מגוריכם מקום על ומדויקים נכונים פרטים מסירת אי 

  .ההורים כנגד הרשות בידי המצויות החוקיות הדרכים כל ולמיצוי

  הרשומה בתעודת הזהות.ברשות כתובת המגורים הקובעת לשיבוץ היא הכתובת 

 המבקשים העברה, במידה וההעברה  תלמידיםלאחר השיבוץ ל מעבר תאפשר לא הרשות

 .כיתהתגרום לסגירת ה

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1170


 ערר הגשת תהליך:  

 שבועיים אחרי משלוח הודעות השיבוץ. עד  –החינוך  אגףל ערר הגשת מועד

כשהוא ובכתב  החינוך, באמצעות טופס הנמצא באתר המועצה, אגףהערר יוגש למשרדי 

 כולל נימוקים.

ותשובות  שבועיים לאחר מועד סיום הגשת הערר ועדת ערר על השיבוצים תתכנס במהלך 

 ס"בביה השיבוץ על בלבד אחד ערר יהיה להגיש אפשר. שבועיים לאחר מכןלמערערים יגיעו 

  מרכז.  מנהלת מחוזלערר בפני באם לא התקבל הערר יש לפנות  –

 

 

 

 בברכה, 

 ד"ר שי פרוכטמן 

 מנהל מחלקת החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ד"ר שי פרוכטמן                                                                                                          

 מנהל אגף החינוך                                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 טופס ערעור

                                                                                                  לכבוד

 חינוךה אגף

 מועצה מקומית

 אבן יהודה

 א.נ,

 גתשפ"בקשת ערעור לשיבוץ כתה א' לשנה"ל הנדון: 

 שם התלמיד:___________________ת.ז___________________

 מבי"ס_____________________לבי"ס_____________________

 הנימוקים לבקשה:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

כתובת:__________________________ת.ד.______________טל' 

 נייד______________________

 ________________ חתימה______________תאריך:_______________ההורהשם 

 ההורה________________חתימה ______________תאריך_______________שם 

    בלבד למייל  טופס זהערעורים יש להגיש עלeducation@eyedu.org.il   09 -או בפקס-

8996563 

  במידה וההורים גרושים/פרודים יש להגיש בקשת ערעור חתומה על ידי שני ההורים

         בנפרד

 בנושא זה לו בקשות טלפוניות ו/או פגישות אישיותלידיעתכם , לא יתקב. 

                                                                                                                    

 


