רישום לבתי הספר היסודיים
 .1רישום לכיתה א‘

לשנת הלימודים תשע“ח

כל הילדים שנולדו בין התאריכים כ“ה בטבת תשע“א ) (1.1.2011עד ה’ בטבת תשע“ב ) (31.12.2011חייבים ברישום לכיתה א‘ על פי חוק.
יש לרשום אותם לבית הספר היסודי אליו הם שייכים לפי אזור הרישום ,בהתאם לזרם החינוכי שבו בחרו ,כמפורט להלן:

 .2מקום ומועד הרישום:

הרישום ייערך במזכירויות בתי הספר בין התאריכים :יום ראשון ,ב‘ בשבט תשע“ז ) (29.1.2017ועד ליום שישי ,כ“א בשבט תשע“ז ).(17.2.17
שעות הרישום :מ 08:00-בבוקר עד  13:00בצהרים ,כל ימות השבוע .ביום שלישי ,י“א בשבט תשע“ז ) (7.2.17יתקיים רישום גם אחה“צ ,מהשעה  16:00ועד לשעה .18:30
אופן הרישום:
 .1במזכירות בתי הספר )על פי ההפנייה(.
 .2באתר האינטרנט העירוני )הנחיות באגרת הרישום( .לשם רישום בדואר או בפקס ,יש למלא את כל הפרטים בטפסי הרישום תושבים חדשים:
תושבים חדשים אשר מגיעים לעיר ,או תושבים שלא קיבלו
 +המסמכים הנלווים הנדרשים ,ולדאוג כי יגיעו למזכירות בית הספר עד ליום שישי ,כ“א בשבט תשע“ז ).(17.2.2017
את האגרת ,הרישום יתבצע במדור רישום באגף החינוך,
ׁ
 .3המסמכים הדרושים לביצוע הרישום:
בימים א‘-ה‘ בין השעות .13:00-08:00
הטופס המצורף לאגרת טופס רישום לכיתה א‘ .תעודת זהות מצולמת של שני ההורים  +הספח בו רשום/ה התלמיד/ה.
בימי שלישי גם בין השעות .18:00-16:00
עיכוב במסירת טפסי הרישום והמסמכים הנלווים עלול למנוע מילדכם/ילדתכם שיבוץ בביה“ס שבאזור הרישום שלכם.

 .4רשימת בתי הספר הממלכתיים ואזוריהם:

* מידע ופרטים נוספים ניתן לקבל באתר עיריית כפר-סבא.

א .ביה“ס הממלכתי ע“ש מ .אוסישקין

במערב  -רח‘ סוקולוב בקטע שבין גבול מגדיאל לרח‘ בן גוריון במספרים האי זוגיים
בדרום  -גבול מגדיאל
במזרח  -רח‘ הרצל על שני צדדיו בקטע שבין גבול מגדיאל לרח‘‘ ויצמן
בצפון  -רח‘ ויצמן מספרים זוגיים בין רח‘ הרצל לרח‘ סוקולוב

ב .ביה“ס הממלכתי ע“ש אופירה נבון
שכונת קפלן ,בית ונוף

ג .ביה“ס הממלכתי ע“ש י .ח .ברנר

ח .ביה“ס הממלכתי ע“ש מ .סורקיס

שכונות :עלייה ,סביוני הכפר ,סירקין
בדרום  -רח‘ שיבת ציון )לא כולל(
במזרח  -רח‘ טשרניחובסקי במספרים האי-זוגיים

ט .ביה“ס הממלכתי ע“ש ד .רמז

שכונת נוה אשכולות ,שכונת יוספטל ,שכונת גבעת אשכול ,שכונת הדרים

במערב  -שיכון ותיקים )כולל רח‘ שיבת ציון(
בדרום  -גבול מגדיאל עד רח‘ סוקולוב
במזרח  -רח‘ סוקולוב במספרים הזוגיים
בצפון  -רח‘ ויצמן במספרים הזוגיים בקטע שבין רח‘ טשרניחובסקי לרח‘ סוקולוב

י .ביה“ס הממלכתי ”ירוק“

במערב  -רח‘ טשרניחובסקי המספרים הזוגיים ,מויצמן צפונה
בדרום  -רח‘ ויצמן בקטע שבין רח‘ טשרניחובסקי לרח‘ כצנלסון ,המספרים האי זוגיים
במזרח  -רח‘ ירושלים מספרים זוגיים ,רח‘ העוגן ,רח‘ אשר ברש עד רח‘ בן יהודה
בצפון  -גבול כפרסבא ,מרח‘ אשר ברש עד לרח‘ טשרניחובסקי כולל שכונת אליעזר

יא .ביה“ס חדש בשכונה 60

ד .ביה“ס הממלכתי ע“ש ד .בן-גוריון

ה .ביה“ס הממלכתי ע“ש גולדה מאיר

במערב  -רח‘ ירושלים מספרים אי זוגיים
בדרום  -רח‘ ויצמן בקטע שבין רח’ הרצל לרח‘ דוד אלעזר
במזרח  -רח‘ תלחי על שני צדדיו מבן יהודה עד פינת ויצמן״
בצפון  -גבול כפרסבא )לא כולל שכונת אליעזר( בין רח‘ תל-חי עד רח‘ אשר ברש

ו .ביה“ס הממלכתי ע“ש א .ד .גורדון

במערב  -רח‘ יאיר רוזנבלום ממס‘  8ואילך זוגי וממס‘  15ואילך אי זוגי
בדרום  -רח‘ יצחק גרציאני
במזרח  -רח’ משה סנה ממס‘  25-41אי זוגי
בצפון  -רח‘ יאיר רוזנבלום ממס‘  8ואילך זוגי וממס‘  15ואילך אי זוגי

במערב  -רח‘ נעמי שמר ,רח‘ יאיר רוזנבלום ממס‘  1-13אי-זוגי וממס‘  2-6זוגי ורח‘ הנדל נֿחמה
בדרום  -רח‘ המשורר יצחק
במזרח  -רח‘ ההגנה ,רח‘ השמחה ורח‘ פרנל פאבל )רח’ השמחה ,אי-זוגי (1-11
בצפון  -רח‘ קרן המוסיקה

יב .ביה“ס הממלכתי ש“י עגנון
במערב  -רח‘ סלור
בדרום  -רח‘ רפפורט
בצפון  -רח‘ סוסנובסקי

יג .ביה“ס החדש בשכונה 80

במערב  -רח‘ תל-חי )למעט רחוב זה(
בדרום  -רח‘ ויצמן במספרים האי זוגיים בקטע שבין רח‘ הר תבור לרח‘ תל-חי
במזרח  -שיכון אלי כהן
בצפון  -רח‘ בן יהודה גבול כפר-סבא בין רח‘ תל-חי לרח‘ התע“ש

בצפון  -רח‘ לוי
במערב  -רח’ קרלינסקי ורח‘ פריבר
בדרום  -רח‘ חימוביץ
במזרח  -רח‘ אנג‘ל

במערב  -רח‘ הרצל )לא כולל( בין רח‘ בן-גוריון לרח‘ ויצמן
בדרום  -רח‘ הטייסים עד פינת רח‘ הרצל
במזרח  -שיכון גאולים )כולל(
בצפון  -רח‘ ויצמן בקטע שבין רח‘ הרצל עד סוף שיכון גאולים במספרים הזוגיים

שכונת האוניברסיטה ותשלו“ז

ז .ביה“ס הממלכתי ע“ש יצחק שדה

 .5רשימת בתי הספר הממלכתיים/דתיים ואזוריהם:
א .ביה“ס הממלכתי דתי ע“ש הרב מאיר בר-אילן

בצפון  -רח‘ בן יהודה מרח‘ ירושלים עד לרח‘ התע“ש
בדרום  -משכונת גאולים )כולל( עד לרח‘ ביאליק-שרת
במזרח  -רח‘ התע“ש
במערב  -רח‘ ירושלים בחלקו הצפוני של רח‘ ויצמן

ג .ביה“ס הממלכתי דתי חב“ד  -על אזורי

לכל התלמידים המעוניינים בחינוך דתי של חב“ד

יד .ביה“ס הממלכתי דבורה עומר
טו .ביה“ס הדמוקרטי )ע“ש חזן(

ביה“ס הדמוקרטי קולט תלמידים מכיתה א‘ עד כיתה י“ב )מ-ב‘ ועד י“ב ועד על פי המקומות
שנותרו בשכבת הגיל( פרטים ניתן לקבל בבית הספר.
חובה לערוך רישום לבית הספר אליו הופנה התלמיד כתנאי לרישום בדמוקרטי.
אין לבטל את הרישום בביה“ס עד לקבלת תשובה חיובית על קבלת התלמיד/ה לביה“ס הדמוקרטי.
ב .ביה“ס הממלכתי דתי ”שילה“
מדרום  -גבול מגדיאל עד רח‘ רוטשילד
במזרח  -רח‘ רוטשילד עד רח‘ ויצמן ,רח‘ ז‘בוטינסקי עד הסוף כולל שכונת אליעזר
בצפון  -גבול כפר-סבא משכונת אליעזר עד סוף שכונת עלייה
במערב  -גבול כפר-סבא מצד מערב

ד .ביה“ס ”עטרת חיים“  -של מעיין החינוך הטורני

בית ספר לבנות ,בית ספר לבנים
 .6ערעור על שיבוץ הורים אשר רוצים לערער על השיבוץ לביה“ס חייבים לרשום את הילד לביה“ס אליו הופנו ,ורק אח“כ להגיש מכתב מנומק לבקשה לוועדת הערעורים .את הבקשה
יש להגיש לאגף החינוך  -לאורית ליבוביץ ,מנהלת המח‘ לבתיה“ס היסודיים ,או למייל  .mimib@ksaba.co.ilמכתב הערעור צריך להגיע עד לתאריך  17.2.2017ללא רישום לביה“ס האזורי ,לא
תתאפשר הגשת בקשה לשינוי השיבוץ .הוועדה מתכנסת בתחילת חודש יוני  .2017אין העירייה מתחייבת להיענות בחיוב לכל הבקשות .מכתבי בקשה אשר יגיעו לאחר התאריך 17.2.2017
ייבדקו רק לקראת פתיחת שנת הלימודים.
טופס ערעורים נמצא באתר העייריה.
במקרה של שינוי כתובת הורים אשר כתובת המגורים שלהם אינה מעודכנת מתבקשים להגיע למדור רישום באגף החינוך עם חוזה קניה/שכירות או כל מסמך אחר המעיד על תשלום לרשות
)ארנונה/מים(.

הבהרות נוספות הנוגעות לרישום ניתן לקבל באגף החינוך ,בטל .מס‘ 7649365 ,7649197

אורלי פרומן
מנהלת אגף החינוך

