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מדינת ישראל
משרד החינוך

להורי התלמידים
בית ספר נבחר ,לדור המחר!

קול קורא להורי התלמידים
יישום תוכנית אב לחינוך ,ייחודיות בית ספרית
ופתיחה מבוקרת של אזורי רישום
במהלך שנת הלימודים תשע”א הובילה המועצה תהליך של גיבוש תוכנית אב לחינוך.
תהליך התכנון כלל איתור צרכים ,תחזיות ורצונות .התהליך נוהל בשיתוף נרחב של נציגי
מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,נציגי ציבור ,הנהגות הורים ונציגי מועצות
התלמידים.
בין ההמלצות שגובשו בתוכנית האב :פיתוח ייחודיות בית ספרית ,הרחבת המגוון בהיצע
החינוכי של בתי הספר היסודיים ,ופתיחה מבוקרת של אזורי הרישום ,כדי שתתאפשר
להורים ולתלמידים בחירה בין מסגרות החינוך.
בנוסף לכך ,הומלץ בתוכנית על הסדרת שיתוף ומעורבות ההורים במערכת החינוך ,ועל יצירת
רצפים חינוכיים .רצף חינוכי לאורך השנים  -החל מהגן ועד י”ב ,ורצף לאורך היום – בין החינוך
הפורמאלי והבלתי פורמלאי .בכל כיווני העשייה שהומלצו הושם דגש על הטמעה ופיתוח של
הרוח המקומית של קריית טבעון ,המעודדת התנדבות ומחוייבות קהילתית ,הכלה של האחר ,חינוך
לבריאות ולאהבת הסביבה.
על מנת להטמיע את תוכנית האב הצטרפה המועצה ,החל מתחילת השנה הנוכחית (תשע”ב),
לפיילוט של משרד החינוך “ -אזורי בחירה מבוקרת” ,ביחד עם עוד כ 15-מועצות ברחבי הארץ.
המועצה לקחה על עצמה ליישם תפיסה של מרחב חינוכי ,המאפשר בחירה מבוקרת של הורים
ותלמידים את המוסד החינוכי הרצוי ומתאים להם ,מתוך היצע של בתי ספר יסודיים ,המאופיינים
כל אחד בתפיסה ומיקוד ייחודיים.
כחלק מדרישת הפיילוט ,על מנת להבטיח תהליך שוויוני וערכי ,המנוהל מתוך חשיבה ארוכת
טווח ,ומותאם למאפיינים הייחודיים של קריית טבעון ,הוקמה מינהלת לתכנון וניהול התהליך.
בראש המינהלת עומד ,מנכ”ל המועצה שהינו גם ראש מחלקת החינוך ,והיא כוללת את כל מנהלי
מערכות החינוך במועצה ,נציגות של ההורים ,וחברי הנהלת מועצה העוסקים בתחום .את התהליך
מלווים יועץ ארגוני ,נציגה מטעם גף הניסויים והיזמות של משרד החינוך ומפקחי המשרד  -כל
זאת במימון משרד החינוך.
בחודשים האחרונים נעשתה עבודה מאומצת בבתי הספר להגדיר ולחדד את מרכיבי הייחודיות
הבית ספרית שבדעתם לאמץ .תוצרי העבודה הבית ספרית יוצגו בחוברת שתופק ותוצג לתושבים
בתחילת שנת הלימודים הקרובה .במקביל ועל מנת להניע את מהלך פתיחת אזורי הרישום הגדירה
המינהלת מספר עקרונות פעולה .מתוך הבנה כי עתידה של מערכת החינוך בטבעון חשוב לכולנו,
החליטה המינהלת להציג בנייר זה ,את עקרונות הפעולה בפני הציבור הרחב ,ולהזמין את הציבור
להתייחס לעקרונות.

עיקרי החלטות המינהלת
קריית טבעון תוגדר כמרחב חינוכי אחד לצרכי רישום לכיתה א’ – דהיינו ,כל ילד ביישוב יוכל
להירשם לאחד מבתי הספר הציבוריים ,ללא קשר למקום מגוריו.
לקראת שנת הלימודים תשע”ד ,תתאפשר לילדי הגן העולים לכיתה א’ ,בחירה בבית הספר בו
ילמד התלמיד.
בתהליך הרישום יציינו ההורים שני בתי ספר מבוקשים על פי סדר עדיפויות,
תוך הנמקת הבחירה בקריטריונים המצורפים.
הקריטריונים להנמקת בקשת השיבוץ (ולאישורו ע”י המינהלת) יכללו:
התאמת ייחודיות בית הספר לנטיית ליבו של הילד/ה ומשפחתו/ה.
קירבה גאוגרפית לבית הספר על פי אזור הרישום.
בני משפחה הלומדים בבית הספר.
בקשות  /צרכים מיוחדים.
המועצה תעשה כל שביכולתה לאשר את אחת משתי הבחירות המבוקשות.
השיבוץ יעשה באחריות וועדה ייעודית שתוקם בהשתתפות :מנהל מחלקת החינוך (ראש
המינהלת) ,יועץ משפטי של המועצה ,מפקחת ממשרד החינוך ,מנהלת השרות הפסיכולוגי,
נציגה מיועצות בתי-הספר ,נציג/ת ההורים.
על מנת לאפשר בחירה מושכלת בין מוסדות החינוך יונגש כל המידע הדרוש להורים ולתלמידים
בארבעה שלבים:
שלב א’ :במהלך אוקטובר  -נובמבר  2012תופק ותופץ לכל הורי היישוב חוברת ,שתכלול עדכון
על התקדמות המועצה במימוש תוכנית האב ,ותציג את הייחודית של כל אחד מבתי הספר
הציבוריים ביישוב.
שלב ב’ :פרוט נרחב של הייחודיות באתרי האינטרנט של בתי הספר ובאתר המועצה (תפיסה,
עקרונות ולינק לבתי הספר).
שלב ג’ :החל מחודשים נובמבר דצמבר  ,2012על פי תוכנית ולוחות זמנים שיופצו מבעוד מועד
יתקיימו בכל מוסדות החינוך מפגשים להצגת תפיסת הייחודיות.
שלב ד’ :פירוט סדרי הרשמה.

הציבור מוזמן להעיר הערותיו לתוכנית המתגבשת שפורטה לעיל על ידי שליחת
התייחסות בכתב למחלקת החינוך במועצה המקומית .לאחר קבלת ההערות
והסקת מסקנות תשקול המינהלת אם יש מקום לעריכת שינוי במתווה המוצע.
החלטות המינהלת תובאנה לידיעת הציבור.
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