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דבר מנהלת תכנית מרחבי חינוך

ברכות! 

לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 
להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך.

־משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים להציג בפניכם, לק
ראת 

הרישום לביה"ס, את העשייה החינוכית ואת מגוון מוסדות החינוך ברשות. 
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית בה לכל אחד מבתי הספר יש 

גוון וזהות המייחדת אותו. אנו פועלים ליישום מרחב חינוך המתבסס על בחירה, שוויון
הזדמנויות, שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית . 

זאת, בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות, 
הצוות החינוכי, ההורים והקהילה. 

זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית.
 

 יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,
 

ד"ר טל שריר                                                                                                                         
 ממונה על תכנית                                                                                                                  
  "מרחבי חינוך"                                                                                                                              

אגף מו"פ, משרד החינוך
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דבר מנהלות חינוך יסודי ועל-יסודי

הורים יקרים,
אנו נרגשות עם תחילתה של תקופת הרישום הבאה עלינו לטובה, ומצפות לקלוט 

את ילדיכם במערכת החינוך היישובית- פרדס חנה-כרכור. 
התחלות חדשות מלוות בהתרגשות וצפייה, לצד חששות טבעיים ושאלות – אנו כאן על 

מנת לסייע לכם במעבר המשמעותי של ילדכם! 
בשנים האחרונות אנו עוסקים בפיתוח ובניית מערכת החינוך היישובית, מתוך רצון

להעניק לכל תלמיד ותלמידה, לממש את יכולתם וכישוריהם.
חוברת זו פורשת בפניכם את נהלי הרישום והקריטריונים. 

אנא קראו בעיון את נהלי הרישום, והקפידו לבצע את הרישום במועד.
אנו מאחלות לכל ההורים והילדים שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

              אוריה ירדני                  שרון שמאי                  שירה הר-צבי
           מנהלת אגף החינוך    מנהלת החינוך היסודי    מנהלת החינוך העל-יסודי

4



5

מידע רישומי ותאריכי הרישום לשנה"ל התשפ"ד
כיתה א'

הרישום יחל ביום שני, א' בשבט תשפ"ג | 23.01.23 
ויסתיים ביום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג | 12.02.2023

חינוך על יסודי 
הרישום יחל ביום ראשון, י"ט באדר התשפ"ג | 12.03.23 

ויסתיים ביום חמישי, א' בניסן התשפ"ג | 23.03.2023

הרישום מיועד לתושבי פרדס חנה כרכור, אשר כתובתם מעודכנת 
בתעודת הזהות.

הרישום למסגרות החינוך ביישוב, הינו ידידותי ונגיש באתר המועצה בכל זמן ומכל מקום:

   א. רישום עבור מי שכתובתו בפרדס חנה כרכור מעודכנת בתעודת הזהות: קישור לטופס
      ב. רישום עבור מי שכתובתו אינה מעודכנת בתעודת הזהות: 

   יסודי: קישור לטופס
   על-יסודי: קישור לטופס

   ג. רישום תושב חדש/עתידי: 
   יסודי: קישור לטופס

   על -יסודי: קישור לטופס

מי הם התלמידים המחויבים ברישום?
בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949, הורים שילדיהם מיועדים לחינוך חובה )מגיל 2.9( מחויבים 

לרשום את ילדיהם לבית ספר ממלכתי, ממלכתי דתי או חינוך חרדי באזור מגוריהם, להלן שנתוני 

מחויבי הרישום:

כיתה א':
בוגרי גן חובה, שנתון 2017: תאריכי לידה 01.01.17-31.12.17 

ילדים שקבלו אישור השארות בגן חובה, ילדי 2016.

בעלי אישור הדלגה לכיתה א' באישור השפ"ח )שירות פסיכולוגי חינוכי( 

כיתה ז': תלמידי כיתות ו' התשפ"ג
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הודעת שיבוץ למסגרות החינוך:

חינוך יסודי: 05.03.23 , י"ב באדר התשפ"ג   
● תלמידים שלא יבצעו רישום בתקופת הרישום, יקבלו את שיבוצם לביה"ס במהלך חודש יוני.

חינוך על-יסודי: עד סוף חודש אפריל.
חינוך מיוחד: לאחר וועדות השיבוץ בתאריך ה-30.07.23, במהלך חודש אוגוסט. 

ערעורים על שיבוץ:
חינוך יסודי: ערעור על שיבוץ יפתח בין התאריכים ה-5.3.23-16.03.23, 

באמצעות בטופס הבא בלבד: קישור לטופס

פרסום שיבוץ לאחר הערעור לאחר התאריך-20.03.23.

חינוך על-יסודי: ערעור על שיבוץ יפתח בין התאריכים ה- 23.4.23-30.04.23. 
באמצעות הטופס הבא בלבד: קישור לטופס

פרסום תשובות וועדת ערר לאחר ה-10.05.23.

חינוך מיוחד: לאחר וועדות השיבוץ בתאריך ה-30.07.23, במהלך חודש אוגוסט. 
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מסמכים נדרשיםסוג ההליך

תושב חדש/תושב עתידי
טופס בקשה דרך הלינק הבא: 

 קישור לטופס
ת"ז של שני ההורים  .1

חוזה דירה בכתובת החדשה   .2
ביטול רישום ממחלקת החינוך ברשות הקודמת  .3

הורים עצמאיים / גרושים / פרודים / יחידניים
כתב התחייבות חתום על ידי שני ההורים ותקף למועד הרישום, 

ת"ז של שני ההורים, ובמקרה של אפוטרופוס בלעדי - צילום 
פסק דין של בית המשפט בלבד. לא יתקבל אישור מעו"ד אלא 

רק מבית דין. 
•  במקרה של הורה יחיד לצרף תמצית מרשם אוכלוסין

ת"ז של מיופה הכוח ושל ההורים, מכתב הרשאה חתום ע"י שני רישום ע"י מיופה כוח 
ההורים וכל רישום ע"י מיופה כוח שאר המסמכים הרלוונטיים 

לרישום.
בקשה לביטול רישום עבור תושב שמעתיק את מגוריו 

ליישוב אחר
טופס בקשה דרך הלינק הבא:

 קישור לטופס
1.                    חוזה דירה בכתובת החדשה

2.               צילום תעודת זהות + ספח הורה/ים

טופס בקשה דרך הלינק הבא: אישור לימודי חוץ
קישור לטופס

מסמך אישור קבלה למוסד לימודי המבוקש  .1
צילום תעודת זהות + ספח  .2

ראה נוהל                       מעבר בין בתי ספר 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאגף החינוך בדרכים הבאות:
הודעת WhatsApp  למספר 053-3662236

פנייה טלפונית 077-9779953  
dy.shira@pardes-hanna-karkur.muni.il  :מייל

טפסים מקוונים ומסמכים להגשה

הרישום לא יהיה תקף ללא השלמת כל המסמכים ובשלמותם.
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מידע כללי לרישום לכיתה א':

1. כיצד בוחרים בית ספר?
    א. חינוך ממלכתי: 

    הרישום לבתי הספר ביישוב הינו על בסיס אזורי רישום, קרי רחובות המשויכים לבתי הספר 
    השונים )ראו טבלת רחובות לפי בתי הספר – בסוף חוברת זו(. במצב של רישום יתר, נלקחים
    בחשבון תאריכי הרישום )רישום במועד(, איזון בנים בנות, תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית. 

    כמו כן, רשאית המועצה לווסת את התלמידים על ידי הגרלה. בהגרלה נוכחים מנהלת אגף החינוך,               
    יועץ משפטי ונבחר ציבור.

    
    ב.חינוך ממלכתי דתי:

    אם בחרתם בעת הרישום בחינוך הממלכתי דתי, יפתחו בפניכם שלושה בתי ספר: נועם, ישורון,    
    מעיין ומורשה. במצב של רישום יתר, נלקחים בחשבון תאריכי הרישום )רישום במועד(, איזון בנים

    בנות, תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית. כמו כן, רשאית המועצה לווסת את התלמידים על ידי 
    הגרלה. בהגרלה נוכחים מנהלת אגף החינוך, יועץ משפטי ונבחר ציבור.

    
    ג. רישום בבי"ס ממלכתי אחר שאינו באזור הרישום שלכם(, ראשית עליכם לבצע רישום לביה"ס

    באזור הרישום לפי כתובת המגורים שלכם. לאחר מכן יש להגיש בקשה בטופס הבא:
    קישור לטופס

  
    ימים פתוחים בבתי הספר ביישוב:

    קישור לדף
    בקשות לבתי הספר שאינם באזור הרישום שלכם, נבחנות על פי מספר פרמטרים: מקום פנוי לאחר                

    שיבוצם של התלמידים באזור הרישום,  איזון בנים-בנות, תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית.
 

    ד. רישום לבית ספר ייחודי: שבילים ע"ש בגין- דמוקרטי )רשמי(, רימון אנתרופוסופי )רשמי(,
     ישורון-מעיין )אנתרופודוסי רשמי(  הפרדס מרחבי שיח )מוכש"ר(, בית עגול דיאלוגי )מוכש"ר(, אם   

     ברצונכם להשתייך לאחד ממוסדות החינוך הייחודיים, יש לפעול לפי הנוהל הבא:

      1. הגעה ליום פתוח -
      קישור ללדף

      2. הגשת בקשה בטופס הבא:  קישור לטופס
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●  לאחר סיום תקופת הרישום, תערך הגרלה על המקומות הפנויים.
●  נכון לשנה"ל התשפ"ג הרשות מאשרת את העלאת תלמידי החובה בגנים המזינים ישירות

   לביה"ס ללא הגרלה. משנה"ל התשפ"ד נפעל בהתאם להנחיות משרד החינוך או קביעה אחרת. 

להלן התבחינים לבתי הספר הייחודיים:
    -  בנושא איחוד האחים; אנו כפופים למדיניות משרד החינוך בהתאם לעתירה שהתקבלה בינואר

       2023 ונפעל על פי ההנחיות.
    -  נכות פיזית מוכרת על ידי ביטוח לאומי

    -  יכולת הקליטה של ביה"ס על פי מספר התלמידים ומספר הכיתות בשכבה
    -  איזון מספרי בין בנים לבנות
    -  שיקולים מערכתיים פדגוגים

    -  במקרה של תאומים ככל שאחד מהם עולה בהגרלה, באופן אוטומטי יעלה גם אחיו באותה שכבת
       גיל.

    -  מקרים חריגים, יישקלו נסיבות אישיות של ילד או משפחתו.

2.  כיצד מקבלים אישור ללמוד בביה"ס שאינו בפרדס חנה כרכור?
ברשות מגוון בתי ספר הנותנים מענה לכלל תלמידי הישוב ולכן הרשות אינה מאשרת לימודים מחוץ 

לישוב. במקרים מיוחדים ראו נוהל אישור לימודי חוץ. 

3.  כיצד מתבצע הרישום?
לצורך התייעלות מערכת השיבוץ בדרך אחידה לכולם, תהליך הרישום ייעשה באופן הבא: 

    א. רישום לילידי 2017: לינק לרישום:
         קישור לטופס

       ההורה יזין מספר ת"ז הורה + מספר ת.ז של ילדו ויתבקש לבחור סוג חינוך בלבד )ממלכתי/      
       ממלכתי דתי(. במידה ותבחר בחינוך ממלכתי, המערכת תזהה את אזור הרישום לפי 

       הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. עבור החינוך הממלכתי-דתי, תוכל לבחור בין שלושה בתי 
       ספר ביישוב.

   ב. רישום עבור ילידיי 2016/2018 )מעוכבים בגן/בעלי אישור הדלגה(: לינק לרישום: 
        קישור לטופס

       ההורה ימלא את כל פרטי הטופס, בליווי צילום תעודת זהות + ספח, חוזה שכירות/קנייה של נכס      
       ויבדוק לפי טבלת הרחובות, לאן משויך ילדו )ראה טבלת רחובות משויכים בסוף החוברת(

   ג. רישום עבור  תושב הישוב שעבר לכתובת אחרת בתחומי הרשות וטרם עדכן במשרד הפנים:
       יש לבצע רישום כ"רישום תלמיד חדש" ברשות. בעת ההגשה של בקשת הרישום, יש להציג את 

       המסמכים הבאים:
חוזה שכירות/קנייה של נכס בפרדס חנה כרכור  -       

9

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=45
https://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il/109/


10

        -  צילום תעודת זהות +ספח
        -  טופס משלם ארנונה על שם ההורה

    ד. הרישום עבור תושב חדש/עתידי
        תלמידים חדשים/עתידיים יכנסו להרשמה דרך הלינק הבא:

        קישור לטופס
        יש למלא את טופס הרישום במלואו ולצרף את הבאים: 

        -   ביטול רישום מהרשות הקודמת בה התגוררתם
        -  צילום תעודות זהות + ספח של ההורה/הורים

        -   חוזה שכירות/קנייה 

4.  אישור הדלגה/השארות לילדי גן חובה?
    א. השארות בגן: הורים אשר מתלבטים האם להשאיר את ילדם בגן שנה נוספת )ילידי 2017(,            

        נדרשים כתחילה לבצע רשום לכיתה א. במקביל, יש לפנות לגננת של ילדכם ולבחון את מידת 
        הנחיצות עמה. במידה והוחלט להגיש בקשה להישארות בגן, הגננת תעביר את בקשתכם 

        לשירות
        הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(, אשר עורכים בדיקת מוכנות לילדי הגנים ומספקים את האישוז

        הנדרש.
    תלמיד אשר לא יהיה בידיו אישור השארות חתום על ידי פסיכולוג חינוכי, לא יוכל להישאר שנה

    נוספת בגן ויעלה לכיתה א'.
    הדלגה לכיתה א': הורים אשר מעוניינים לקבל אישור הדלגה לכיתה א' )לפסוח על שנת חובה בגן   
    ולעלות ישירות לכיתה א'(, נדרשים להירשם לגן במועד הרישום ככלל ילדי השנתון שלהם. לאחר  

    מכן, לפנות באמצעות הגננת לשירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(, על מנת לבצע הערכת בשלות  
    ולבחון מתן אישור הדלגה לילדכם. לאחר שיתקבל האישור, יש להירשם )בצירוף האישור 

    מהשפ"ח(  דרך הלינק הבא:  קישור לטופס
    

  עם סיום הרישום, אנא ודאו שקיבלתם אישור רישום בדואר האלקטרוני.
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    חשוב לדעת!

     ●  הליך הרישום הינו באחריות הרשות. על כן, בסמכות הרשות לא לאשר את כל הבקשות ולווסת         
        את השיבוץ לפי כיתות, בהתאם לתנאים ולצרכים הפיזיים. 

     ●  פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד החינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. 
         מכאן, שאם ייווצר מצב של רישום יתר, יופעלו הקריטריונים לוויסות גם אם הרישום נעשה 

         במועד. הקריטריונים לשיבוץ במקרה של רישום יתר:

     1. תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית
הגרלה   .2     

     ● תהליך השיבוץ ייעשה תוך התייחסות להעדפותיכם ובהתחשב באילוצי המערכת, כגון: שמירה
        על מספר הכיתות בכל אחד מבתי הספר ועל מספר התלמידים בכיתה.  

     ● לתשומת ליבכם, אין אנו יכולים להתחייב על שיבוץ ילדיכם לעדיפות הראשונה שציינתם. עם 
        זאת, רישום במועד הרישום יגביר את הסיכוי לשיבוצו של ילדכם לפי בחירתכם. ילדים שיירשמו

        לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג   
        שביקשו. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לבי"ס הקרוב למקום מגוריהם.

     ● הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר בית ספר הרחוק ממקום 
        מגוריו.

     ● אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע, עלולה להביא לביטול הרישום
        ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

     ● הודעות שיבוץ עפ"י תקנות שיווין לאנשים עם מוגבלויות: בעבור תלמיד/להורה הזכאי להתאמת
        נגישות פרטנית, יש לעדכן את הרשות המקומית ומנהל/ת ביה"ס עם קבלת הודעת השיבוץ. זאת     

        על מנת שנוכל להיערך לביצוע ההנגשות הנדרשות. ראה פירוט נוסף על הגשת הבקשה:
        קישור לטופס

     ● הבהרה לגבי שילוב- בקשה לקבלת זכאות לשעות שילוב תיבחן על ידי המוסד החינוכי בלבד. יש          
        להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד הלימודי בו יילמד ילדכם. הבקשה תבחן 

        ותטופל בהתאם. 
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נוהל בקשת מעבר בין בתי ספר בתוך הרשות בגיל היסודי 

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית הנמצאת בסביבתו המוכרת, בקהילה בה 
הוא חי, תוך קיום יחסי גומלין הדדיים בינו לבין הסביבה. לכן, הרשות עושה ככל שניתן כדי למצות את 
מרב ההזדמנויות והאפשרויות במסגרת הבית ספרית בה התלמיד מצוי, בשיתוף פעולה בין הגורמים 

המעורבים השונים ותוך ראיית טובת הילד במרכז ובראש סדר העדיפויות.
עם זאת, בשל סיבות שונות ואילוצים, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת, 

לאחר שמוצו כל התהליכים הבית-ספרים. העברת התלמיד תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים 
ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.

    ● הבקשות ידונו בשני מועדים במהלך השנה ומועד נוסף בקיץ עבור השנה"ל העוקבת.
    ● במקרים מיוחדים יש לפנות למזכירות האגף לטיפול במתכונת ועדה חריגה עקב אירוע חריג

בחופשת הקיץ האגף מטפל בבקשות קליטת תלמידים חדשים בלבד. בקשות מעבר תלמידים 
ממשיכים בין בתי ספר ידונו רק במועדי הועדה לעיל

בקשת המעבר תיעשה בכמה שלבים: 
   1.  הורים יפנו לביה"ס לעדכן ברצונם לבקשת מעבר. ביה"ס יקיים תהליך חינוכי עם ההורים והתלמיד        

        על מנת למצות את האפשרויות החינוכיות הקיימות עבור התלמיד בביה"ס. במידה ויוחלט על 
        המשך תהליך המעבר, יקבלו ההורים טופס בקשת מעבר מביה"ס, ימלאו ויחזירו לביה"ס להכנת 

        דו"ח חינוכי.   
    2. ביה"ס יפנה לאגף חינוך לעדכן בבקשת המעבר בצירוף הטופס הממולא. 

    3. ועדת מעברים תתכנס, במועדים שנקבעו מראש, בראשות מנהל אגף/מנהלת מחלקת בתי ספר 
        ותקיים דיון עם הגורמים הרלוונטיים, פיקוח, מנהל/ת ביה"ס, פסיכולוג/יועץ ביה"ס.

    4. הודעה בדבר ההחלטה תינתן במייל תוך 14 ימים מיום התכנסות הועדה, מכתב עם החלטה ישלח    
        להורים במייל שהתקבל בטופס הבקשה לוועדה.

    5. במידה והועדה תאשר מעבר, ביה"ס יסייע לתלמיד ומשפחתו בכל הנדרש. המעבר ילווה ע"י היועץ    
        החינוכי ופסיכולוג ביה"ס

    6. ביה"ס הקולט ישבץ את התלמיד רק לאחר אישור בכתב מאגף חינוך.
       ● ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות לדר' סער הראל מנהל מחוז חיפה, משרד החינוך,    

          עד שבוע ממועד קבלת מכתב ההחלטה מהמועצה.
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נוהל אישור לימודי חוץ עבור תלמידי היישוב 
)קבלת אישור למסגרות שאינן בפרדס חנה כרכור(

ברשות מגוון בתי ספר הנותנים מענה לכלל תלמידי הישוב ולכן הרשות אינה מאשרת לימודים 
מחוץ לישוב. ייבחנו אך ורק הגשות לבתי ספר ייחודיים אשר אין לרשות המקומית פרדס חנה 

כרכור 
מקבילה בעלת יחוד דומה.

      בשנת תשפ"ד בקשות עבור קבלת אישור לימודי חוץ תתקבלנה עד התאריך ה- 31.05.23.
הורים/אפוטרופוס של תלמיד/ה אשר הינם תושבי המושבה ומעוניינים לצאת למוסד לימודי שאינו

         שייך מוניציפאלית למועצה המקומית פרדס חנה כרכור, נדרשים לבאים:

1.      מילוי בקשה "אישור לימודי חוץ" -
         קישור לטופס                                                                           

2.      צירוף מסמכי קבלה למוסד המבוקש, שאינו ברשות.
3.      צילום ת.ז + ספח של ההורים

4.      במידה והתלמיד/ה הינו בחזרת אפוטרופוס, יש לצרף אישור האפוטרופסות.
5.      נימוק הבקשה.

6.      להורים יחידניים/גרושים/פרודים/אפוטרופוס: כתב התחייבות חתום על ידי שני ההורים ותקף 
         למועד הרישום, ת"ז של שני ההורים, ובמקרה של אפוטרופוס בלעדי - צילום פסק דין של בית           

         המשפט בלבד. לא יתקבל אישור מעו"ד אלא רק מבית דין. הורה יחיד נדרש לצרף תמצית 
         מרשם אוכלוסין.

הבקשות יבחנו לפי הפרמטרים הבאים:
● מוסד מבוקש שאין לו מקבילה ברשות )זרם דתי, זרם חינוכי וכן הלאה(  

● הורים פרודים/גרושים/מגורים עם אפוטרופוס שאינו תושב הרשות  
● אחר )בקשות על בסיס העדפה כאשר ישנה חלופה ברשות ועוד(  

חשוב לציין:
● הרשות אינה מתחייבת לתשלום אגרת לימודי החוץ ו/או כל תשלום נלווה אחר, עבור תלמיד      
            שקבל אישור לימודי חוץ. התשלומים ישולמו על ידי הורי התלמיד בהתחשבנות ישירה מול   

            הרשות הקולטת. 
● תשובה על החלטת אגף החינוך תשלח להורי/אפוטרופוס התלמיד.   

● טופס אישור על לימודי החוץ ישלח להורים/אפוטרופוס ולביה"ס המבוקש  
● ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות לדר' סער הראל מנהל מחוז חיפה, משרד   

             החינוך, עד שבוע ממועד קבלת מכתב ההחלטה מהמועצה.
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נוהל בקשה לשיבוץ בבי"ס שאינו באזור רישום – 
עבור כיתות א' בלבד

תושבים אשר מעוניינים להשתבץ לבי"ס שאינו באזור הרישום שלהם ימלאו טופס: "בקשה לבי"ס 
שאינו באזור רישום": קישור לטופס

בקשה זו תבחן במעמד וועדה המורכבת מצוות אגף החינוך )מנהלת האגף, מנהלת מחלקת בתי 
ספר, פסיכולוג מטעם השפ"ח וכן אנשי רווחה במידת הצורך(. בעת בחינת הבקשה יילקחו בחשבון 

הבאים: תקני כיתות, מספר בקשות, איזון בנים/בנות ואופי הבקשה. תשובה על החלטת הוועדה 
תשלח להוריי/אפוטרופוס התלמיד.

    ●     להורים יחידניים/גרושים/פרודים/אפוטרופוס: כתב התחייבות חתום על ידי שני ההורים 
           המשפט בלבד. לא יתקבל אישור מעו"ד אלא רק מבית דין. הורה יחיד נדרש לצרף תמצית  

           מרשם אוכלוסין.
    ●     ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות לדר' סער הראל מנהל מחוז חיפה, משרד 

           החינוך, עד שבוע ממועד קבלת מכתב ההחלטה מהמועצה.
    ●     טבלת רחובות התשפ"ד: קישור
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הנחיות כלליות לרישום למוסדות החינוך – על-יסודי

הרישום יחל ביום ראשון, י"ט באדר התשפ"ג | 12.03.23 
ויסתיים ביום חמישי, א' בניסן התשפ"ג | 23.03.2023

הורים תלמידות ותלמידים יקרים,  

בימים אלה אגף החינוך נערך לקליטת בוגרי כיתות ו' לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"ד.
באחריות ההורים לבצע את הרישום במועד. 

הנחיות רישום לחינוך על-יסודי:

    ●      הרישום יתבצע דרך הרשות המקומית פרדס חנה-כרכור בלבד.
    ●      הרישום יתבצע באמצעות אתר הרישום האינטרנטי בכתובת: האתר יהיה פתוח 24 שעות 

            ביממה בתאריכי הרישום לעיל.
    ●      המחויבים ברישום למוסדות החינוך הינם: ילדי החינוך הרגיל וילדי החינוך המיוחד כאחד 

            )הלומדים בבתי ספר רגילים בכיתות קטנות(. 
    ●      בתום הרישום יש לוודא קבלת אסמכתא לדוא״ל שהוזן בתהליך הרישום.

    ●      רישום שלאחר תקופת הרישום, הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

אפשרויות רישום -  שלא באמצעות האינטרנט:

            ניתן להגיע בתקופת הרישום למשרדי אגף החינוך במועצה, לפי שעות הקבלה:
            א', ג' ו-ה' – בין השעות 08:30-11:30, וכן ביום ג' בין השעות 16-18.
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רישום עבור החינוך הממלכתי: 

קישור לטופס

רישום תלמידים בוגרי בתי הספר ביישוב:

אורט צומח אורט חקלאי

מיועד לתלמידי בתי הספר:
שרת, ע"ש רבין, מעיינות ושדות.

מיועד לתלמידי בתי הספר:
מרחבים , אלונים וממלכתי כרכור.

תיכון רימון אנתרופוסופי תיכון שבילים דמוקרטי ע"ש בגין
בית ספר 8 שנתי ועל כן אין צורך ברישום לכיתה ז', אלא לתלמידי 

שכבת ח' העולים ל-ט'
* תלמידי בתי הספר האחרים- על בסיס מקום פנוי והגרלה.

* תלמידי כיתות ז', נדרשים להגיע ליום הפתוח של רימון יסודי, 
בתאריך ה-25.1.23 בשעה 14:00.

מיועד לתלמידי ביה"ס היסודי שבילים, 
* תלמידי בתי הספר האחרים במושבה- על 

בסיס מקום פנוי והגרלה.

ימים פתוחים:

שעה תאריך ביה"ס

09:30 03.03 אורט צומח

10:00 24.02 אורט חקלאי

שעה תאריך ביה"ס

08:30 06.02 אולפנית אמונה אלישבע

08:30 20.02 אולפנית אמונה אלישבע

רישום עבור החינוך הממלכתי-דתי: 

         קישור לטופס
● מיועד לבוגרי בתי הספר ממ"ד פרדס חנה כרכור : מורשה, ישורון-מעיין ונועם.   

● על פי הנחיית משרד החינוך, מוסדות החינוך הקולטים את בוגרי כיתות ו' ממ"ד בפרדס   
            חנה כרכור הינם:

         בנות: אזורי דתי לבנות- אולפנית "אמונה" אלישבע – לראשונה הרישום יתבצע דרך אתר 
         המועצה, בלינק הבא: קישור לטופס         

ימים פתוחים:

בנים: מיפוי משרד החינוך לישיבה תיכונית נתיבות דרור באור עקיבא, רישום ישיר לישיבה, פרטים 
באתר. לחץ לקישור
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●       הרישום והשיבוץ למסגרות החינוך יעשו ע"י אגף החינוך בלבד ולא ע"י בתי-הספר/העמותות.

שיקולים בשיבוץ למסגרות הייחודיות:
נכות פיזית מוכרת על ידי ביטוח לאומי  -

יכולת הקליטה של ביה"ס על פי מספר התלמידים ומספר הכיתות בשכבה  -
איזון מספרי בין בנים לבנות  -
שיקולים מערכתיים פדגוגים  -

במקרה של תאומים ככל שאחד מהם עולה בהגרלה באופן אוטומטי יעלה גם אחיו באותה  -
         שכבת גיל.  

מקרים חריגים, יישקלו נסיבות אישיות של ילד או משפחתו.  -

שימו לב, במסגרות אלו קיים אופי ייחודי שרלוונטי גם לאורח החיים בבית התלמיד. חשוב מאוד שכל 
משפחה תוכל לוודא ולהבטיח שזו אכן מסגרת המתאימה לילדיהם. לפיכך, טרם הגשת הבקשה לרישום 
למסגרות הייחודיות יש לקבל מידע על מסגרות החינוך הייחודיות על ידי השתתפות ביום פתוח להורים. 
לאחר שיבוץ התלמידים על פי קריטריונים שפורטו לעיל, ככל שנותרו מקומות פנויים, תיערך הגרלה בין 

כל הילדים המועמדים לרישום. 

על מנת להיכנס להגרלות, יש לפעול לפי הנוהל הבא:
הגעה ליום פתוח  .1

שעה תאריך בי"ס

14:00 25.1 רימון יסודי )א-ח, עבור כיתות ז'(

15:00 5.3 רימון תיכון )ט'-י"ב, עבור כיתות 
ט'(

08:30 16.3 שבילים

רישום בטופס הגרלות התשפ"ד על יסודי )פתוח רק בתקופת הרישום לעל-יסודי(: קישור לטופס  .2
רישום תלמיד חדש/עתידי ביישוב: 

קישור לטופס
ברוכים הבאים!

בטרם ביצוע יש להצטייד בעת הרישום בטפסים הבאים: 
          א. תעודת זהות של הורי התלמיד/ה + ספח מלא מצורף.

          ב. חוזה שכירות/ קנייה ברשות
          ג. ביטול רישום ממוסדות החינוך מהרשות שעזבתם

          -  הורים שאינם חיים יחד )עצמאיים, רווקים, גרושים, פרודים, יחידניים(, יש למלא במעמד 
             הרישום 

          טופס "הצהרה של הורים עצמאים": קישור לטופס

17

https://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il/136-1671354383-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/
https://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il/137/
https://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il/111/


18

השיבוץ עבור תלמידים חדשים, הינו על בסיס מקום פנוי במוסד החינוכי, תוך השתדלות   -
          להתחשבות בבקשת התלמיד.

לתשומת ליבכם:
   ●    הורים גרושים/פרודים: יש לצרף אישור פסק דין/משמורת/הסכמה בכתב של בן הזוג בצירוף 

          תעודת הזהות שלו/ה.
   ●    בוגרי כיתות ו' אשר מעוניינים ברישום למוסד לימודי אחר ברשות, נדרשים למלא את הלינק 

          המצורף: קישור ללינק
         טופס זה יהיה פתוח לערעורים בין התאריכים 23.4.23-30.0423

   ●    בקשות לאישור לימודי חוץ: תתאפשרנה עד התאריך ה-30.05.22 בלבד. על מגיש הבקשה      
          לצרף את הבאים לטופס הבקשה המקוון: קישור לטופס

צילום תעודת זהות +ספח פתוח.    א. 
אישור קבלה למוסד לימודים המבוקש.    ב. 

הורים גרושים/פרודים  - יש לצרף אישור פסק דין/משמורת/הסכמה בכתב של בן הזוג על     ג. 
         תעודת הזהות שלו יש למלא כתב הצהרה: קישור לטופס
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הנחיות רישום ונהלי בקשות רישום – חינוך על-יסודי
נוהל "ועדת מעברים" בקשת מעבר בין בתי ספר בתוך הרשות 

קיימת חשיבות רבה לחינוך להתמדה ופיתוח חוסן אישי בקרב תלמידים. 
שמירה על רצף חינוכי הינה משמעותית ומסייעת בהעמקת שורשים צמיחה ופריחה.

אנו מאמינים במיצוי מרב ההזדמנויות והאפשרויות במסגרת הבית ספרית, תוך שיתוף פעולה בין 
המעגלים השונים העוטפים את התלמיד.

עם זאת, בשל נסיבות שונות, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת, לאחר 
שמוצו כל התהליכים הבית-ספרים.

תאריכים להגשת בקשות מעברים:

בקשות למעברים לשנת הלימודית התשפ"ד יש להגיש בין התאריכים: 1.4.23-15.7.23 
תשובות ימסרו להורים במייל עד 1.8.23

נוהל בקשת מעבר:
הורים יפנו לביה"ס לעדכן ברצונם לבקשת מעבר. ביה"ס יקיים תהליך חינוכי עם ההורים   .1    

         והתלמיד על מנת למצות את האפשרויות החינוכיות הקיימות עבור התלמיד בביה"ס. במידה 
         ויוחלט על המשך תהליך המעבר, יקבלו ההורים טופס בקשת מעבר מביה"ס בו לומד ילדם, 

         ימלאו אותו, יחתמו על טופס ויתור סודיות ויעבירו להמשך מילוי דו"ח חינוכי על ידי צוות ביה"ס.
ביה"ס יפנה לאגף חינוך לעדכן בבקשת המעבר בצירוף הטופס המלא.   .2    

ועדת מעברים תתכנס בראשות מנהלת מחלקת החינוך ותקיים דיון עם הגורמים הרלוונטיים,   .3    
         פיקוח, מנהל/ת ביה"ס, פסיכולוג/יועץ ביה"ס.

הודעה בדבר ההחלטה תינתן להורים במייל תוך 14 ימים מיום התכנסות הועדה, מכתב עם  .4    
         החלטה ישלח להורים במייל שהתקבל בטופס הבקשה לוועדה.

ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות למנהל המחוז, משרד החינוך, עד שבוע ממועד  .5    
         קבלת מכתב ההחלטה מהמועצה.

    6.  במידה והוחלט על מעבר, ביה"ס יסייע לתלמיד ומשפחתו במעבר. המעבר ילווה בעזרת היועץ 
         החינוכי ופסיכולוג ביה"ס

ביה"ס הקולט ישבץ את התלמיד רק לאחר אישור בכתב מאגף חינוך  .7    
●   להורים יחידניים/גרושים/פרודים/אפוטרופוס: כתב התחייבות חתום על ידי שני ההורים ותקף למועד   

     הרישום, ת"ז של שני ההורים, ובמקרה של אפוטרופוס בלעדי - צילום פסק דין של בית המשפט 
     בלבד. לא יתקבל אישור מעו"ד אלא רק מבית דין. הורה יחיד נדרש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין

●   במהלך שנת הלימודים לא יתקיימו וועדות מעברים.
●   בבקשות מעבר עקב אירוע חריג, יש לפעול על פי הנוהל לעיל. לאחר מכן יש לפנות למזכירות בית 

     הספר בו לומד ילדכם להמשך טיפול במתכונת וועדה חריגה. 
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נוהל בקשה לאישור לימודי חוץ עבור תלמידי היישוב 
)קבלת אישור למסגרות חינוכיות שאינן בפרדס חנה כרכור(

חשוב לציין, טובתם של התלמידים היא התחנכות ברשות בה הם מתגוררים. על מנת ללמוד 
ברשות אחרת, קיימת חובה לקבל מהרשות אישור ללימודי חוץ.

בקשות לקבלת אישור יש להגיש עד לתאריך 31.05.23 ולנמק בטופס את הסיבות לבקשה זו. תשובות 
יועברו להורים עד לתאריך 02.07.23

● למי מיועד טופס הבקשה? 
         הטופס מיועד להורה/ים/אפוטרופוס של תלמיד/ה, תושב/י המושבה ומעוניינים לצאת למוסד 

         לימודי שאינו שייך מוניציפאלית למועצה המקומית פרדס חנה כרכור, נדרשים לבאים:
מילוי בקשת "אישור לימודי חוץ" בפורטל אגף החינוך: קישור לטופס  -   

צירוף מסמכי קבלה למוסד המבוקש, שאינו ברשות – ללא צירוף אישור קבלה, בקשתכם לא   -   
         תבחן.

צילום ת.ז + ספח של ההורה/ים  -   
במידה והתלמיד/ה הינו בחזקת אפוטרופוס, יש לצרף אישור האפוטרופסות.  -   

נימוק הבקשה – חובה למלא!  -   
תשלום אגרת לימודי חוץ לרשות של המוסד החינוכי.   -   

להורים יחידניים/גרושים/פרודים/אפוטרופוס: כתב התחייבות חתום על ידי שני ההורים ותקף   -   
         למועד הרישום, ת"ז של שני ההורים, ובמקרה של אפוטרופוס בלעדי - צילום פסק דין של בית

         המשפט בלבד. לא יתקבל אישור מעו"ד אלא רק מבית דין. הורה יחיד נדרש לצרף תמצית 
         מרשם אוכלוסין.

● הבקשות יבחנו לפי הפרמטרים הבאים:
מוסד מבוקש שאין לו מקבילה ברשות   -   

הורים פרודים/גרושים/מגורים עם אפוטרופוס שאינו תושב הרשות  -   
סיבות אישיות    -   

● טופס אישור על לימודי החוץ ישלח להורים/אפוטרופוס ולביה"ס המבוקש
● ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות לדר' סער הראל מנהל מחוז חיפה, משרד החינוך, 

   עד שבוע ממועד קבלת מכתב ההחלטה מהמועצה.
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דבר מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד

שלום לכולם,
המחלקה לחינוך מיוחד, אחראית על קיום ועדות זכאות ואפיון בתוך הרשות אשר 

הינן ועדות סטטוטוריות של משרד החינוך ופועלות תחת חוק וחוזרי מנכ"ל לבחינת 
זכאויות. בנוסף, אנו מטפלים בבקשות לסיוע רפואי מול משרד הבריאות.

המחלקה מקדמת תפיסה קהילתית הוליסטית ופועלת ליצירת רצפים בין שכבות 
־הגיל בשיתוף פעולה עם ההורים, השירות הפסיכולוגי, המתי"א ומשרד החינוך. במ

טרה משותפת למתן מענה מיטבי.
בתקופת הרישום, עבודת השיבוץ היא משמעותית, תהליכית ומאתגרת ונעשית 

באופן מקצועי תוך לקיחת כל השיקולים הכרוכים בכך.
המחלקה לחינוך מיוחד פועלת באופן שוויוני, בשקיפות  ובהגינות למען כלל ילדי 

החינוך המיוחד ומאחלת לכולם בהצלחה,

סגי לנקרי- גבע
מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
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מהו תלמיד בעל זכאות לחינוך מיוחד?

תלמיד אשר עבר ועדת זכאות ואפיון שהינה בתוקף )עד שלוש שנים מיום קיום הוועדה( ותלמידי 
החינוך הרגיל בעלי צרכים רפואיים הדורשים טיפול או השגחה והעומדים בקריטריונים הבאים:

מתן חמצן  •    
שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום  •    

צנטור שלפוחית שתן  •    
ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין  •    

הזנה דרך הזונדה או דרך גסטרוסטום  •    
השגחה לשם מניעת סכנת חיים מידית  •    

אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי  •    
לאחר השתלת איברים או קוצב לב  •    

הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר  •    
אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים,  •    

          ביצים ודגים.  
התלמיד זכאי לסיוע על פי מסמך רפואי מרופא מומחה שתוקפו לא יאוחר משישה חודשים 

מרגע הגשת הבקשה.
מהן מסגרות חינוך מיוחד?

ישנן מסגרות ייעודיות לתלמידי החינוך המיוחד )לפי האפיון הנקבע בוועדת הזכאות והאפיון( הן 
ביישוב ומחוץ לו, כאשר אין מסגרת תואמת. כל השיבוצים, נקבעים בוועדת שיבוץ שנערך לאחר 

ועדת הזכאות. להלן מסגרות חנ"מ ביישוב:
כיתות חנ"מ בבתי ספר ממלכתיים רגילים: כיתות ASD, לקויות למידה,      א. 

מסגרות חינוך מיוחד:     ב. 
המשתתפים בוועדות החינוך המיוחד הינם: 

וועדת זכאות- יו"ר ועדה מטעם משה"ח, שירות פסיכולוגי חינוכי, נציג/ת הורים, נציג/ת הרשות      א. 
         ונציג הפיקוח של מחוז חיפה.

וועדת שיבוץ- נציגת פיקוח של מחוז חיפה )בהתאמה לגיל השיבוץ(, שירות פסיכולוגי חינוכי,      ב. 
          נציגת רשות/מנהלת אגף החינוך

רישום למערכת החינוך בפרדס חנה כרכור, עבור תלמידי החינוך המיוחד והזכאים לסיוע רפואי:
רישום תושבים חדשים: יש להעביר תעודת זהות עם ספח פתוח של שני ההורים עם כתובת עדכנית 

של פרדס חנה כרכור, ביטול רישום, החלטה של ועדת זכאות ואפיון, אבחונים, שאלון הפנייה:
קישור לטופס
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תושבים קיימים: יש להעביר תעודת זהות עם ספח פתוח של שני ההורים עם כתובת עדכנית של 
פרדס חנה כרכור, ביטול רישום, החלטה של ועדת זכאות ואפיון, אבחונים, שאלון הפנייה. 

הערות חשובות:
  ●     בחירת הורים בחינוך המיוחד: לפי הרפורמה החדשה, התיקון לחוק בחנ"מ, ההורים בחינוך 
         המיוחד רשאים לבחור את סוג המסגרת עבור ילדיהם. אך יש לעשות הבחנה באופן הרישום 

         למוסדות החינוך:
  ●     סל אישי/ סיוע רפואי- רישום רגיל במחלקות לפי הגיל –  כיתה רגילה בביה"ס שאינו חנ"מ. 

  ●     מסגרות חינוך מיוחד: גני חינוך מיוחד, כיתות חינוך מיוחד, בתי ספר לחינוך מיוחד 
  ●     שינוי בחירת הורים/ שינויי סוג מסגרת: מעבר לסל אישי/כיתת חינוך מיוחד/בית ספר לחינוך 

         מיוחד
  ●     שינוי מסוג זה ניתן להגיש עדה- 25/6, זאת לפי חוק החינוך המיוחד. 

  ●     במידה ובחרתם חינוך רגיל )סל אישי( – הרישום יתבצע דרך מחלקת גני ילדים/ בתי ספר.
  ●     במידה ובחרתם חינוך מיוחד כיתה/ בי"ס – ההרשמה תתבצע ע"י המחלקת חינוך מיוחד  

         בוועדת שיבוץ.

שיבוץ:  השיבוץ למוסדות החינוך של תלמידי החינוך המיוחד, נקבע בוועדת שיבוץ עד סוף חודש יולי. 
תאריך קיום ועדות השיבוץ תלוי בגורמים שונים, בניהם סיום ועדות חריגות, אישור תקני כיתה במחוז, 

ועוד. לאחר קיום ועדת שיבוץ, תקבלו מכתב רשמי על השיבוץ ילדכם למסגרת. במידה ואינכם שבעי 
רצון מהמסגרת שנבחרה בוועדה, ניתן להגיש ערר, עד שבוע מיום קבלת מכתב השיבוץ. את מכתב 

הערער יש להגיש לשלוח בלינק הבא: קישור ללינק

ועדת הערר מתכנסת במהלך חודש אוגוסט וההחלטה המתקבלת בה היא הסופית.

קישור לפורטל הורים – חינוך מיוחד ושילוב: קישור ללינק

לתשומת לבכם:
  ●     הרשות המקומית היא המעסיקה הבלעדית של הסייעות והיא היחידה שקובעת את הגיוס, 

         השיבוצים, סדרי העבודה והסדרי שכר.
  ●     חל איסור על התערבות בשיבוצים ו/או בסדרי העבודה שקובעת המועצה.

  ●     כל פניה הקשורה לילד ולסייעת נעשית את מול מסגרות החינוך.
  ●     חל איסור מוחלט על ההורים להעסיק ולשלם לסייעות באופן פרטי ו/או לממן מכיסם את שעות 

         הסיוע של ילדם, וליצור בינם לבין הסייעת יחסי "תן וקח".
     -   חל איסור מוחלט על הסייעות לקבל כסף מההורים בגין עבודה עליה מקבלת שכר מהמועצה.

     -   חל איסור על סייעות לעבוד אצל ההורים אף מעבר לשעות העבודה המעוגנות בחוזה העסקה 
         בהתאם לסל השעות השנתי שנקבע, ללא אישור מראש ובכתב מהמועצה.

  ●     יודגש, סייעת המקבלת תשלום באופן פרטי מהורי הילד, פועלת בניגוד לדין ובכוונת המועצה 
         לבחון טיפול במקרים מסוג זה גם באמצעות הליכי משמעת
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בי"ס לחינוך מיוחד/ כיתת חינוך מיוחדסל אישי

רישום למסגרת
חינוכית

ראו רישום ושיבוץ לחינוך הרגיל, עמוד 11-12. תלמיד 
אשר בוחר בסל אישי, נדרש להירשם למסגרות החינוך 

ככלל תלמיד החינוך הרגיל.

החומרים עוברים לוועדת שיבוץ אשר 
מתכנסת בכמה מועדים. מסוף יוני עד סוף יולי. 

להתכנסות הועידה תלוי באופן ישיר בסיום כל הוע
דות. הרכב הועדה הוא מנהל אגף חינוך/ מנהל 

מחלקת חינוך מיוחד, 
פיקוח, פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי. בוועדה 

נרשם פרוטוקול. לאחר החלטות הועדה נשלחים 
למכתבי שיבוץ להורים. שיקולי שיבוץ: סוג המסג

רת שנבחר ע"י ההורים, מרחק, איפון,  החריגות, 
גיל התלמיד וצרכיו המיוחדים. 

ערר: הורים שאינם מרוצים מהמסגרת אליה 
שובץ הילד – יכולים להגיש ערר.

 שיבוץ למסגרת
לימודית

ראו רישום ושיבוץ לחינוך הרגיל, עמוד 11-12. תלמיד 
אשר בוחר בסל אישי, נדרש להירשם למסגרות החינוך 

ככלל תלמיד החינוך הרגיל.

החומר אודות התלמיד עובר לרכזת המתי"א האחראית פילוח תמיכות
על קבוצת הגיל/ האחראית במסגרת ובאחריות ביה"ס בו 

לומד התלמיד, לזמן ועדת פילוח תמיכות בנוכחות הורי 
התלמיד. בוועדה זו, נקבעות מהן התמיכות שילוו את 

הילד. עותק של סיכום הוועדה ישלח אל הורי התלמיד,

תלמידי החנ"מ אינם זכאים לתמיכות בכיתות 
חנ"מ או בתי ספר חנ"מ, זאת כיוון שהכיתה/

ביה"ס מותאמים לאפיון התלמיד.

תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים סייעת
הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב 

מסכן חיים ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים 
לסיוע רפואי במסגרת ימי 

הלימודים ופעילות משרד החינוך בחופשות.

שיבוץ סייעת- רכזת משאבי אנוש בחינוך מקבלת רק 
טופס אישור לשעות סייעת במידה והוחלט על מתן שעות 
סיוע. משבצת סייעת ומודיעה למסגרות בלבד. המסגרות 
מזמנות את המשפחה להיכרות עם הסייעת. הקשר של 
ההורים מול הסייעת מתווך ע"י מנהל המסגרת החינוכית

תלמידי חנ"מ אינם זכאים לסיוע רפואי או סייעת 
אישית, זאת כיוון שבכיתות אלו מספר התלמידים 

הינו קטן וברוב המקרים ישנה סייעת כיתתית.

־הסעות תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחיהיסעים
:נוך הרגיל  על פי חוזר מנכ"ל, כלל התלמידים המשולל

בים במערכת החינוך הרגיל במוגבלויות 
שלהלן: אוטיזם, הפרעות נפשיות, נכויות פיזיות קשות, 

מוגבלות שכלית קלה, מוגבלות שכלית בינונית ומוגבלות 
שכלית קשה, חרשים ולקויי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה, 
זכאים להשתתפות המשרד בעלות הוצאות הסעה )וליווי 

לפי זכאות(. עם זאת, הזכאות תינתן רק לבתי ספר 
המשויכים לרשות. הורים לילדים העומדים בקריטריונים 

הנ"ל וילדם לומד במסגרות 
חינוכיות ברשות פרדס חנה כרכור, מוזמנים

 לפנות למחלקת ההיסעים לבחינת זכאותם: יעל: 
mo.yael@pardes-hanna-karkur.muni.il

היסעים בחינוך המיוחד הינם תלויי אפיון
ומרחק מהמוסד החינוכי. לבדיקת זכאות יש 

לפנות למנהלת מחלקת ההיסעים. 
יעל:

 mo.yael@pardes-hanna-karkur.muni.il 

מעברים בבחירת סוג המסגרת )סל אישי/כיתת חנ"מ/בי"ס חנ"מ( מתאפשרים רק עד התאריך- 25.6.23 – לפי חוזר מנכ"ל.           הערות
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נושאים נוספים: שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרות השירות: מתן מענה פסיכולוגי מערכתי וקהילתי למען רווחתם הנפשית של ילדים 
והוריהם ולכלל מערכת החינוך בישוב פרדס חנה-כרכור.

המענה כולל שרות פסיכולוגי לגילאי 3-18:
      א. התערבויות במצבי חירום ומשבר.

      ב. השתתפות בוועדות עפ"י חוק )ועדות זכאות ואפיון, ועדות בין מקצועיות(

      ג. השתתפות פעילה בישיבות צוות בין מקצועי בתוך המסגרות החינוכיות בישוב תוך חשיבה על 

          צרכי התלמידים.

      ד. ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך השונים ומתן המלצות טיפוליות

           וחינוכיות בהתאם לצורכי הילד.

      ה. אבחון והערכה עפ"י הצורך : 

            1. הערכות בשלות במעבר מגן לכיתה א'.

            2. הערכה לילדים הזקוקים לשילוב.

            3. אבחון ילדים הזקוקים לשירותי החינוך המיוחדים, עפ"י שקול דעת פסיכולוג   

               המערכת.

      ו. הדרכות הורים בהתאם לזמינות הפסיכולוגים.
      ז. טיפול פסיכולוגי לפי שיקול דעתו של פסיכולוג המערכת ובהתאם לזמינות הפסיכולוגים.

      ח. עבודה בחדרי המורים. סדנאות/הרצאות לצוותים חינוכיים. 

      ט. קבוצות טיפוליות לילדים.
      י. השתתפות בצוותי חשיבה באגף החינוך.

      כ. פרויקטים מיוחדים - )כיסוי עלויות מלא על ידי המועצה ומשרד החינוך או בהשתתפות סמלית      

          של הורים(: 

  ●      דלת פתוחה - הדרכת הורים קצרת מועד לילדים בגילאי גן בנושאים של קשיי התנהגות, 

          קשיים בוויסות, קשיי קשב, קשיים בסמכות ההורית. הפנייה תעשה דרך הגננת.  

  ●      מרכז להערכת מסוכנות לאובדנות - הפנייה דרך יועצת ביה"ס בלבד ובאישור הרפרנטית 

          המחוזית של משרד החינוך.

  ●      מרכז למתבגר - מרכז ציבורי-קהילתי ששם לעצמו למטרה לעסוק במניעה, בטיפול ובשיפור 

          איכות החיים של המתבגר ומשפחתו ולאפשר טיפול בר השגה ביישוב שלנו, באמצעות 

          טיפולים פרטניים, קבוצות טיפול והדרכת הורים.
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   ●    מרכז לאבחון לקויות למידה - תכנית יישובית בחט"ב, מתוך ראייה שוויונית ומקצועית בצורך 

         לאתר, לעבוד ולאבחן ילדים לקויי למידה ביישוב. לאחר שנתיים של עבודה בביה"ס ולקראת    

         לתיכון, בי"ס מפנה תלמידים לקויי למידה לאבחון דידקטי/פסיכו-דידקטי, לצורך המלצה על 

         התאמות בדרכי הבחנות בבחינות הבגרות, ללא צורך בפניה נוספת לוועדת התאמות מחוזית. 

   ●    מתן מענה בחירום ובמשבר למעונות לגילאי לידה עד 3 שנים. 

   ●    סלי תגבור-מתן מענה טיפולי פרטני/קבוצתי לתלמידים, בנוסף למענה השוטף של פסיכולוג 

          ביה"ס. 

   ●    תגבור מענים פסיכולוגיים לבתיה"ס דרך תכנית גפ"ן. 

   ל. שפ"מ )שירות פסיכולוגי משלים( : מתן מענה בתשלום מופחת לשירותים פסיכולוגיים נוספים 
        כגון: אבחוני הדלגה, טיפולים פסיכולוגיים שלא ניתנים במסגרת השפ"ח או הפרויקטים השונים, 

        הדרכות הורים שלא נכללות בפרויקטים המיוחדים, הרצאות לגנים פרטיים.
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