
חשוב לדעת!
איחוד אחים אינו מהווה קריטריון ברישום לבתי ספר,       ●

    החל משנה"ל תשפ"ג.
●  המועצה לא תישא בהוצאות הנסיעה עקב העברה   

לבית ספר שאינו באזור הרישום.  
המועצה משתדלת להיענות לבקשות שיבוץ שאינו     ●

באזור רישום/ההעברה, אך אינה יכולה להתחייב לכך.  
הודעה בדבר שיבוץ/קבלה למוסד חינוכי, תינתן על     ●

ידי המוסד החינוכי עד חודש יוני 2022.  
תלמידי ממ"ד מתבקשים להשתבץ ככלל התלמידים     ●

במערכת הרישום.  
תלמידים המופנים לוועדות זכאות ואפיון מתבקשים     ●

להירשם לפי אזור הרישום ככל התלמידים. מידע סופי    
אודות השיבוץ יימסר רק לאחר ועדת השיבוץ.  

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למזכירות אגף החינוך 
בטלפון: 077-9779953 

ו/או ב-whatsapp  בנייד: 053-3662236
https://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il

בברכת שנת לימודים מרתקת, מהנה ונעימה.

"העולם בזכותו של מי קיים?
בזכותם של קטנטנים,

בכל מקום ובכל הזמנים 
ובזכות קטני עולם, העולם קיים!"

(שאול טשרנחובסקי)

 שרון שמאי
מנהלת מח׳ בתי הספר

הגר פרי יגור
ראש המועצה

 אוריה ירדני
מנהל אגף החינוך

מאחלים לילדיכם שנות 
לימודים 

מעניינות ומסקרנות

בהצלחה,

אגף החינוך: 
WhatsApp: 053-3662236       077 - 9779953 :שירה      

שנת הלימודים תשפ״ג
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מה עלי לעשות במידה ואני מעוניין בבי"ס אחר?

ראשית, אתם נדרשים להירשם לבית הספר האזורי אליו 
אתם שייכים, לפי כתובת המגורים. ניתן לבחור גם 

במוסדות החינוך שבילים (דמוקרטי) או רימון 
(אנתרופוסופי), לפי המתווה הבא:

1. לילדי הגנים המזינים מוסדות אלה כאופציה ראשונה
2.  כאופציה שנייה למעוניינים להיכנס להגרלה.

במידה ואתם מעוניינים לבקש שיבוץ לבית ספר ממלכתי 
אחר במושבה, עליכם להשלים את תהליך הרישום לבית 

הספר האזורי - ובסיום התהליך להגיש טופס "בקשה לבי"ס 
שאינו באזור הרישום", בעמוד הרישום באתר המועצה: 
.https://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il

הורים ללא גישה לאינטרנט, מוזמנים ליצור קשר עם 
מזכירות אגף החינוך.

בקשות מסוג זה ניתן להגיש בתקופת הרישום בלבד            
 (3 בינואר עד ה-24 בינואר 2022).

הורים וילדים יקרים,

למערכת  ילדכם  כניסת  על  אתכם  לברך  ברצוני 
החינוך היישובית.

את  ללוות  ומתרגשים  ערוכים  החינוך  צוותי 
מהירה  התאקלמות  עבורם  ויאפשרו  התלמידים, 
להם  יעניקו  אלו  החינוכיות.  במסגרות  ומוצלחת 

סביבה לימודית תומכת, מחבקת ומעשירה.

הורים יקרים, הנכם מנוע אדיר עבור מערכת החינוך 
לתהליכים  מלאים  שותפים  בכם  רואים  ואנו  שלנו 

החינוכיים המתרחשים בישוב. 

בו  ובמקום  בחינוך,  מתחיל  הכל  כי  מאמינה  אני 
זורעים חינוך- קוצרים הישגים וערכים.

הצוותים החינוכיים פועלים יום יום למימוש הערכים 
בבסיס מערכת החינוך שלנו. על כך, הערכתנו מקרב 

לב.

ופורייה. מוצלחת  לימודים  שנת  לכולנו  מאחלת  אני 

בברכה,  
הגר פרי יגור  

ראש המועצה  

      

רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים תשפ"ג

 
תחילת רישום:

הרישום יחל ביום ב', א' בשבט התשפ"ב, 3 לינואר 2022
ויסתיים ביום א', כ"א בשבט התשפ"ב, 24 בינואר 2022

את  להבטיח  מנת  על  אלו,  במועדים  רישום  על  הקפידו  אנא 
מקומכם במוסד באזור מגוריכם. 

רישום מאוחר הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

אפשרויות רישום:
היישוב  לתושבי   – האינטרנט  באתר  ונוח  מהיר  רישום   א. 

בלבד (הרשומים בתעודת הזהות כתושבי היישוב):
 https://bit.ly/34Fgwvr  

אינה  שכתובתם  תושבים  או  חדשים  תושבים  רישום  ב. 
מעודכנת בתעודת הזהות:

דרך אתר המועצה, אגף החינוך - רישום למוסדות החינוך.  
http://edu.pardes-hanna-karkur.muni.il  

רישום שלא באמצעות האינטרנט: ג. 
הרישום באגף החינוך יתבצע באופן מרוכז בין התאריכים:   

ה-16-24.01.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
א'-ה' בין השעות 8:30-13:00 קבלת קהל:  

ג' בין השעות 16:00-18:00                       
 

תאריכי לידה של החייבים ברישום לכיתה א':
כ טבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 

עד ב טבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016
 

לתשומת ליבכם,
השיבוץ לכיתה א' הוא לפי אזור הרישום, בהתאם לכתובת 

המגורים בלבד. אזורי הרישום משתנים מדי שנה, בהתאם לצפי 
של מספר הילדים העולים לכיתה א', לפני תקופת הרישום.

במקרה שמספר התלמידים המבקשים להירשם למוסד 
החינוכי (על פי אזור רישום) יעלה על מספר המקומות המאושר 

ע"י משרד החינוך, המועצה רשאית לווסת תלמידים למוסד 
חינוכי חלופי, זאת באמצעות הגרלה.


