
 

 

 

א " תשפ  טבת  ב"כ  
 202 ינואר  06

 שאדם וסביבה, גע -ביה"ס 

 
: כללי  מידע  

. השרון  חוף  האזורית  המועצה של  ספר בית  הוא וסביבה אדם  הספר  בית  

6(  בתלתונים מתקיימת בו והלמידה המונטסורית  הגישה פי על  פועל ס"ביה  

המידע כן  ועל ') ו',  ה', ד : בוגר בתלתון  קבוצות  5 -  ו' ג', ב', א:  צעיר  בתלתון  קבוצות  

ל בפוע הכיתות גודל  על מעיד  ואינו  משקף אינו  גיל בשכבת התלמידים מספר  לגביי  

! לרישום  פנוי  מקום  ועל  

וצוקי  יקום, געש תושבי  את  בתוכו כולל  וסביבה  אדם ס" ביה  של הרישום  אזור  

. רסוף א  

! בלבד ' א לכיתה  העולים תלמידים  עבור ואה הספר לבית הרישום   

החינוך  משרד /ו  המועצה מטעם  אישור  ואין   פתוחים ימים מקיים  אינו  הספר  תבי  

. הספר  בבית הורים ביקורי  לאשר   

. הלימודים שנת  פתיחת לאחר ס"לביה  מעבר אין  

שנת  פתיחת לאחר  ס"ביה  של הגאוגרפי  המיפוי לאזור  מגורים מעבר  של במקרה  

. העוקבת םהלימודי לשנת  רק  יתאפשר  וסביבה לאדם המעבר, הלימודים  

: רישום נוהל  

.הרישום אזור פ"ע משוייכים אתם אליו ס" לביה שםריהל יש  

ההעברה  ובהיות ההעברה  בקשת לגביי תשובה קבלת לאחר  

.וסביבה באדם ונשבץ ס"מביה ילדכם את  נגרע מאושרת   

ל"הנ בישובים  כתובתם הרישום  שבמועד  ארסוף  וצוקי, יקום, געש   הישובים תושבי  , 

להגיע  יש  (  3.2.21 - 14.1.21 התאריכים בין) רהספ  בית  במזכירות ירותיש  נרשמים  

. הרישום אזור  תושבי הנכם  כי מצויין בו  תעודה וספח. ז .ת  עם . 

באמצעות   יעשה  הרישום , ס"ביה  אל להגיע  ניתן לא,  הקורונה מגיפת  מפאת *  

:  ס "ביה מזכירות  של  לכתובת מייל שליחת    

 adam.sviva1@gmail.com 

mailto:adam.sviva1@gmail.com


 

 

 

  תושבים   חדשים  המצטרפים  לקראת שנה"ל  החדשה לישובי  אזור הרישום צריכים

: הבאים המסמכים  את  ולהציג   הפרטים למלא  המצורף ללינק להכנס  

ממשרד  הילד  של  רישום ותמצית ה .הילד  רשום בו  ספח + ההורה של ז .ת  ✓ 

 הפנים

חתום חוזה  ✓ 

בפועל המקום י תושב שהינכם הישוב מוועד  אישור   ✓ 

הגננת י "ע  שימולא חינוכי ח "דו נדרש ' א לכיתה העולים ה.ילד   עבור  ✓ 

ה. הילד   ת .לומד  בו  ס"מביה עדכניות תעודות  לצרף  יש ס "בי ה .תלמיד  עבור    ✓ 

  תושבי  מועצה  משאר  הישובים  )אודים , תל  יצחק,  כפר  נטר, בית  יהושע, רשפ ון, בני 

( שפיים, ים-גליל,  חרוצים ,  בצרה, ציון  

 החל מה- 14.1.21 ועד  ה- 3.2.21 ניתן להגיש  בקשת העברה, לעולים לכיתה  א' 

 בלבד , באתר  המועצה. 

בתחומי  העברה בקשת " טפסים  חינוך מחלקת לאתר  להכנס יש  

"  ספר ובתי  גנים  -המועצה  

בועדה  נידונות  הבקשותו  החינוך לאגף  נשלח  הטופס  . 

מאי  חודש  במהלך  במייל להורים נמסרות  תשובות . 

 שימו לב  הקבלה היא  בשלב המעבר לכיתה א ' בלבד! 

  תושבי  חוץ

בלבד  פנוי  מקום בסיס על  - ויקום מגעש  הילדים  גני  בוגרי   ✓ 

ד בלב פנוי  מקום  בסיס על  - אחים  איחוד   ✓ 

ד  בלב פנוי  מקום  סיסב על  -  ה בסביב מונטסורים  מגנים העולים  ילדים  ✓ 

הרשמה בקשת " טפסים חינוך  מחלקת המועצה לאתר  להכנס יש  

"  חוץ לתושבי , השרון  חוף א. במ ספר  לבתי  

 

 __השרון חוף , החינוך אגף  -ומוצלחת  שמחה לימודים שנת ואיחולי  בברכה


