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שלום לכם הורים יקרים,
בשנה הקרובה יחלו ילדכם את הלימודים בכיתה א' .רגע זה ,ככל שהוא מלא חששות והתרגשות,
כך הוא מלא תקווה .רגע מיוחד במינו ,רגע שהוא תחילתה של דרך ארוכה ,בה תראו את ילדכם
רוכשים דעת ,ערכים ,אהבת העם והמדינה .דרך ארוכה ,במהלכה יתבגרו ויהפכו מילדים לנערים
ולמתבגרים  .במערכת החינוך החיפאית העירונית נעניק לכם ולילדכם בסיס וקרקע יציבה
לצעוד עליה ,ונצייד אתכם בארגז כלים מיטבי ואיכותי בדרך להגשמת כל חלומותיהם .כאן,
בחיפה ,ילדכם יזכו ללמוד במערכת חינוך איכותית ,הדואגת למיצוי מרבי של יכולותיהם,
ומציעה מגוון רחב של בתי ספר ייחודים בתהליך של בחירת הורים מבוקרת .
אנו מלווים את ילדכם עוד מהגן ונמשיך לעשות כך עד מבחני הבגרות והגיוס לצה"ל.
נלך לאורך הדרך הארוכה יד ביד .נתמוך ,נעודד ,נתמוך נאתגר ונסייע .
ילדכם ילמדו באחד מבתי ספר היסודיים בעיר ,ייהנו מצוותי הוראה מעולים וממגוון גדול
של תכניות העשרה והתמחות  .גם לאחר סיום שעות הלימודים ,אנו מעמידים לרשות
הילדים והוריהם מערכת קהילתית ורב – תחומית ,הנותנת מענה לשעות הפנאי ,כאשר מרבית
הפעילויות הינן כיום במימון עירוני.
בשמי ובשם כל עובדי מערכת החינוך ,נאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
		 שלכם,
		 יונה יהב
		 ראש העיר חיפה

הנחיות רישום
לבתי הספר
היסודיים

בשעה טובה עומד ילדכם לפני מעבר לבית הספר היסודי.
על פי חוק חינוך חובה עליכם לרשום את ילדכם לכיתה א' בבית הספר היסודי ,אליו הינכם שייכים
בהתאם לאזור הרישום.

על מי חלה חובת הרישום לכיתה א'?
ילדים אשר נולדו החל מו' בטבת התשע"ב  ,1.1.2012ועד י"ח בטבת התשע"ג..31.12.2012 ,

מתי ניתן להירשם לבתי הספר היסודיים?
תקופת הרישום מתחילה ביום רביעי א' בשבט התשע"ח  , 17.1.2018ומסתיימת ביום שלישי כ"א
בשבט התשע"ח .6.2.2018

הורים יקרים שלום רב,

כיצד נרשמים?

הנה חלפו להם ימי הגן וילדכם הבוגר  ,יעמוד בעוד מספר חודשים בפתחו של בית הספר,
רגע המעבר הוא יום חג לילד ולמשפחתו .עם זאת ,הוא מרגש ומורכב .אנו עושים הכל
על מנת להקל עליו את המעבר בהיבטים הרגשיים ,החברתיים והלימודיים .אתם ההורים
מפקידים בידנו את האוצר היקר ביותר שלכם ואנו מחויבים לשמור עליו ,לטפל בו.
השנה פתחנו בית ספר יסודי חדש ,למדעים וספורט ,בשכונת נאות פרס ,אשר בבנייתו
הושקעו משאבים רבים .בימים אלה מושלמת בניית האגף החדש בבתי הספר "הרצל"
אשר יגדיל משמעותית את מספר הכיתות בבית הספר.
אנו ממשיכים בתהליך בניית ייחודיות בבתי ספר בעיר ורואים בהצלחת תכנית העיר במעבר
לרישום מבוקר על בסיס בתי הספר הייחודיים כגון :מדעים ,וטרינרים צעירים ,אנתרופוסופי,
למידה באמצעות משחק ועוד.
אני מאחלת לילדיכם התאקלמות מהירה בבית הספר ,למידה מתוך סקרנות ואהבה ושנת
לימודים פורייה ומוצלחת.
בברכה,
אילנה טרוק
ראש מנהל החת”ר
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לרשותכם שתי אפשרויות רישום :באמצעות האינטרנט או באמצעות הגעה לאחת מתחנות הרישום:
 .1האפשרות המומלצת:
רישום באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חיפה ,שכתובתו .www.haifa.muni.il :הרישום באמצעות
האינטרנט הוא קל ,חוסך לכם זמן רב ועמידה בתור!

 .2רישום באמצעות הגעה לאחת מתחנות הרישום:
• קבלת קהל :בימים א ' -ה' בין השעות ( .18:00 - 15:00 ,12:00 - 8:00בתקופת הרישום בלבד)
• במרכז רישום ומידע רח׳ ברוך מרכוס ,9
• 		עירונית נווה שאנן ,רח' טרומפלדור  .28קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות19:00 - 16:00 :
• 		עירונית קריית אליעזר ,רח' צה"ל  .14קבלת קהל :ביום ג' ,בין השעות19:00 - 16:00 :
• 		עירונית קריית שמואל ,רח' הרא"ה  .19קבלת קהל :בימים ב' ,ד' בין השעות19:00 - 16:00 :
• 		עירונית קריית חיים ,רח' דגניה  .33קבלת קהל :בימים ב' ,ד' ,ה' בין השעות19:00 - 16:00 :
• נציגת שירות במרכז שירות לתושב ,רח' חסן שוקרי  ,11בין השעות 14:00-8:00
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מוקד מידע 1-700-50-7002
בעת הגעתכם לרישום באחת מתחנות הרישום ,עליכם להצטייד:
 .1טופס רישום (המצורף לחוברת זו) מלא ,לאחר שבדקתם כי הפרטים הרשומים בו מעודכנים.
 .2ת.ז .עם כתובת עדכנית.
 .3תושבים חדשים בחיפה  -עליכם לצרף טופס ביטול רישום מהרשות המקומית בה התגוררתם.
חוזה שכירות/רכישה ,ספח ת.ז .מעודכן ,ארנונה

בקשות העברה עקב שינוי כתובת מגורים
תושבים אשר עברו מקום מגורים ובעקבות המעבר מבקשים להירשם לבית ספר שאינו באזור רישומם
המקורי  -עליהם להירשם רק באמצעות הגעה לתחנות הרישום ,להגיש בקשה לשינוי רישום בית  -ספר
עקב שינוי כתובת ,לבקשה יש לצרף:
 .1ספח ת.ז מעודכן לפי הכתובת החדשה.
 .2חוזה שכירות  /קנייה.
 .3שובר ארנונה מעודכן.

רישום כוזב:
על פי הנחיות משרד החינוך רישום כוזב הינו עבירה פלילית ,אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על
מקום מגוריו הקבוע של התלמיד ,תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי
הרשות נגד ההורים ולהוצאת הילד מבית הספר .על מנת למנוע אי נעימויות נבקשכם לעדכן את
כתובת התלמיד בתעודת זהות וברישומי הארנונה.

הורים פרודים  /גרושים  /עצמאים
"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את
הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים לא תחול
חובה זו) .יצוין כי ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למדור
רישום .במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה ,על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית
בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו".
יש למלא את טופס ההצהרה ולשלוח בפקס למרכז רישום ומידע לידי סיון 8357005

אזורי בחירה מבוקרת במרחבי חינוך
עיריית חיפה בשיתוף משרד החינוך אגף מו"פ-ניסויים ויוזמות פותחת בפני ההורים אפשרות לרישום
במרחבי חינוך ע"פ בחירה מבוקרת ,על מנת לאפשר להורים ולתלמידים בחירה במוסד חינוכי תוך שמירה
על עקרון של שיויון הזדמנויות.

נוהל בקשה לרישום במרחב
יש להרשם לבית הספר באזור הרישום " -העוגן" בשדה האינטרנטי ,יש אפשרות להגיש בקשת רישום
לבית ספר נוסף במרחב עם נימוק או לבית ספר על אזורי.
במהלך חודש מאי תמסרנה התשובות לשיבוץ סופי.

בקשת העברה במקרים מיוחדים
יש להעביר במכתב מנומק למרכז רישום במהלך מועד הרישום.

מוקד מידע  -עומד לרשותכם לאורך כל תקופת הרישום:
בטלפון ,1-700-507-002 :בימים א'-ה' ,בין השעות15:00 - 8:00 :
ובדואר אלקטרוניsivans@haifa.muni.il :
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בתי ספר יחודיים ועל־אזוריים
בתכנית אזורי בחירה מבוקרת
את חלוקת אזורי הרישום ,ובהם רשימת בתי הספר ופרטיהם ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של עיריית חיפה:
www.haifa.muni.il

המערכת הקהילתית הרב תחומית
המערכת פועלת ב 38 -בתי ספר וכוללת חוגים לילדים ,נוער ומבוגרים.
כמו כן ,פועלות  26מועדניות לילדי כיתות א' -ג' כאשר בחלק מהמועדוניות פועלת תוכנית «ניצנים»
לכיתות א› ב› ,במחיר מסובסד לפי החלטת משרד החינוך ובפיקוח המחלקה לחינוך יסודי.

בעיר חיפה פועלים מס' בתי ספר יסודיים יחודיים על־אזוריים
אשר נקבעו על פי קריטריונים בוועדת ״אזורי בחירה מבוקרת״:
בית ספר גבריאלי – בית ספר לאקולוגיה ,סביבה ,חברה ומדע
בית ספר נירים – בית ספר לווטרינרים צעירים
בית ספר רמב”ם – בית חינוך למנהיגות יהודית
בית ספר נתיב אליעזר כרמל – בית ספר לקיימות קהילתית
בית ספר מוריה ברקאי – בית ספר תורני בשיטת ברקאי
בית ספר פיכמן  -בית ספר לחינוך דמוקרטי
בית ספר עין הים – בית חינוך במרחב משחקי
בית ספר עליה  -בית ספר לחינוך אנתרופוסופי
בית ספר הפתוח ע”ש בארי – בית ספר לפיתוח כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית
בית ספר בית חיה  -יוצרים שליחות רואים גאולה
בית ספר ת"ת חב"ד  -בית ספר תורני חסידי
בית ספר אל־חיוואר – בית ספר לחינוך אלטרנטיבי בשילוב אמנויות ויצירה
בית ספר אחמדיה  -בית ספר לאקולוגיה ,מסלול דו-לשוני צומח ועל־אזורי צומח
הרישום לבתי הספר העל־אזוריים יהיה רק בתקופת הרישום הפורמלית
בתאריכים 17.1.2018-6.2.2018 :ולא יאוחר מטווח תאריכים אלו.
קריטריונים לקבלה לבתי ספר יחודיים על־אזוריים:
ּ .1תלמידים מאיזור הרישום.
ּ .2איחוד אחים עד כיתה ה’ כולל (תלמידים שעולים לכיתה ה׳ על בסיס מקום פנוי).
ּ 10% .3מהשכונות המוחלשות על בסיס מקום פנוי.
 .4הגרלה פתוחה על בסיס מקום פנוי.
ילדי גן חובה "יד ביד"  -רשאים להרשם לביה"ס אחמדיה ללא הגרלה.
ילדי גן חובה "גן משחק"  -רשאים להרשם לביה"ס עין הים ללא הגרלה.
ילדי גן חובה "קרן אור"  -רשאים להרשם לביה"ס עליה-אנטרופוסופי ללא הגרלה.
ילדי גן חובה "הגן שלנו" "וגן תור"  -רשאים להרשם לביה"ס הפתוח ללא הגרלה.
הרחובות המהווים אזור רישום בפתוח הם ברל כצנלסון ,אזר ,מנדלי ,גנסין ,רות הכהן ,שלג ,בן ציון ,פרוג ,פיירברג.

ייחודה של המערכת:
הפעילות מתקיימת בבתי הספר לאחר שעות הלימודים במסגרות המוכרות לתלמידים.
המערכת ממנפת את העשייה האומנותית והתרבותית בבתי הספר ,מאתרת ילדים מוכשרים בתחומי
ספורט ,מחול ,תיאטרון ואמנות פלסטית ,ומאפשרת לצוות בית הספר להכיר את התלמידים בהיבטים
נוספים על מגוון כישרונותיהם וכישוריהם החברתיים.

סל תרבות
פעילויות סל התרבות מכוונות לקיומם של מפגשים בלתי אמצעיים בין התלמידים לבין ביטוייה
השונים של האמנות  -מוסיקה ,תיאטרון ,מחול ,קולנוע ,ספרות ,ואמנות פלסטית.
במסגרת זו נחשף התלמיד למיטב האמנות הישראלית ,היהודית והכלל עולמית ,מתוך הבנה שהכרות
מסוג זה מזמנת לו אפשרות לחוויה רגשית ואינטלקטואלית והתנסות בסוג למידה אחר.
תוכנית סל תרבות מפתחת אצל התלמיד כישורי הערכה וביקורת ,והפכה כיום לחלק אינטגרלי של
מסגרת הלימודים הפורמאלית.
האירועים אותם חווים הילדים במסגרת סל-תרבות חושפים קהל צעיר להפקות מקומיות ומחזקים
את ההכרות והמודעות של התלמידים עם מוסדות החינוך בעיר.
התיאטרון העירוני ,בתזמורת ,הסימפונית חיפה ,סינמטק חיפה ,מוזיאוני חיפה ומוזיאון הכט.
אנו מאמינים כי דרך החשיפה לאמנויות ,ניתן להעניק לתלמידים את החוויה הרגשית והיכולת
ליהנות מקסמי האמנות ,לפתוח בפניהם את השערים אל עולמות הרוח ולהוביל אותם אל המפגש
הבלתי אמצעי עם היוצר והיצירה.
עיריית חיפה מאחלת לכם הצלחה רבה לקראת העלייה לכיתה א›!

אזורי רישום משותפים :פיכמן\הבונים ,דרור-יבניאלי ,דינור-יזרעאליה
תלמידים השייכים לבתי ספר מגינים/ארלוזרוב  -רשאים להירשם לבתי ספר דגניה או גורדון.
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בתי הספר
היסודיים
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שם המוסד

כתובת

טלפון

אהוד

אהוד 18

8241103

אחוה

קיסריה 20

8629032

אחוזה  -זיכרון יוסף

שדרות סיני1 3

2169824

אחמדיה

אלמהדי 12

8384925

אילנות

הסנה  8א׳

8381246

איינשטיין

איינשטיין 133

8255989

אלכרמה

אלמותנבי 10

8522113

אלון

יגאל אלון 8

8124343

אל־חיואר

צהיון 5

8667910

ארלוזורוב

הקיבוצים 65

8721239

בן־גוריון

קרן היסוד 33

8256395

גבריאלי

דרך יד לבנים  83א›

8321918

גורדון א .ד.

זלמן ארן 43

8731814

דגניה

שד׳ דגניה 33

8414765

דוד ילין

מגידו 7

8382538

דינור

קליבנוב 20

8225198

דרור

דרור 19

8522031

הבונים

חביבה רייך 16

8239811

הפתוח ע”ש בארי

ברל כצנלסון 48

8237894

הרצל

צדקיה ו6

8383754

חופית

החיננית 3

8597157

טשרניחובסקי

טשרניחובסקי 34

8337965

יבניאלי

יואב 5

8530398

יזרעאליה

צ’רניאבסקי 20

8227248

ליאו באק

גולומב 4

8522644

מגינים

בן צבי 12

8721567

נאות פרס

רוטנברג 9

9513771

נופים

סורוקה 22

8347072

נירים

המלך יהושפט 6

8377033

עבד אלרחמאן אלחאג׳

גוש עציון  24א׳

8239567

עין־הים

יציאת אירופה 17

8336414

עלייה

העלייה השנייה 27

8522105

פיכמן

פיכמן 13

8234638

רוממה

אורן 27

8345960

רמות

דרך צרפת 85

8330504

שלוה

יצחק שדה 26

8521829

תל חי

הגליל 107

8233580

ממלכתי דתי
אהרון-הרא”ה  -בנות

שד׳ הרא”ה 10

8706944

אהרון הרא”ה  -בנים

דוב פרומר 15

8715570

בית חיה

אריה לוין 11

8733150

מוריה-ברקאי

אנילביץ 26

8521410

נתיב אליעזר-כרמל

ד’ישראלי  54א׳

8244965

רמב”ם

ציון 7

8233770

ת”ת חב”ד

אריה לוין 3

8730872
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األهل األعزاء

בתי הספר
היסודיים

إذ نحييكم لوصولكم مرحلة تسجيل أوالدكم للصف األول ،ن ّود لفت انتباهكم لبعض املحطّات الهامة يف عملية التسجيل
للسنة الدراسيّة .2018-2019
בתי ספר דתיים  -מוכר שאינו רישמי
ביחד

הגליל 99

8121632

בית יעקב

המימוני 2

8628751

זיכרון מאיר

גאולה 5

8624748

יחל ישראל – בנות

מקור ברוך 20

8660040

יחל ישראל – בנים

הנגב 41

8660040

מורשת תורה

רבי עקיבא  9א׳

8641846

מסורת ישראל

רמב”ן  11א׳

8679491

נתיבות משה

קדושי השואה 13

8760337

שערי תורה

הגיבורים 17

8667031

תורת אמת

בן בבא 4

8665191

תהילת שלמה  -בנים

החשמל 8

8121000

מוסדות חסידי בעלז״א

יל”ג 5

8670612

בית מלכה חיפה  -בנות

הרצל 92

يتّم التسجيل يف الفرتة من  17/1/2018وحتى  , 6/2/2018يف مركز التسجيل واملعلومات,
شارع هراﭪ ماركوس  .9استقبال الجمهور من يوم األحد وحتى يوم الخميس بني الساعات ,15:00-18:00 ,12:00 8:00-
رقم هاتف املركز  1-700-50-7002بني الساعات .8:00-15:00
ميكنكم كذلك التسجيل يف فرع البلدية «كريات إليعيزر» شارع تساهل  ،14أيام الثالثاء ،من الساعة 16:00وحتى 19:00
يف فرتة التسجيل فقط.
يرسي وجوب التسجيل للصف األول عىل من ۇلدوا يف الفرتة من  1/1/2012وحتى 31/12/2012
من املمكن التسجيل بواسطة االنرتنت www.haifa.muni.il
 عند الوصول اىل مركز التسجيل عليكم بالتّزود:* بطاقة الهوية مع العنوان املحتلن.
* نسخة عن مستند األرنونا األخري.
* منوذج التسجيل.
 الراغبون يف تسجيل أوالدهم يف مدرسة خارج منطقة سكناهم عليهم تسجيلهم يف املدرسة املحليّةخطي ملركز التسجيل مقرون بأسباب االنتقال .هذا األمر يرسي أيضاً عىل
أوال ومن ثم تقديم طلب ّ
املتخصصة التابعة لوزارة املعارف
التسجيل ملدرسة حوار للتعليم البديل .وفقاً لتعليامت لجنة املدارس
ّ
فان القبول ملدرسة حوار يتم عىل أساس أماكن شاغرة حسب املعايري التالية:
 .1تقديم الطلبات يف الفرتة املحدّدة أعاله أي لغاية  6/2/2018فقط.
 .2االولويّة لإلخوة حتى الصف الخامس .
 .3إجراء القرعة يف حالة تخطي عدد الطلبات يف الفرتة املحددّة للعدد املطلوب.
أما التسجيل للمسار ثنا ّيئ اللغة يف مدرسة األحمدية فإن أوالد صف البستان اإللزامي التابع لجمعية « يدا بيد « من
املمكن تسجيلهم بدون قرعة .واذا كانت أماكن شاغرة فسيت ّم إجراء قرعة ملن تقدموا بطلبات حتى . 2018/2/6

نأمل ألوالدكم سنة دراسيّة مثمرة
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מצוינות .הדרך החיפאית.

מוקד מידע בנושא הרישום לבתי הספר היסודיים
עומד לרשותכם לאורך כל תקופת הרישום:
בטלפון - 1-700-507-002 :בימים :א'-ה' בין השעות15:00 - 08:00 :
ובדואר אלקטרוניsivans@haifa.muni.il :

הפקה :מערך מיתוג וצמיחת מערכת החינוך

מערכת החינוך  -מרכז רישום ומידע

