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 כ"ו אדר תשפ"א

 2021מרץ  10

 308010 -סימוכין 
 

 בית ספר ילקוט הרועים -נוהל הגרלה ושיבוץ 
 

 כללי
 

 אגף מנהל ,מחזיק תיק החינוך במועצה בנוכחותככל הניתן  ,החינוך אגף במשרדי תתקיים ההגרלה .1
 נוכחות תותר לא. פרוטוקול ת/ורשם משפטית יועצת, ציבור ת/נציג ,החינוך משרד ת/נציג, ךהחינו
 .ההגרלה בעת בחדר נוסף אדם

וזאת  25ספר ילקוט הרועים יקלוט לשכבת א' בשנת הלימודים הבאה הוא  שבית התלמידים מספר .2
 הספר.-לאור המגבלה הפיזית של המבנה הזמני המשמש את בית

הספר הינו אזור הרישום הכפול שלהם, וזאת עד -מיישובי המועצה שביתתלמידים יתקבלו רק  .3
 למכסה הקיימת.

 בדף שמוגדרת כפי הרגילה הרישום בתקופת לילקוט הרועים שנרשמו תלמידים רק תכלול ההגרלה .4
 .לתושבים שנשלחו ובהודעות המועצה של האינטרנט באתר החינוך אגף

ספר יסודי -בכל שנה וטרם תקופת הרישום, ייבחן מראש ויוגדר מספר תלמידים הכרחי לכל בית .5
פר ילקוט הרועים, וזאת כדי למנוע פגיעה הס-שנחשב כמוסד חינוך נוסף עבור אזור הרישום לבית

ספר, ולמנוע פגיעה בתקן. קביעת מספר זה -בלמודים איכותיים, מאוזנים וסדירים באותו בית
 תיעשה גם תוך התחשבות בצפי בקשות העברה למוסדות חינוך אחרים מחוץ לאזור הרישום. 

, נוסחה הבאהת להסתייע בתהיה המועצה רשאי ,מכסת התלמידים מכל בית ספר מזיןבעת קביעת  .6
 :לפי נסיבות העניין

 
 התלמידים כל את כולל זה מספר – )בית ספר אביטל(  המזין הספר בביתא'  לשכבת הנרשמים מספר 

 .להגרלה הקובע ביום המזין הספר לבית הרשומים

 המועצה של החינוך אגף ידי על ויפורסם ייקבע זה מספר – המזין הספר בבית' א כתות מספר יעד 
 .להגרלה הקובע ביום

 לצורךנכון לתשפ"א(,  34) החינוך משרד ידי על נקבע זה מספר – לכתה תלמידים מספר תקן 
 .הקובע ביום המעודכן התקן יילקח ההגרלה

 למעלה הנוסחה לפי תיקבע מזין ספר כבית אביטל ספר בית מתוך התלמידים מכסת. 
 

 שיבוץ אחים –שלב ב' 
 

 תלמידים הינו שיקול לשיבוץ ואולם הוא אינו השיקול הראשון או העיקרי.ככלל, שיבוץ אחים של  .7

הספר ילקוט הרועים -שיבוץ האחים יתבצע לאחר קביעת מספר התלמידים שישובץ אוטומטית לבית .8
 כמפורט לעיל.

מחצית מיתרת המכסה שתיוותר לשיבוץ תלמידים נוספים, תוקדש לאחים של תלמידים ובלבד עד  .9
 ספר מזין כמפורט לעיל.-על מגבלת התלמידים שתיקבע לכל ביתשתישמר ההקפדה 

 .ההגרלהבקשות שנדחו בתהליך השיבוץ יעברו לרשימת  .10
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 ושיבוצם שאינם אחיםבין יתר התלמידים  ההגרל –שלב ג' 

 

 תתבצע הגרלה שתקבע את סדר השיבוץ מתוך רשימת הבקשות. ,מבין הבקשות שאינן אחים .11

 :עקרונות מנחים - מהלך ההגרלה .12

 בנים ובנות. -הבקשות יחולקו לשתי קבוצות  .א

 בין הישובים בצורה מאוזנת.תהיה חלוקה  .ב

 הספר האחר ילד יחיד באותה שכבה.-ככלל לא יאושר ילד יחיד מישוב ולא יוותר בבית .ג

 .ירשמו שניהם יחדמשפחה בה נרשמו להגרלה תאומים,  .ד

 ל אחת מסומנת על ידי:בסוף התהליך תתקבל רשימה אחת של בקשות שכ .ה

 שם תלמיד 

 מקום כללי בהגרלה 

 בית ספר מזין 
 

יתקיים תהליך שיבוץ לילקוט הרועים על פי מכסת בית  ,אחים-שאינםתלמידים הבתום הגרלת  .13
י תוצאות פהספר המזין כפי שנקבע מראש. השיבוץ יתחיל עם הרשימה המסודרת לפי סדר עדיפות ל

 שהתקבלה בהגרלה כלפי מטה. ההגרלה. השיבוץ יעשה מראש הרשימה

 בתהליך השיבוץ תידחה בקשה אם יתקיים אחד התנאים: .14

מספר התלמידים המשובצים הגיע למספר התלמידים שבית ספר ילקוט הרועים יקלוט, כפי  .א
 שהוחלט מראש.

 הבקשה משויכת לבית ספר מזין שלגביו מוצתה המכסה. .ב

 לא נשאר ילד יחיד בבית ספר מזין. .ג

 ובעת מהנוהל לעיל.כל סיבה אחרת הנ .ד

לפי סדר  ,אחים-שאינםתלמידים בקשות שנדחו בתהליך השיבוץ יעברו לרשימת המתנה המיועדת ל .15
 דחייתם.

 
 שיבוץ מתוך רשימות ההמתנה –שלב ה' 

 

במסגרת ההגרלה תיערך רשימה של סדר הזוכים בהגרלה, וזאת גם ביחס למקומות העולים על  .16
 מכסת התלמידים הכוללת.

תפנה ובמידה ותלמיד משובץ יפנה את מקומו, לאחר קביעת הסדר הרץ של הזוכים בהגרלה,  .17
ימי עבודה.  3 עד הספר וזאת תוך-המועצה לזוכה הבא בתור ברשימה ותציע לו להיות משובץ בבית

הספר או לא הודיע במועד, תעבור המועצה לתלמיד הבא -בחר התלמיד שלא להיות משובץ לבית
 חלילה.ברשימה וחוזר 

 בנוסף
 

 .האחר באזור הרישום של מקום מגוריהםלילקוט הרועים ישובצו לבית הספר שלא שובצו תלמידים  .18

 לפי השלבים הבאים: , ככלל,הודעות להורים ישלחו .19

  ילדים ששיבוצם ודאי. –א. חודש אפריל  .20
 ילדים ששיבוצם מתאפשר לאחר סיום השיבוץ לבתי הספר המזינים. –חודש יוני ב. 

כמפורט  לפי רשימת ההמתנה ץיכנסו לשיבו –הודעות אחרונות, ואם יתפנו מקומות  –חודש אוגוסט  .21
 .לעיל

לשם ההבהרה, תהליך זה הינו תהליך הקבלה היחיד לבית הספר. אין ערוץ אחר או נוסף לקליטת  .22
 תלמידים לבית הספר ילקוט הרועים.
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