
 

 

 

 א' בבית הספר עין הים    ותכיתגן ול רישום ל ה נוהל  

 הורים יקרים, 

 :על פי הנוהל הבאבשני מסלולים, רישום לעין הים מתבצע ה

מטעם לילדים המתגוררים באזור הרישום של שכונת עין הים נשלחת הודעת רישום  – מסלול אזורי •
  טרנט או במשרדי העירייה.. יש לבצע את תהליך הרישום באינעין הים בית הספרגן/להעירייה 

בית הספר הקרוב גן/לילדים המתגוררים ברחבי העיר. אתם תקבלו הודעת רישום ל – מסלול על אזורי  •
  -בית הספר עין הים, עליכם לפעול על פי הנוהל הבא גן/לאזור מגוריכם. אם בחרתם ללמוד ב

 עין הים  בית הספר / ק עין הים משח   גן האתר העירוני: לבחור באפשרות השנייה,    לערוך רישום דרךיש   .1

 בקשת העברה לעין הים, כפי שהיה נהוג בשנים שעברו   מכתב   לשלוח לעירייה אין צורך   .2

בית הספר גדול  גן/ מתקיימת בעירייה. מכיוון שמספר המבקשים להצטרף ל  לעין הים קבלה ה ההחלטה בדבר   .3
ההגרלה מתקיימת בנוכחות  מאוד ועולה על האפשרי, העירייה מקיימת הגרלה בין המבקשים להתקבל. 

אישור סופי ללימודיו של הילד בעין הים  נציגי משרד החינוך, ועד ההורים המרכזי, ונציגים משפטיים. 
 ה, ע"פ החלטות ושיקולי העירייה. יתקבל מהעיריי 

בעין הים.   'פועל במתכונת של חטיבה צעירה. ילדי הגן זכאים לעלות לכיתה א הגן בבית הספר  -גן "משחק"  .4
גבוה  לגן מכיוון שגם הביקוש לרישום ן, הרישום לכיתות א' מתחיל למעשה כבר ברישום לגן עין הים. לכ

 מהאפשרי, תהליך הרישום העירוני לבית הספר יכלול שתי הגרלות: לגן, ולבית הספר.  

 

 

 
 

 למי מתאימה המסגרת שלנו בעין הים? 

 

המודל החינוכי של עין הים עשוי להתאים  ים מאפשרת מפגש של מגוון לומדים.ההלמידה המשחקית בעין 

 גבולות משמעת עצמית פנימית. אחריות, ולילדים נבונים וסקרנים, שיכולים ללמוד באופן עצמאי, מתוך בגרות ו

. כמו , המודל עלול לאתגר ילדים שמתקשים במעברים רבים במשך יום הלימודים ובלמידה רב גילאיתמניסיון

כן, למידה דינמית ורבת שינויים עלולה להקשות על ילדים עם בעיות קשב וריכוז, או ילדים שמתקשים עם 

 ים טרם היציאה למרחבים משחקיים. זמנים ״אפורים״, זמני ביני

בין זירות   יםנדרשת בה עצמאות, יכולת בחירה, הסתגלות למעבר -דורשת יותר מהתלמיד  בעין היםלמידה 

יכולת גבוהה לעמוד במשמעת עצמית ולפעול סובלנות, ונות, בבית הספר ומחוצה לו, איפוק וסבלנות, למידה ש

מתאימה להם יותר המסגרת הרגילה של בית ששדרך זו מתאימה להם,  וישנם ילדים ישנם ילדים . מתוך גבולות



 

 

 עליהם.תקשה הלמידה בעין הים דווקא דרך ספר; ייתכן ש

. לכן , מכירים את ילדכםיקרים בת הילד, קליטתו המיטבית והתקדמותו. אתם הוריםטו תועומד לנגד עינינו,

לכל מסגרת חינוכית באשר היא. החשיבה על התאמת ילדכם למסגרת שלנו  צריכים לשקול את התאמתואתם 

 . נשמח לראותכם ביום הפתוח, להתלבט ביחד, ולתת מענה ככל הניתן בדבריםהדדית חינהצריכה לעשות מתוך ב

 שמעסיקים אתכם. 

 

 בברכת רישום מוצלח

 צוות המורים של עין הים

 ברוך יעקבי, מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


