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סימוכין501515 :
הנחיות לרישום לחטיבות הביניים כיתות ז'
לתלמידים הלומדים בבתי הספר היסודיים במזכרת בתיה .ישלח מכתב זימון לרישום לחטיבת הביניים.
חט"ב רבין הרישום לכיתות ז' תשע"ט יערך בחטיבת הביניים בין התאריכים .4/2/2018-22/2/2018
בימים א-ה בין השעות .7:00-14:00
חט"ב קשת הרישום לכיתות ז' תשע"ח יערך בחטיבת הביניים בין התאריכים .4/2/2018-22/2/2018
בימים א-ה בין השעות .8:00-10:30

הנחיות לרישום לחטיבה העליונה -תיכון רבין
הרישום לכיתות י' עד יב' יערך בתיכון רבין בין התאריכים  6/2/2018-16/2/2018בימים א'-ה'
בין השעות .8:30-15:00
בימי שישי בין השעות .8:30-12:00
ביום ג'  13/2/2018בין השעות 16:00-18:00

הנחיות לרישום לחטיבה עליונה צומחת -כתה י' תיכון קשת
הרישום לכיתות י' תשע"ט יחל ב 4/1/2018-בערב ההורים שיתקיים חטיבת הביניים קשת.
וגם בין התאריכים  6/2/2018-16/2/2018בימים א-ה בין השעות  8:00-13:00במחלקת החינוך .
במעמד הרישום יש להפקיד המחאה בסך של  ₪ 500לתאריך  1/9/2018לפקודת עמותת קשת מזכרת בתיה.
התשלום יהווה מקדמה לתשלומי הורים תשע"ט.

הנחיות לרישום לתושבים חדשים  -לכיתות ב-יב .
תקופת הרישום במחלקת
הרישום יתקיים בין התאריכים 17/1/2018-6/2/2018
הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת זו.
השיבוץ לבתי הספר בכיתות ב -יב' יתבצע בהתאם לנתוני בתי הספר ובהתחשב בבקשת ההורים.
מסמכים נדרשים לרישום
המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים :
 תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה ,התואמת את מקום המגורים בפועל .
תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד .לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת .
 מתושבים הגרים בשכירות /תושבים חדשים/מיופה כוח/הורים פרודים-גרושים -.נדרשים טפסים
נוספים אותם ניתן להוריד באתר המושבה
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סימוכין501515 :
מסמכים נדרשים נוספים ,בהתאם לקריטריונים:

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
כל התושבים החדשים במושבה
חוזה שכירות שתוקפו  12חודשים לפחות .החוזה יהיה תקף לתקופת
תושבים הגרים בשכירות
הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום .
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה
השכירות וכתובת מעודכנת בתעודת הזהות התואמת את הכתובת
בחוזה .
חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ -1באוקטובר של אותה
דירה בבנייה או בקנייה
שנת לימודים.
תצהיר על כתובת מגורים חתום על ידי ההורה הרושם מעודכן ותקף
תושבים ללא ארנונה וללא חוזה
למועד הרישום ,אליו יצורף חוזה השכירות ,שבו מתגורר הילד ו/או
דירה על שמם
חשבון ארנונה לכתובת העדכנית .
תעודת זהות של מיופה הכוח ,תעודות זהות של  -שני ההורים מקור
מיופה כוח
בלבד וכן מכתב הרשאה חתום .במידה ותעודות זהות של ההורים אינן
מקוריות ,נדרש להביא העתק נאמן למקור .
הורים עצמאיים* -גרוש/ה-רווק/ה בכדי לעודד הורות שווה ולוודא כי שני ההורים מקבלים מידע הנוגע
לילדיהם ,יש לוודא כי כתובות שני ההורים מעודכנות במשרד הפנים .
פרוד/ה –אלמן/ה
יש למלא כתב הצהרה והתחייבות חתום על ידי ההורה הרושם ,מעודכן
ותקף למועד הרישום.
בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח
באמצעים העומדים לרשותה.
לידיעתכם :רישום כוזב הוא עבירה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של
התלמיד ,תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.

תהליך השיבוץ ומנגנון הוויסות בבתי הספר היסודיים
לאחר הרישום ,יבחנו הבקשות על ידי וועדת השיבוץ הכולל נציגות הרשות ונציגות משה"ח.
הוועדה תשבץ את התלמידים על פי הבקשות ובהתאם למנגנון הוויסות.


שאיפה לאיזון מספר תלמידים בכיתות ומניעת סגירת כיתות.



שמירה על איזון בין בתי הספר מבחינה סוציואקונומית ,מגדרית וכו'

אם יעלה מספר התלמידים על המספר שנקבע לאותו בית ספר ,ועדת השיבוץ תהה רשאית לווסת את עודף
התלמידים בהתבסס על הקריטריונים הבאים:
 .1מקום מגורים -מרחק מבית הספר
 .2רישום במהלך תקופת הרישום
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סימוכין501515 :
 .3גורמי בריאות ,משפחה ושיקולים חינוכיים (בצרוף מסמכים)
 .4מדיניות חינוכית :וויסות כיתות ,איזון מגדרי ,אחרים עד כתה ג הלומדים באותו בית ספר
 .5בבית ספר קשת ע"ש אורבך -איזון בין קבוצות מפגש ותפילה.

מכתב השיבוץ יישלח לכתובת המגורים של התלמיד עד מחצית חודש יוני.

הנחיות להגשת בקשת העברה


בקשת העברה ניתן לבצע באמצעות טופס בקשת העברה שנמצא באתר או לקבלו במחלקת החינוך .את
הבקשה ניתן לשלוח למייל rishum@mbatya.org.il
או לפקס שמספרו 08-9455899 :עד 1/2/2018



החלטת וועדת הערר תישלח עד תאריך  .1/8/2018ניתן להגיש בקשה פעם אחת .

הורדת טפסים
כל הטפסים הנדרשים להשלמת הרישום נמצאים באתר האינטרנט של המועצה
 www.mazkeret-batya.muni.ilאו במוקד הרישום מחלקת החינוך.
את הטפסים יש לסרוק ולשלוח למייל הרישום rishum@mbatya.org.il
או לפקס' .08-9455899

פרטי התקשרות עם מוקד הרישום החריג במחלקת החינוך:


טלפון 08-9371140 :בתקופת הרישום יינתן מענה טלפוני בימים א'-ה'
בין השעות .15:30 – 13:00



דוא"ל  :לרשותכם ,דוא"ל מיוחד לצרכי רישום rishum@mbatya.org.il

ובו יינתן מענה מהיר לכל השאלות והפניות.


פקס08-9455899 :



כתובת מחלקת החינוך :רח' רוטשילד  37מזכרת בתיה



קבלת קהל ורישום :בימים א'-ה' בין השעות 13:00 - 8:00
ובימי ג' גם בין השעות 17:30 – 16:00



קבלת קהל במחלקת הגביה להשלמת רישום ימים א-ה 8:00-11:30
ובימי ג' גם 16:00-17:30

בהצלחה
מחלקת החינוך
מזכרת בתיה
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