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הרישום לחטיבות הצעירות ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בין התאריכים:
11-31.01.2016

הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון בלבד הרשומים במרשם התושבים.  •
אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם במהלך כל תקופת הרישום הרשמי.  •

תינתן עדיפות בשיבוץ לנרשמים בזמן.  •
הרישום לחטיבה צעירה הינו על פי כתובת מגורים.  •

הנחיות רישום
תהליך הרישום באינטרנט הוא קל וזמין בעבורכם. לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר 

האינטרנט העירוני ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים:
מספר זהות הורה  •

מספר זהות ילד/ה  •
בזמן הרישום הינכם מתבקשים לבחור חטיבה צעירה בעדיפות ראשונה ושניה, בהתאם לכתובת המגורים,   •

מתוך רשימת החטיבות הצעירות המצוייה בהמשך המידעון.

לתשומת לבכם
בתום תהליך הרישום, יש לוודא כי המערכת קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר פנייה. רק עם 
קבלת מספר אישור מהמערכת הושלם תהליך הרישום. אם קיבלתם מספר פנייה עם רשומה 0/000 - 

עליכם לבצע רישום חוזר.

לידיעתכם:
לא כל הקודם זוכה! אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת 

הרישום הרשמי.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם, עם זאת עלינו להבהיר כי אפשרות הקליטה של בית 
הספר בכיתות הגן מוגבלת. לכן אם יירשמו תלמידים מעל התקן, נהיה רשאים להעביר חלק מהנרשמים 

לבית הספר אחר בו יש אפשרות לקליטתם.
הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשותיכם.  •

שינוי כתובת פקטיבית כדי להשתייך לגן מסויים, הינו עברה על החוק.  •
בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי ובפועל, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים   •

באמצעים העומדים לרשותה.
לתושבים שאין גישה לאינטרנט - ראה הנחיות בפרק "רישום במרכז הרישום" במידעון.  •

תושבים חדשים/עוברי דירה בתוך העיר/עולים חדשים, בעלי דרכונים או למי שאין התאמה בין כתובת   •
המגורים הנוכחית שלהם לזו המצויינת באתר הרישום - ראה הנחיות בפרק "רישום במרכז הרישום" במידעון.

למאחרי רישום:
רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום הרשמי, יהיה על בסיס מקום פנוי ולכן מועד קבלת השיבוץ יידחה 

לסוף חודש יולי.

חוסכים טרחה וזמן - נרשמים מהבית לחטיבה צעירה

24 שעות ביממה
www.rishonlezion.muni.il

הנחיות רישום
לחטיבות הצעירות
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חטיבות צעירות - לפי שכונות לרישום באינטרנט

מס' 
מס' מוסדשם השכונהשכונה

במשה"ח
מס' גן
שם המנהלתשנתוןמגמהכתובת הגןשם החט"צברשות

מישור הנוף2
16095222

ורד שיליאן5ממלכתיגיבשטיין יהושע 31מישור הנוף
16096026

כרמים21
9005552

איריס בנימיני5ממלכתיהיין 2כרמים - זיו
9005633

נאות שקמה26

גדולי ישראל 7מרחבים110460261

5ממלכתי

דליה לוין

מיה שירימרים 4נווה עו"ז142752297

רינת שטיינמץ-ולטרריב"ל 1שקמה124610264

נווה דקלים29
128413260

חמדה שרייבהנד5ממלכתינווה דקלים 53נווה דקלים
143362293

נאות אשלים30

התזמורת 13אתרים124651281

5ממלכתי

הדר דורות ארנון

מעיין בן אטייההתזמורת 19אמנויות142786311

אשלים 133249300
אנתרופולוגי

מירי הבוטהתזמורת 43

פרס נובל33
160986320

דליה כהן5ממלכתימעגל השלום 2פרס נובל
175356322

*נווה עו"ז - מסלול משלב, לחילוניים ודתיים

בשנה"ל תשע"ב נפתח מסלול לימודים ייחודי שמתחיל מחט"צ עד כיתה ו'. החינוך המשלב שואף לחנך את תלמידיו על 
יסוד ערכיה של היהדות, התרבות ומורשת ישראל. המסלול מטמיע בקרב התלמידים ערכים יהודיים באמצעות לימוד 
ייחודו של המסלול בכך שהוא חושף את תלמידיו לארון  ומושכל של סוגיות מעולם היהדות ומסורת ישראל.  מעמיק 

הספרים היהודי ומחזק את הזהות היהודית בקרב הלומדים.

הורים המעוניינים במסלול מבקשים להיות חלק ממוסד חינוכי המקיים אקלים מיטבי וחזונו החינוכי מושתת על חינוך 
בין  הדדי  וכבוד  סובלני  דיאלוג  קיום  תוך  הדעות,  לריבוי  ביטוי  ומתן  פתוחה  חשיבה  הלמידה מאפשרת  דרך  לערכים. 

התלמידים הבאים מבתים המקיימים אורח חיים יהודי שונה. 

ימים פתוחים למסלול המשלב יתקיימו:
ב-1.1.2016, בשעה 08:30 | ב-8.1.2016, בשעה 08:30 | ב-22.1.2016, בשעה 10:00

מידע על ימים פתוחים בבתי הספר, ראה בחוברת "שלום כיתה א'". החוברת   
תחולק בגני הילדים לתלמידי שנתון 4 וכמו כן באתר האינטרנט העירוני.

חטיבות צעירות 
לפי שכונות לרישום באינטרנט
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