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לרשותכם מוקד טלפוני בין השעות18:00-08:00 :

03-9547979
פותחים חלון ראשון לבחירה  -שלום כיתה א'
רישום לכיתה א'  -בחירה מבוקרת לשנת הלימודים התשע"ח :מרחב מזרח
לכבוד הורי התלמיד
בהתאם לחוק חינוך חובה ולצו הרישום,
עליכם לבצע בקשה לרישום לכיתה א'.
גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32
התשע"ג  2013 -שהתקבל בכנסת ביום א' באב
תשע"ג .8.7.2013
חייבי הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים
תשע"ח הם הילדים שנולדו בין התאריכים:
כ״ה בטבת התשע״א  1 -בינואר 2011
ה׳ בטבת התשע״ב  31 -בדצמבר 2011
מידע בנושא בחירה מבוקרת ,ראה בעלון המצורף
ומידע מפורט יותר בחוברת "שלום כיתה א'".
החוברת תחולק בגני הילדים לשנתון  5בלבד.
תהליך הרישום
הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט
העירוני בלבד ,במהלך תקופת הרישום
הרשמיתwww.rishonlezion.muni.il :
יש לוודא בתום תהליך הרישום ,כי המערכת
קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר פנייה
והודעת מסרון .הליך זה מהווה בקשת רישום
בלבד.
באפשרותך לבחור מבין בתי הספר מהאשכול
אליו ילדך שוייך ולדרג אותם על פי סדר
העדיפויות.
מרחב מזרח
האשכול אליו שוייך ילדך/תך מסומן ב✔-

 אשכול א'
 .1רמז  .2אופקים  .3רוזן
 אשכול ב'
 .1עדיני  .2מישור הנוף  .3לא מעוניין לבחור
בית ספר שלישי
 אשכול ג'
 .1הדרים  .2חביב  .3האירוס (חדש)
 אשכול ד'
 .1אלונים  .2רעות  .3תמיר
בית הספר החדש בשכונת האירוס ברחוב
שמשון זליג .10
בתי ספר על אזוריים
הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר
העל אזוריים ,יוכל לרשום אותו כחלופה לאחד
משלושת בתי הספר באשכול הבחירה שלו.

•נגבה
•ידלין
•נוה עוז משלב
רשימת הרחובות השייכים לאזור ביה"ס
החדש מופיעים בפורטל החינוך בכתובת:
www.rlz-edu.org.il
רישום לבית ספר ממלכתי דתי
זו השנה הראשונה בה מתקיימת בחירה מבוקרת
בין בתי הספר הדתיים בעיר.
הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט
העירוני.
באפשרותך לדרג את סדר העדיפויות מבין בתי
הספר על פי האשכול שלהלן:
•ישורון
•סיני
•לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי
בתי ספר על אזוריים:
ניתן לבחור אחד מבתי הספר העל אזוריים
כחלופה לאחד מבתי הספר הדתיים הנ"ל.
•תתמ״ד ״מעלה שמעוני״
•נוה עוז משלב
הנחיות רישום
•עליכם לציין בבקשת הרישום באתר האינטרנט
העירוני את שלושת בתי הספר מהאשכול אליו
ילדך שוייך על פי סדר העדיפויות.
חובה לדרג הבחירה מ 1-עד  .3באשכול עם שני
בתי ספר ,עליכם לציין שני בתי ספר בעדיפות
ראשונה ושניה ,בעדיפות שלישית עליכם לציין
"לא מעונין לבחור בית ספר שלישי״.
•כדי שבקשתכם תענה בהקדם עליכם
להקפיד לבצע בקשת הרישום באמצעות
אתר האינטרנט העירוני ,בתקופת הרישום
הרשמית.
•אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם,
עם זאת עלינו להבהיר כי אפשרות הקליטה
של בית-הספר מוגבלת.
•בקשת הרישום באינטרנט הינה אך ורק לפי
כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.
•בקשות לאחר תקופת הרישום הרישמית תידונה
בנפרד והשיבוץ יידחה למועד מאוחר ללא
התחייבות.
•הודעה על שיבוץ תשלח בדואר ותפורסם באתר
האינטרנט העירוני במהלך חודש מרץ ועל פי
הכתובת שנמסרה בעת הרישום .עם קבלת

השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר.
בקשת ערר
ניתן להגיש ערר עד ( 23.04.2017ראה פירוט
בעלון המצורף).
שינוי כתובת מגורים בתוך העיר
אם צפוי שינוי בכתובת מגוריכם לשנת הלימודים
התשע"ח ,ניתן לשנותה באתר הרישום ולצרף:
•תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים
כולל הספח עם פרטי הילד (מקור) .לא
תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
•חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים
לכתובת בתעודת הזהות.
•חוזה רכישת דירה עדכני שבו יופיע מועד
הכניסה לנכס.
תושבים הגרים בשכירות
•חוזה שכירות תקף.
•חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר
שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.
בית בבנייה
•חוזה ובו מועד הכניסה לנכס.
בהעדר תאריך כניסה ,חובה לצרף תצהיר*.
תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה
על שמם
•תצהיר מגורים* עדכני לשנת הלימודים
התשע"ח עם פרטי ההורה והילד הנרשם,
ובו יש לציין כתובת מגורים בפועל/עתידית
בצירוף חשבון ארנונה על פי הכתובת
המצויינת בתצהיר.
מיופה כח
•תעודת זהות של מיופה הכח ,תעודות זהות
של שני ההורים  -מקור בלבד וכן מכתב
הרשאה* חתום.
תושבים חדשים בעיר
•בנוסף למצויין לעיל ,טופס ביטול רישום
ואיגרת לכיתה א' מהרשות הקודמת.
רישום למוסד מוכר שאינו רשמי
•הרישום יתבצע במזכירות בית הספר
בין התאריכים ב׳-כ״א בשבט התשע״ז,
.17.02-29.01.2017
•ההורים יצטיידו בשתי תעודות זהות ושני
ספחים מקורייים.

* את הטפסים ניתן לקבל ביחידת הרישום ובפורטל החינוך העירוניwww.rlz-edu.org.il :
נוסח תצהיר מגורים ,מכתב הרשאה (טופס מיופה כח) ,טופס ביטול רישום ונספח ד'.
• כלל ההורים החיים בנפרד" :הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" (לרבות הורים גרושים/פרודים) ,יוחתמו בעת הרישום על טופס
הצהרה להורים עצמאיים ,לצרכי רישום/העברה/ביטול רישום לבתי הספר.
• עדכון כתובת נוספת של ההורה השני  -בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך" ,הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" (לרבות הורים
גרושים/פרודים) ,למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום ,המורים אחרת .אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו,
תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ושיבוץ הילד לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין.
• בעת הרישום יש להגיש תצהיר מעודכן לשנת הלימודים התשע״ח בלבד (בכל שנה יש לחדש את התצהיר).
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