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 נוהל קליטת תלמיד חדש בבתי הספר אשר עובר לגור בראש העין
 

 ברוכים הבאים,

 

ראשית אנו רוצים לברך אתכם על כניסתכם למעונכם החדש ועל הצטרפותכם למערכת החינוך בראש 

 העין.

 

                                        6/2/18ועד יום שלישי כא' בשבט תשע"ח  17/1/18מיום רביעי א' בשבט תשע"ח  מועדי הרישום:

 17:00-19:00, א' וד' בין השעות 8:30-13:00ה' בין השעות -בימים א'

 9הכניסה למשרדי הרישום  מרח' המתמיד . 3באגף החינוך רח' דב גרונר  מקום הרישום:

 03-7368029 ק בתקופת הרישום:טלפון ר

  03-9007226/5, 03-9007317טלפונים של המחלקה:

 03-9008816 פקס:

 ronita@rosh.org.il מייל:

 

 לפניכם נוהל רישום תלמיד חדש למוסדות חינוך ביישוב:

כתובתכם בתעודת הזהות.                                                  ראשית, עליכם לפנות אל משרד הפנים להסדרת שינוי 

באם הנכם עדיין מתגוררים מחוץ לעיר, עליכם להציג מסמכים המעידים על מעבר מגורים לראש העין                           

 בשנה"ל תשע"ט

 

 למלאו ולצרף את המסמכים הבאים:עליכם  טופס בקשה לרישום תלמיד חדש.בפורטל החינוכי קיים 

ההורים + הספחים וחוזה רכישה/שכירות.                                                                          2*תעודות הזהות של 

                            *טופס ביטול רישום מטעם משרד החינוך במקום מגוריכם הקודם.                                            

ימלאו טופס הצהרה והתחייבות המצורף.                                                                             -*הורים החיים בנפרד

*הורים לתלמידים שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד במקום מגוריהם הקודם, יעבירו את כל המסמכים 

יעל יעקובי  -כדי להבטיח את המשך הזכאות )לפרטים ניתן לפנות אל מנהלת מח' חנ"מהמתאימים וזאת 

03-9007229 ) 

* תלמידים הזקוקים להנגשה )לקויות שמיעה, לקויות ראייה, לקויות מוטוריות( יש להמציא מסמכים 

                                                   רפואיים רלוונטים במועד הרישום.                                                  

             *יש להמציא תעודות/גיליון הערכת הישגים לימודיים של התלמיד.                                                                    

 במערכת החינוך בעיר. *חשוב להעביר אל אגף החינוך כל מידע שיסייע לקליטתו המיטבית של התלמיד

 בתום איסוף הנתונים תקבלו הפנייה מאגף החינוך לצורך הרשמה בפועל במוסד החינוך הייעודי.

 

 *את המסמכים ניתן להעביר לפקס או למייל: 

 03-9008816 פקס:

 ronita@rosh.org.il מייל:
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 שאלות ותשובות:

 

 והיכן נרשמים לבתי ספר במתחמים החדשים בראש העין?איך  .1

                                               6/2/18 -ומסתיים ב 17/1/18מתחיל ב  ביצוע הרישום למוסדות חינוך

תושבים אשר מתעתדים לעבור לגור במתחמים החדשים ומבקשים שילדיהם ילמדו במוסדות החינוך 

 כפי שרשום לעיל. 9באגף החינוך במחלקת בתיה"ס ברח' המתמיד החדשים יבצעו רישום 

                 אילו בתי ספר יפתחו בשכונות החדשות?                                                                                            .2

 

בתי"ס יסודיים צומחים, אחד מ"מ בשכונת נופרים ואחד ממ"ד בשכונת  2בשנה"ל תשע"ט יפתחו 

פסגות אפק. מספר הכיתות שיפתחו יהיה בהתאם למספר התלמידים הנרשמים ועל פי נהלי משרד 

 החינוך. 

 בנוסף תפתח חט"ב מ"מ צומחת במתחם פסגות אפק.

 

 איך יתבצע שיבוץ הילדים בבתיה"ס? .3

 

ומתחם נופרים. פרוט אזורי B,A יעשה בהתאם לאזורי הרישום של בתיה"ס במתחמים השיבוץ 

 הרישום של בתיה"ס ניתן לצפייה בפורטל החינוכי בחוברת הרישום.

 

 האם יפתח בי"ס ממ"ד במתחמים החדשים? .4

 

 בי"ס ממ"ד חדש צומח. בשנה"ל תשע"ט יפתח

 

 האם תפתח חט"ב חדשה בשנה"ל תשע"ט? .5

 

 תח חט"ב מ"מ צומחת לכיתות ז' במתחמים החדשים.בשנה"ל תשע"ט תפ

 

 האם יפתח צהרונים בבתיה"ס במתחמים החדשים? .6

 

 בבתיה"ס היסודיים יפתחו צהרונים של החברה העירונית מקום בלב בהתאם לביקוש של ההורים.

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר העירוני ולפורטל חינוך עיריית ראש העין.

 בר קל וקליטה מהנה לכם ולילדכם.אנו מאחלים לכם מע

 

 

 

 לשירותכם בכל עת,

 מחלקת בתיה"ס

 עיריית ראש העין
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