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נוהל רישום לכיתה ז' לשנה"ל תש"פ
הורים יקרים שלום רב,
השנה יסיים בנכם/בתכם את לימודיו/ה בבית-הספר היסודי ובשנת הלימודים תש"פ ילמד בכיתה ז'
במערכת החינוך העל יסודי.
המעבר לחטיבת הביניים הינו מעבר משמעותי ,המלווה בהסתגלות לדרישות לימודיות ולחברה חדשה
ומגוונת.
המעבר לחטיבת הביניים מתחיל בהליך רישום באינטרנט ,ומאפשר בחירה על פי רצון התלמיד והוריו.
על ההורים מוטלת האחריות להיוועץ ולבדוק היטב את כל אפשרויות הרישום המוצעות לבחירה,
ולבחור על פי מדרג הולם.
כדי שתוכלו להיערך לבחירת בית ספר מתאים ,פותחים בתי הספר את שעריהם לערבי הורים ולימים
פתוחים.
מידע על בתי-הספר ,מועדים לגבי ערבי הורים ,ימים פתוחים וימי קבלת קהל נמצאים באתר העירוני.
הרישום לבתי-הספר יחל ביום שני ,א' שבט ( )7.1.19ויסתיים ביום ראשון ,יד' שבט (.)20.1.19
קישור לאתר הרישוםwww.jerusalem.muni.il/rishumlebeitsefer :

תהליך הרישום
ביצוע הרישום:
 .1יש להקליד את מספר תעודת זהות של התלמיד/ה וההורה.
 .2יש לבחור ארבע חטיבות ביניים בעדיפות ראשונה ,שניה ,שלישית ורביעית מתוך הרשימה המפורטת
באתר.
לתשומת ליבכם:
• בשנים קודמות לא זומנו לראיון תלמידים שביקשו בעדיפויות  2-4את בתי הספר הבאים:
בנים :הימלפרב ,הרטמן ,ישיבת ירושלים לצעירים ,ישיבת תורה ומדע – מכון לב.
בנות :אולפנת חורב.
•

בשנים קודמות לא זומנו לראיון תלמידים שביקשו בעדיפות  3את בתי הספר הבאים:
בנים :ישיבת חורב ,ישיבת מקור חיים  -שפע ,ישיבת נועם.
בנות :מדרשה תיכונית אור תורה ,מדרשית הרטמן ,פלך.
• בתי ספר שאינם מראיינים עדיפות רביעית ,לא ניתן לבחור בהם בעדיפות זו.

•

מידע זה נועד ליעל את תהליך הרישום .אין באמור לעיל לקבוע דבר על רמה ואיכות המוסדות
בתחום הלימודי ,חינוכי ,תורני או ביחודיות שלהם ובעבודתם עם התלמידים.

אישור הבחירה :המערכת תציג את בתי הספר שנבחרו לפי סדר העדיפויות שסומנו על ידכם.
ניתן לאשר את הבחירה או לבטלה ולבצע בחירה חדשה עד יום ראשון ,יד' שבט (.)20.1.19
לאחר מועד זה המערכת תינעל ותמנע כל אפשרות גישה לאתר .ניתן להדפיס אישור המתעד את פרטי
בחירתכם.
במהלך תקופת הרישום ,תוכלו לבצע את הבחירה מכל מחשב המחובר לאינטרנט ,בכל שעה משעות
היממה .בית ספרכם הקצה מחשב לטובת הרישום עבור התלמידים שאין באפשרותם לערוך רישום
בבית.
לקבלת עזרה ניתן לפנות למזכירות בית הספר היסודי בו לומד/ת בנכם/בתכם.
פניות למחלקה לטיפול בפרט בטלפון.6296636 :
לנרשמים מובטחת פרטיות מלאה.
בתום תקופת הרישום יוזמן בנכם/בתכם לראיונות בחטיבות הביניים שאותן דרג/ה.
לתשומת ליבכם ,תלמידי הממ"ד בירושלים לא יעברו בחינות כניסה.
שיבוץ התלמידים
אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשתכם לשיבוץ.
אנו ממליצים שהליך הבחירה ייעשה בשיקול דעת ומתוך היכרות של מוסדות החינוך.
הודעת השיבוץ
הודעת השיבוץ לבית הספר לשנת הלימודים תש"פ תישלח בתחילת חודש ניסן באמצעות האתר
העירוני ,דואר אלקטרוני והודעת .SMS

בברכת איחולי הצלחה ברישום ובמעבר לחטיבת הביניים

אביב קינן

עמנואל זילברמן

ראש מינהל חינוך ירושלים

מנהל אגף ממלכתי  -ממלכתי דתי
ממונה על החינוך העל יסודי

