עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
מעלות תרשיחא זוכת פרס החינוך הארצי
כ"ה טבת תשע"ז
 23ינואר 2017

הורים יקרים,

בימים אלה ,מינהל החינוך ומוסדות החינוך ,מתחילים בתהליך
ההיערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ח.
הרישום למוסדות החינוך :גנים וכתות א' ,הינו מרכיב מרכזי בתהליך
ולכם ההורים חלק משמעותי בהשלמתו.
אנו מזמינים אתכם לרישום בנכם/בתכם במועד ובכך להבטיח
היערכות תקינה ומיטבית עבור ילדכם.
אנא הקפידו על הנחיות הרישום ובקשות העברה המפורטות בדף
המידע.
צוות מינהל החינוך ומזכירות בתי הספר יעמדו לרשותכם בכל שאלה
ועניין.

מאחלת לכולם הצלחה וצמיחה במערכת החינוך.

בברכה,
ארנה טל
ראש מינהל חינוך

העתק:

מר שלמה בוחבוט  -ראש העיר
מר סילס ליביליה – מנכ"ל העירייה
מר מיכאל דהאן – יועץ ראש העיר לחינוך
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הזמנה לרישום לגני הילדים לשנה"ל תשע"ח
והנחיות חדשות
מועדי הרישום:
הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשע"ח יחל ביום ראשון ,ב' בשבט
תשע"ז ( 29בינואר )  2017בשעה  11:00ויימשך עד יום שישי ,ב' באדר תשע"ז ( 28בפברואר) ועד
בכלל.
מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגילאי  5וכן גילאי  3ו 4 -הנכללים בחוק חינוך חובה.

אמצעי הרישום:
הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד!
(לרבות הגופים העצמאיים)
לשרות יעיל ומהיר!
שימו לב! האתר ייפתח ב 29.1.17 -מהשעה 11:00
כתובת אתר האינטרנט( www.maltar.org.il :באותיות קטנות) ובלחיצה על BANNER
(כפתור שכתוב עליו (לרישום לגני ילדיםם) ,מזינים נתונים לפי ההנחיות באתר.
הורה שאין באפשרותו לבצע פעולה זו  ,יוכל לרשום את הילד/ה בעמדת האינטרנט במינהל החינוך.
בימים א'– ה' בין השעות 8:30 – 12:30
בימים א' ו-ד' גם בין השעות 16:00 – 18:00
לבאים לרשום באינטרנט במשרדי העירייה יש להציג את המסמכים הבאים:
 .1תעודת זהות של האב והאם עם כתובת מעודכנת.
 .2דרכון לגבי הילדים השוהים בארץ כתיירים.

הרישום והשיבוץ יתבצעו על פי אזורי הרישום בלבד.

הרישום עפ"י חוק חינוך חובה כפי שצוין לעיל לגילאי  3ו 5 , 4 -לכל אחת מן המגמות :ממלכתי,
ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי יערך אך ורק ברשות המקומית האחראית על ביצוע חוק לימוד חובה.

הנחיות כלליות:
 )1ע"מ להבטיח שיבוץ ילדכם בגן הקרוב למקום מגוריכם נא הקפידו לרשום במועד.
 )2בגנים בהם הרישום במועד ,יעלה על התקן המותר  35ילדים בגן ,השיבוץ יתבצע עפ"י תאריך
ושעת הרישום .יתר הילדים ישובצו בגנים חלופיים ,באיזור הרישום.
 )3אי רישום במועד משמעו שיבוץ הילד/הילדה בגן על בסיס מקום פנוי בלבד ולא על פי מקום
המגורים.
 )4הודעות על שיבוץ תשלחנה עד אמצע חודש יולי .2017
 )5הכתובת התקפה לרישום הינה על פי רישום בתעודת זהות או לחילופין בדרכון עבור השוהים
בארץ כתיירים.
 )6במקרה של מעבר דירה יש להציג חוזה שכירות או רכישה.
 )7הורים המעוניינים ביול"א יום לימודים ארוך בגני טרום חובה.
ציינו את בקשתכם בסעיף הערה ,בעת הרישום באינטרנט .פרטים נוספים – בסוף המכתב.
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גילאי הרישום:
חייבי הרישום עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשע"ח הם כל הילדים בגילאי  5ובגילאי
 3ו 4 -שנכללו בצו חינוך לימוד חובה ,כולל ילדים הלומדים בגנים.
גילאי  :5התאריכים :ו' בטבת תשע"ב –  1בינואר 2012
עד :י"ח בטבת תשע"ג –  31בדצמבר 2012
גילאי  :4התאריכים :י"ט בטבת תשע"ג –  1בינואר 2013
עד :כ"ח בטבת תשע"ד –  31בדצמבר 2013
גילאי  :3התאריכים :כ"ט בטבת תשע"ד –  1בינואר 2014
עד :ט' בטבת תשע"ה –  31בדצמבר 2014

הורים פרודים/גרושים:
באתר הרישום מופיע טופס ,שעליכם למלא עפ"י חוק ולמוסרו למינהל החינוך ,בצירוף צילום
ת.ז .של שני ההורים.
יש להעביר את הטופס על צרופותיו ידנית או בדוא"ל או בפקס שמספרו 9578839 :למינהל
החינוך בעירייה.

רישום ליול"א -יום לימודים ארוך (צהרון) בגני טרום חובה
מיועד לגני טרום חובה בימים א'-ה' בין השעות  , 14:00-16:30כולל חופשות חגים ( 19ימים
נוספים בשנה).
פתיחת הצהרון מותנית במינימום  12נרשמים.
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כ"ה טבת תשע"ז
 23ינואר 2017

הורים יקרים
הנחיות להורים שילדיהם ממשיכים שנה נוספת באותו גן (טרום חובה
וחובה)
על מנת להבטיח את שיבוץ ילדכם בגן בו הוא לומד כיום ,הנכם מתבקשים לבצע
רשום באינטרנט כבר ביום הראשון בתאריך .29.1.2017
במידה ואינכם יכולים לבצע זאת ,יש לחתום על טופס ייפוי כוח המצ"ב ולמוסרו
לגננת ,לפני תחילת הרישום ולא יאוחר מיום ה' 19.1.2017
כמו כן ,חובה לצרף לייפוי כח ,צילום ת.ז .של שני ההורים .ללא הצילום ,הרישום לא
יתבצע.
בכבוד רב,
אילנית כהן
מנהלת הגיל הרך

ייפוי כוח

אני הח"מ ,מייפה את כוחו של צוות הרישום במינהל החינוך ,לרשום את בני/בתי
לגן שנה"ל תשע"ח.
שם פרטי _________ :שם משפחה ___________:מס' ת.ז_____________ .
תאריך לידה ________ :כתובת ________________:טלפון_____________ :
מצ"ב צילום ת.ז.

בברכה,
שמות ההורים________________ :

חתימה________________:

