כללי
תקופת הרישום
מיום שני א׳ בשבט תשע"ט ) 7בינואר (2019
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איגרת להורים
נהלי רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים תש״פ

שלום
כיתה א'

מוניק ווקנין
מנהלת אגף חק"ר
)חינוך ,קהילה ,רווחה(

איתי ויסברג
ראש המועצה

גילאי הרישום:
מ -י״ט בטבת ,תשע"ג  1 -בינואר 2013
עד -כ״ח בטבת ,תשע"ד  31 -בדצמבר 2013
המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה ,בשיתוף משרד
החינוך ,מנהיגה רפורמה חדשה  -״מרחבי חינוך  -אזורי
בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית״ .מידע נוסף ניתן
למצוא באתר המועצה בערך אגף חק״ר.

עליכם להצטייד במסמכים הבאים:
· תעודת זהות של ההורים.
· אישור מחלקת הגבייה על תשלום ארנונה בכתובת
הנ"ל ,או חוזה שכירות  /רכישה.
· טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת
הרישום הינו למטרת שיבוץ!
לאחר אישור השיבוץ ,עליכם להגיע לבית הספר
לביצוע רישום בפועל.

רישום לכיתה א'

הרישום לכיתה א' יתבצע באינטרנט .ניתן לבצע את
הרישום דרך האפליקציה היישובית "בנימינה גבעת
עדה",
או דרך אתר הרישום בכתובת.www.cityedu.co.il :
בעת הכניסה למערכת הרישום ייפתח לכם החלון
המתאים לרישום ילדכם לכיתה א'.
עם הקלדת תעודת זהות יפתח חלון ובו ביה"ס שהנכם
משויכים וזאת עפ"י אזור רישום עדכני לשנת תש"פ.
)הערה :ניתן לראות את אזורי הרישום המעודכנים באתר
המועצה .(www.bin-ada.co.il
יש לסמן את הבקשה על פי שיבוץ סדר העדיפות שלכם
ואנו נעשה מאמץ להיענות לה.
בגמר תהליך הרישום ,יש לוודא כי אתם רואים את
ההודעה" :פרטי הרישום נקלטו בהצלחה"

שלום
דפוס
הפקות דפוס בע"מ

הורים יקרים,
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום
לכיתה א' לקראת שנת הלימודים תש״פ.
בברכת שנת לימודים פורייה
מתרגשים יחד איתכם,

חייבי רישום לכיתות א':

חשוב לדעת!
אם כתובתכם אינה מעודכנת בתעודת הזהות ,עליכם
לגשת במהלך תאריכי הרישום הפורמלי ,אל מזכירות
בית הספר שהינו אזור הרישום שלכם.

הסדרי הרישום חדשים

הרישום לכיתה א׳ בכל בתי הספר במושבות ,יתקיים
באמצעות האינטרנט ,כפי שפורט קודם.
בית ספר ״גבע״  -חינוך ממלכתי  -קולט מכלל
המושבה גבעת עדה
בית ספר ״הנדיב״  -חינוך ממלכתי דתי  -קולט משתי
המושבות בנימינה וגבעת עדה.
בית ספר ״בראשית״  -קולט ילדים שהוריהם דוגלים
בתפיסת חינוך המשלבת חילוניים ודתיים יחדיו.
בתי הספר ״אשכולות״ ו״אמירים״  -משתתפים גם
השנה בפיילוט היישובי ל״בחירה מבוקרת״ שיבוץ
התלמידים לבתי ספר אלה ,יעשה בתום תקופת
הרישום ,ע״י המנהלת היישובית ל״בחירה מבוקרת״
שכוללת את:
מוניק ווקנין  -מנהלת אגף חק״ר ,מפקח מטעם משרד
החינוך מחוז חיפה ,מנהלות בתי הספר ,נציגי הנהגות
ההורים של ״אשכולות״ ו״אמירים״ ונציג אגף מו״פ
ניסויים ויוזמות ,הגוף המלווה את המהלך.
השיבוץ לבתי הספר יעשה בהתאם לתקן משרד
החינוך ושמירה על איזון בין בתי הספר.

רישום לצהרונים

דנה קמה  -קמה דנה
חנה קמה  -קמה חנה
קם ערן
גם חנן
שרק אתמול הלכו לגן
דנה קמה  -קמה דנה
חנה קמה  -קמה חנה
ופתאום
מהיום
קמים הם ואומרים שלום
קמים הם ואומרים שלום
שלום ,שלום ,שלום כיתה א'
שלום לגננת ,לגן
שלום ,שלום ,שלום כיתה א'
הגענו ,אנחנו כאן
גלי שרה  -שרה גלי
טלי שרה  -שרה טלי
שר אייל
שר יגאל
שרק אתמול בכו ,אבל -
גלי שרה  -שרה גלי
טלי שרה  -שרה טלי
ופתאום
שלום ,שלום ,שלום כיתה א'...
ליבי באה  -באה ליבי
רוני באה  -באה רוני
בא שלמה
ואת שמו
כותב ברגע בעצמו
ליבי באה  -באה ליבי
רוני באה  -באה רוני
פתאום
מהיום
יושבים הם וכותבים שלום
יושבים הם וכותבים שלום
שלום ,שלום ,שלום כיתה א'...

בי"ס ממלכתי "אשכולות" ע"ש מרדכי אלון פיקוביץ
טל04-6388131 :
בי"ס ממלכתי "גבע"
טל04-6388128 :
בי"ס ממלכתי דתי "הנדיב"
טל04-6388363 :
בי"ס משלב "בראשית"
04-6180012
מיילbereshit.bin.ada@gmail.com :

המחלקה לחינוך
טלפון04 - 6186412 :
מס' פקס04 - 6180737 :
E-mail: hinuch@bin-ada.co.il

שלום
דפוס
הפקות דפוס בע"מ

רישום לצהרונים לשנת תש״פ
יתבצע דרך אתר המתנ"ס מתאריך01.02.19 :
לקבלת פרטים התקשרו לתרזה
טלפון04-6288391 :
כתובת מייל:
tereza@binyamina.matnasim.co.il

שלום כיתה א'

 /אהוד מנור

בי"ס ממלכתי "אמירים" ע"ש אברהם מגלי
טל04-6288849 :

