 7ינואר2018 ,

אל :הורי התלמידים העולים לכיתות ז'
הרשמה דיגיטלית לתלמידי המועצה לכיתות ז'
המועצה מיישמת שינוי מתקדם בשירות לתושבים  -הטמעת מערכות דיגיטליות אשר יאפשרו מתן שירותים
און ליין ,מהירים ,יעילים וזמינים יותר.
במסגרת זו פורסמה לאחרונה אמנת השירות של המועצה ,בה מפורטים כל שירותי המועצה.
האמנה ניתנת לשימוש באפליקציית "מנשה" ובאתר האינטרנט.
כעת ,לראשונה במועצה ,אנו עוברים גם לרישום תלמידים בדיגיטל -באמצעות האפליקציה והאתר.
לפניכם הסבר אודות אופן ההרשמה:
א .רישום תלמידי המועצה לחטיבות הביניים יחל ב 1-בפברואר  2018ויסתיים ב 28-בפברואר . 2018
ב .הרישום הוא דיגיטלי-און ליין ויבוצע באפליקציית המועצה – בלחצן שירותים בקליק ,ובאתר
המועצה – בהפנייה בדף הבית ובמחלקת החינוך.
ג.

הרישום כולל :מילוי טופס הרשמה אינטרנטי ,סריקה של תעודות הזהות של ההורים הכולל ספח
וסריקה של שתי התעודות האחרונות מבתי הספר היסודיים בהם לומדים הילדים ,סוף כתה ה'
ומחצית ו'( .אנא הקפידו על סריקה מיטבית של המסמכים הנלווים והימנעו מצילום בווטסאפ).

ד .הרישום יתבצע לביה"ס גוונים הנמצא בבעלות ואחריות המועצה ולביה"ס מבואות עירון הנמצא
בבעלות ארבעה קיבוצים :ברקאי ,מצר ,מענית ועין שמר.
ה .הרישום לביה"ס גוונים פתוח לכלל ילדי המועצה ,כולל התלמידים מקיבוצי הבעלות שיבחרו בכך.
ו.

ביה"ס גוונים יקלוט ללא תנאי את כל התלמידים מיישובי המועצה האזורית מנשה .ביה"ס מבואות עירון
יקלוט ללא תנאי את התלמידים מקיבוצי הבעלות.

ז.

כתוצאה ממגבלות יכולת הקליטה המספרית של ביה"ס מבואות עירון ,ייתכן שתהיה הרשמה עודפת של
תלמידים המתגוררים ביישובי המועצה ,שאינם מקיבוצי הבעלות .במקרה כזה תקיים מחלקת החינוך הגרלה בין
הנרשמים ,על מספר המקומות הפנויים .ההגרלה תתקיים בהנחיית ופיקוח היועץ המשפטי של המועצה.

ח .ההגרלה תתקיים בשבוע השני של חודש מרץ  . 2018ערעור על תוצאות ההגרלה ניתן יהיה להגיש עד שבוע
בלבד לאחר קבלת התוצאות .התוצאות יישלחו להורים בדוא"ל עליו תדווחו בעת ההרשמה.
ט.

ועדת הערר תדון בערעורים עד למועד ,ה .31/03/18-לאחר מכן לא יתקבלו ערעורים.

י.

תלמידי המועצה שירשמו לבתי הספר לאחר מועד ההרשמה לא יוכלו להשתתף בהגרלה ויופנו להירשם
בביה"ס גוונים הנמצא בבעלות המועצה.

יא .הורים לילדים אשר אינם מתגוררים כיום (ינואר  )2018ביישובי המועצה ,יוכלו לרשום את ילדיהם לביה"ס
מבואות עירון בלבד כילדי חוץ ,על פי נהלי הרישום של מבואות עירון .כאשר יעברו לגור בפועל בתחום
המועצה יוכלו לרשום את ילדיהם לגוונים.
יב .לא תתקבל הרשמה כפולה לשני בתי הספר ,למעט במקרה של הרשמה לכיתת מופ"ת בביה"ס גוונים .תלמידי
מופ"ת שנרשמו ברישום כפול ייקחו חלק בהגרלה במועד שנקבע (עד ה.)31/03/18-
במידה ויתקבלו למבואות עירון ,יתבקשו לשלוח מכתב ובו החלטתם באם לוותר על מועמדותם למופ"ת או על
קבלתם למבואות עירון עד שבוע ימים מקבלת ההודעה.
יג .רותי אלדר ,מזכירת המחלקה תעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה בטל' ,04-6177331
בדוא"ל .ruth@menashe.co.il
שלכם,
שרה טויל
מנהלת מחלקת החינוך

