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 2021דצמבר 
 בפ"תש טבת

 

 ולצהרונים איגרת להורים בדבר רישום לכיתות א'
 פ"גתשלשנת הלימודים 

 הורים יקרים, 
ולצהרונים לכיתות א'  שמחים להודיעכם ומתכבדים להזמינכם לרשום את ילדכם הרינו

 .פ"גתשלשנה"ל 
 

 גילאי הרישום
 (8.7.13בכנסת ביום א' באב תשע"ג  שהתקבל ,2013–תשע"ג - 32תיקון מס'  -בהתאם לחוק לימוד חובה )

 

 כיתה א'
 2016בדצמבר  31ועד  2016בינואר  1-מ

 זתשע"בטבת  ב'עד   ותשע"בטבת  'כ

 
  הרישוםהליך 
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים על פי חוק לימוד חובה לשנת : הרישוםמועד 

ויימשך עד יום  (2022בינואר  3) בא' בשבט תשפ" שנייחל ביום  הלימודים תשפ"ב
 .(2022 ינוארב 23) בכ"א בשבט תשפ" ראשון

 הרישום  יתבצע באמצעות אתר האינטרנט היישובי.  
  mond.muni.il-www.tel: כתובת האתר

 אישור.יש לשמור היתקבל אישור רישום. תהליך הרישום  עם סיום  

  רשמים(. נכמידי שנה, בכל בתי הספר ייפתחו צהרונים )מותנה במינימום
הרישום,  בתהליך הרישום יש לציין אם מעוניינים להירשם לצהרון המתנ"ס.

 : מתנ"סמתבצע במזכירות או באתר ה - בפועל, לצהרון
/https://telmond.smarticket.co.il.  תאריכים בהרישום יתקיים

 רשם.ילאחר מועד זה לא יהיה ניתן לה.  31.03.2022-23.01.2022

 בבעיה ברישום באינטרנט, הרישום באגף החינוך בדוא"ל יםנתקלל 
(mond.muni.il-dorit@tel.)  

 
 פנוי ל בסיס מקוםהשיבוץ ע - ברישוםמאחרים ל. 
 
  לילד אח/ות, המשובצים בבית הספר השונה מזה המוגדר במידה ו –איחוד אחים

את ההורים מעוניינים לרשום (, וד' )בשנה"ל תשפ"ג-בכיתות ב'רישום על פי אזור ה
יש  –בכל מקרה לציין זאת בזמן הרישום בסעיף ההערות.  יש –הילד לבית ספר זה 

 להשלים רישום לבית הספר המוגדר.
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 לרישום )יש לצרף בתהליך הרישום( המסמכים הדרושים 

לנרשמים באגף 
 עם כתובת מעודכנת התואמת את מקום המגורים בפועל.תעודות זהות של שני ההורים   חינוך

 ה. לא תתקבל תעודה מזהה אחרת.\תעודת הזהות תכלול את ספח פרטי הילד

 תושבים חדשים

 .טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עברתם 
  מועד . צילום חוזה של הדירה בה עומדים לגור -במידה וכתובת תעודת הזהות אינה בתל מונד

 .1/10/2022 -לא יאוחר מיהיה הכניסה לדירה 
 מועד אחרון להעברת לקבלת השיבוץמהווה תנאי  כתושבי המקום תעודת זהות, תגהצ .

 השיבוץ אינו סופי. –. עד הצגת אישור זה 30/06/2022 –אישור לגבי שינוי כתובת 
 הורים עצמאיים

רווק/ה, אלמן/ה, )
, גרוש/ה, פרוד/ה

 (הורי/ת-חד

  הורה שהינו ואחראי בלעדי לחינוכו או /של הקטין ו היחידהאפוטרופוס הורה שהינו
כתב הצהרה "צריך לצרף אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף 

   .ואת הנספחים הנדרשים והתחייבות להורה עצמאי"
 .הטופס מצורף לאיגרת זו וכן נמצא באתר המועצה

בגן שנה נוספת 
 6לגילאי 

  ללפסיכולוג הגן עד או הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן, יפנו לגננת- 
יש להירשם לבית הספר במועד  –במקביל לאפשר בחינת הבקשה. על מנת  ,1.3.2022
 הרישום.

 
 הערות

ו/או חינוך  למחלקת להגיש , מתבקשיםבית הספרב ה/הורים הרואים צורך בסיוע לילד .1
חות "דוו חות רפואיים"התפתחותיים, דו דו"חות -כמו  מסמכים חינוכי,-השירות הפסיכולוגי

 סיוע.האשר יקלו על גיבוש תכנית  - פסיכולוגיים

כר שאינו רשמי' מו'זרם לימודי בית ספר, מם להורים המבקשים לרשום את ילד  – לימודי חוץ .2
)על ידי בעלות טופס חתום העביר לאגף החינוך ל שי -ביישוב או מחוצה לו  –)מוכש"ר( 

 קשה לרישום למוסד מוכר שאינו רשמי". ב"אישור  המוסד( של
 ..הטופס מצורף לאיגרת זו וכן נמצא באתר המועצה

. 15.5.2022עד  לאגף חינוךעל גבי "טופס ביטול רישום"  בכתבמחייב הודעה  ביטול רישום .3
אכן  שהטופסוודא . יש לmond.muni.il-dorit@telניתן לשלוח גם בדוא"ל לכתובת: 

 . הטופס מצורף לאיגרת זו וכן נמצא באתר המועצה.התקבל

 השיבוץ לבתי הספר
מבוסס על כתובת המגורים בהתאם היסודיים הממלכתיים הספר -יתבכיתות א' בהשיבוץ ל

 הנהלות. אזורי הרישום גובשו בתהליך, בו שותפו גם המפורטים להלןוהכללים לאזורי הרישום 
 על ידי משרד החינוך. ההורים. האזורים אושרו בתי הספר והנהגות

 שיבוץ בתהליך ה -במידת האפשר  –אמות מידה, שתילקחנה בחשבון 
במידה וההורים יציינו במהלך הרישום  -ד' -אם האחים ילמדו בכיתות ב' איחוד אחים .1

 . מבקשים איחוד אחיםשהם 
 .בקשות לשיבוץ, השונה מהשיבוץ על פי אזור הרישום .2
 תישקלנה בחיוב בקשות העברה מבית הספר "נוף ילדות" לבתי הספר "שלנו" או "ניצנים". .3

 ל פיגילאים וחלוקה ע יערך מיפוי של הנרשמים על פי ,הרישוםסיום מועד עם  -   לתשומת
 .מדיניות השיבוץמחדש  תיבדק. בהתאם למיפוי, אזורי הרישום
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 במועד שייקבע בהמשך.באתר הרישום יפורסם  לבית הספרהשיבוץ 

 

 "אור תורה"ספר -בית - חינוך ממלכתי דתי
ב וכן מהמועצה המקומית "אבן דתי מכל הישו-תלמידים לחינוך ממלכתי הספר קולט-תיב

 יהודה".
 

 חינוך ממלכתי
 :, ישובצו על פי אזורי הרישום הבאיםלכיתות א' הרישום תקופתבשיירשמו  ,תלמידים .א

 
 ספר "שלנו"-בית
 הספר קולט תלמידים המתגוררים בשכונות וברחובות:-בית

 הגפן, הרימון,עד הסוף(,  31רגשות, הפרדס )הנחלים, ההרים, ה, עציםה
 ,)כולל הבנייה החדשה במזרח המושבה( 105מתחם 

, החרצית, הדפנה, ההדס, החבצלת, החצב – פרחיםובנוסף הרחובות הבאים בשכונת ה
 .הרקפתו הסייפן, הערבה, הרותם

 
 ספר "ניצנים"-תבי
 וברחובות: תלמידים המתגוררים בשכונות הספר קולט-תבי

 (.30הפרדס )עד  ( ורחוב40 -, זוגי מ31-אי זוגי מציפורים, רחוב הדקל )הגירון, 
בת חן, דליה, דולב, הורד, היסמין,  – פרחיםובנוסף הרחובות הבאים בשכונת ה

 .הצבעוניו נורית, הנרקיס, הסביון, הסיגליתמרגנית, ההכלנית, 
 

 ילדות"-ספר "נוף-תבי
 וברחובות: תלמידים המתגוררים בשכונותהספר קולט -תבי

, הנוטע, דרך הלורד, (38, זוגי עד 29אי זוגי עד )האבנים, אלי כהן, שפרינצק, רחוב הדקל 
 .)כולל הבנייה החדשה במערב המושבה( 89מתחם 

 

על פי החלטת , ישובצו לאחר תקופת הרישוםתלמידים מכל השכבות, שיירשמו  .ב
 הרשות.

  
 

 בברכת שנת לימודים פורייה
 איתי דקל                                    אילן הדס                 

 מנהל אגף חינוך                   מנהל מחלקת קדם יסודי                   
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