נוהל רישום תלמידי כיתות ו' תשע"ט לכיתות ז' תש"פ
* בכל מקום שמופיע תלמיד ,הכוונה גם לתלמידה.

הורים יקרים
שלום רב.
השנה יסיים בנכם את לימודיו בבית הספר היסודי ובשנת הלימודים תש"פ ילמד
בכיתה ז' במערכת החינוך העל יסודי.
המעבר לחטיבת ביניים הינו מעבר משמעותי והוא מחייב הסתגלות לדרישות
לימודיות ולחברה חדשה ומגוונת.
הרישום באינטרנט הינו חלק מתהליך המעבר לחטיבת הביניים – ומאפשר בחירה על
פי רצון התלמיד והוריו.
מדיניות מינהל החינוך ,מאפשרת בחירת הורים בחטיבת הביניים בתוך הרובע
החינוכי  ,חטיבת ביניים מחוץ לרובע החינוכי ובית ספר ייחודי .
כדי שתוכלו להיערך לבחירת בית-ספר מתאים ,פותחים בתי הספר את שעריהם
לערבי הורים ולימים פתוחים בהם תקבלו מידע וחומר כתוב על בית-הספר.
אחרי שבדקתם ,ביררתם ושוחחתם עם בנכם ,יש לבצע את בחירתכם באמצעות אתר
האינטרנט.
כתובת האתר לרישום לכיתה ז' תש"פ:
www.jerusalem.muni.il

רישום לבתי-הספר יתקיים בין התאריכים:
א' שבט תשע"ט – י"ד שבט תשע"ט ()7.1.19-20.1.19
תהליך הרישום
כל תלמיד יוכל לבחור עד  5מוסדות חינוך ,לצורך הרישום:
 .1שני בתי-ספר ברובע החינוך האזורי ,חובה
 .2בית ספר אחד מחוץ לרובע (רשות)
 .3שני בתי-ספר יחודיים (רשות)
 .4לאחר מילוי כל הבקשות יש לדרג את הבחירה לפי סדר העדיפויות.
אם אינכם יודעים לאיזה רובע לימוד בנכם משתייך ,אנא מלאו את שם בית-הספר
היסודי של התלמיד.
תלמידים שיבחרו בתי-ספר ייחודיים ,יוזמנו על-ידי בתי-הספר לבדיקת התאמתם,
ואם לא יתקבלו יועברו אוטומטית לעדיפות ברובע הלימוד.
קבלה לבית-ספר שאינו ייחודי ,מחוץ לרובע ,הינה על בסיס מקום פנוי – ובמקרה של
עודף ביקוש – תערך הגרלה בין התלמידים שמחוץ לרובע.
אישור הבחירה :המערכת תציג את בתי-הספר שנבחרו לפי סדרי העדיפויות שסומנו
על ידכם .ניתן לאשר את הבחירה או לבטלה ולבצע בחירה חדשה עד תאריך 20.1.19
לאחר מועד זה המערכת תנעל ותמנע כל אפשרות לבצע רישום .ניתן לשמור ולהדפיס
את האישור המתעד את פרטי בחירתכם.
במהלך תקופת הרישום ,תוכלו לבצע את הבחירה מכל מחשב המחובר לאינטרנט ,
בכל שעה משעות היממה .אנו מודעים לכך שלחלק מהמשפחות אין מחשב או שהן
אינן מורגלות בשימוש באינטרנט .תוכלו לפנות לבית-הספר היסודי בו לומד בנכם.

שיבוץ התלמידים לבית-הספר ייעשה לפי קביעת העירייה בהתחשב ,ככל האפשר,
בבחירת ההורים והתלמידים ,ובכפוף לשיקולים חינוכיים ומערכתיים .אנו נעשה
כמיטב יכולתנו להיענות לעדיפותכם בהתאם לדירוג שציינתם ,אך אם לא יתאפשר
הרישום לפי דירוגכם בשל עודף ביקוש ,או אי התאמה בבית ספר ייחודי ,אנו שומרים
לעצמנו את הזכות לשבצם בבית הספר השייך לרובע החינוכי .על כן ,מומלץ ,כי בזמן
ביצוע הבחירה תפעילו שיקול דעת ותנהגו ברצינות ובאחריות בכל הקשור לרישום.
הודעת השיבוץ תשלח אליכם בחודש אפריל  2019באמצעות:
 .1האתר העירוני
 .2דואר אלקטרוני
 .3הודעת SMS
לאחר קבלת תשובתנו  ,תקבלו הודעה על מועד הרישום הרשמי ועל סדרי הרישום
מבית הספר העל יסודי בו ילמד בנכם.

בברכת איחולי הצלחה במעבר לבית הספר העל יסודי.
אביב קינן
ראש מי נהל חינוך ירושלים
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ממונה על החינוך היסודי

