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טופס בקשה לרישום לבית הספר המשלב "מיתרים טבעון" לשנת הלימודים ________
יש להגיש את טופס הבקשה במעמד הרישום המקוון באתר המועצה.
הקדמה
בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר ציבורי ,תחת פיקוח החינוך
הממלכתי-דתי של משרד החינוך .בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים משותפים
בחברה הישראלית .תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון ,דתיים ושאינם דתיים.
הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת.
בה"ס מיתרים מהווה בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד (גן מזין) .בין שאר המבקשים להשתבץ בביה"ס "מיתרים" ,שאינם מהגן
המזין ,תערך הגרלה על בסיס פרמטרים שמפורטים בחוברת הרישום באתר המועצה.
חשוב :הורים אשר לא יבצעו רישום בתקופת הרישום יאבדו את זכותם להשתתף בהגרלה וילדם ישובץ על פי שיקולי המערכת.
פרטי הילד/ה
שם הילד/ה:

תאריך לידה_____________ :

ת"ז:

מיגדר :ז  /נ

כתובת מגורים:

בית הספר "העוגן" (נרקיסים  ,רימונים ,קרית עמל) אליו הילד/ה רשומ/ה לשנת הלימודים תשפ"ב על פי כתובת המגורים:
פרטי הבקשה
אנו מגדירים עצמנו כמשפחה (להקיף) :דתית/לא דתית
סמן בעיגול העדפתך ,אם בנך/בתך לא ישובץ/תשובץ לבית הספר המשלב מיתרים בשנת הלימודים תשפ"ב:
 .1ארשום אותו/ה לבית ספר "העוגן" על פי כתובת מגורי בקריית טבעון
 .2אציין במעמד ההרשמה העדפה לבית ספר אחר בקריית טבעון ,שאינו בי"ס העוגן ,שם בה"ס ______
 .3אבקש להירשם לבית ספר ממלכתי דתי מחוץ לקריית טבעון ,השייך לאזור המיפוי של קריית טבעון (ביה"ס בשדה יעקב).
שם מגיש/ת הבקשה:
קרבה לילד/ה ( :אם  /אב  /אחר)
חתימת מגיש/ת הבקשה:

תאריך הגשת הבקשה:
טלפון:

מייל:

במקרה של הורים גרושים :חתימת הורה א'__________________ :הורה ב'______________ :
בשנת הלימודים תשפ"ב ילמדו אחים/אחיות של הילד/ה בבית הספר המשלב מיתרים (להקיף)  :כן/לא
האם השתתפת במפגש חשיפה בזום /יום פתוח (להקיף) :כן/לא
שימו לב!
יש להקפיד על מילוי כל השדות הנדרשים בטופס הבקשה .יש לצרף את טופס הבקשה בעת הרישום המקוון באתר המועצה .בקשות
לשיבוץ לביה"ס "מיתרים" ידונו רק על סמך טופס זה  .כל מסמך אחר אינו רלוונטי לשיקולי השיבוץ.
אין המועצה מתחייבת לדון בבקשות או לקבל בקשות שיוגשו לאחר מועד ההרשמה המקוון (.)3.2.2021 -14.1.2021
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* עבור ילד/ה להורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים ,נדרשת חתימת שני ההורים על גבי טופס זה בצירוף
תעודת זהות וספח עדכני של שני ההורים ,בו מופיעים שמות הילדים ,במעמד הרישום וכתב הצהרה המופיע באתר
המועצה.
תושבים חדשים
תושבים חדשים שכתובתם רשומה במרשם האוכלוסין איננה בקריית טבעון מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים :

 .1חוזה שכירות/רכש מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים  :כתובת עתידית למגורים בישוב  ,מועד צפוי לכניסה
לדירה וחתימות.
 .2ביטול רשום מהרשות ממנה מגיעים.
 .3צילומי תעודות זהות וספח עדכני של שני ההורים.
תושבי חוץ
קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון לבית הספר תעשה על בסיס מקום פנוי ,פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת
באתר ,ועל בסיס שיקולי הרשות והמחוייבות של מועצת טבעון לתת מענה לתושביה .,זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר
התלמיד לאישור לימודי חוץ .ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר
ב  .30/8/2021לפיכך ,אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת
הלימודים תשפ"ב.
הבקשה תידון בכפוף למילוי תנאים אלה:
 .1הוגשה בקשה מקוונת באתר המועצה של תושב חוץ ללמוד במוסד חינוכי במועצה.
 .2נשלחו במייל בלבד כל הטפסים הנדרשים במועד למחלקת החינוך ונשלח אישור על קבלתם.
 .3הוגש טופס זה במייל במועד ההרשמה.
 .4נשלח במייל למחלקת החינוך במועצה אישור לימודי חוץ והתחייבות לתשלום אגרת חוץ מהרשות בה מתגורר הילד/ה.
כתובת מייל מזכירות מחלקת חינוךofra@kiryat-tivon.muni.il :
 .5במידה ולא התחיייבה הרשות השולחת לתשלום אגרת חוץ הוגש כתב התחייבות ההורים לתשלום אגרת חוץ למועצה
המקומית קרית טבעון.
חשוב :על פי חוזר מנכ"ל סב( 7/א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית ,וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים
הקבוע של הנרשם.

תאריך מילוי הטופס_________________:

בכבוד רב,
טלי רביב קרויטורו
מנהלת המחלקה לחינוך

