03.01.2019
כ"ו בטבת תשע"ט

הורים יקרים,

הנדון :רישום בנכם/בתכם לכיתה א' לשנה"ל תש"פ
לקראת כניסתו/ה של ילדכם/ילדתכן לכיתה א' אנו מברכים אתכם ומאחלים לכם ולילדכם/ילדתכן הצלחה רבה.
על פי החוק ,חלה על ההורים חובת הרישום לכיתה א' ,לילד/ה אשר נולדו בין התאריכים :י"ט בטבת תשע"ג ,1.1.2013 ,עד י"ט
בטבת תשע"ד.31.12.2013 ,
הרישום לכיתה א' יתקיים באמצעות האינטרנט באתר עיריית נשר – nesher.muni.il/rishum
ניתן להירשם מיום שלישי ט"ז בשבט תשע"ט ,ה 22 -בינואר  2019ועד יום שני ו' באדר א' ,ה 11 -בפברואר .2019
משפחות בשלב של מעבר לישוב ,יציגו חוזה שכירות או רכישת דירה מבויל וחתום כחוק תוך התחייבות לשינוי כתובת בתעודת
הזהות עד לפתיחת שנת הלימודים וכן אישור ביטול רישום מהרשות בה התגוררו לאחרונה .הרישום במקרה זה יתבצע במחלקת
החינוך בלבד ,בבניין העירייה קומה ב' בתאריכי הרישום על פי הפירוט הבא:
בימים א' -ה' בשעות הבוקר ,בין השעות  ,8:00 - 12:00 :בימי ד' גם בשעות אחה"צ ,בין השעות .16:00 - 18:00 :
יש להמציא בעת הרישום:
 הורים נשואים  -תעודת זהות של האב והאם בה רשום/ה הילד/ה ,יש לדאוג לעדכון כתובת בתעודות הזהות.
 תעודת לידה של הילד/ה במידה ואינו/ה רשום/ה בתעודת הזהות ובמקרים של משפחה חד הורית.
 ילדים להורים גרושים או פרודים חייבים אישור של שני ההורים .כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים
מידע הנוגע לילדיהם ,יש לעדכן את כתובותיהם הנפרדות במשרד הפנים ובזמן הרישום .הורה אשר מענו הרשום במרשם
האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין ,יבקש מפקיד הרישום במשרד הפנים לעדכן את כתובתו ,ככתובת נוספת
למשלוח דואר לקטין.
הורים לילדים הזקוקים לליווי/הנגשה ,מתבקשים להעביר מסמכים רפואיים עדכניים למחלקה לחינוך ,בהם המלצות ממוקדות
עד לתאריך ה.28/2/19 -
החלטה על הישארות שנה נוספת בגן תעשה על פי המלצות הגננת ופסיכולוגית הגן .על ההורים לבצע רישום לכיתה א' עד קבלת
ההחלטה הסופית.
אזורי רישום ,עפ"י רחובות:
שם בית
הספר
בית יהושע
גבעון
גלילות
רמות יצחק
א'
ע"ש יצחק
רבין
כנפי נשרים
(ממ"ד)

טלפון בית שם הרחוב
הספר
 8214410דבורה ,אביר יעקב ,אורח חיים ,הקוממיות ,סמטת הטף ,גבעת נשר
 8213449תל-חנן ,הזית ,אורן ,קרן היסוד  ,ששת הימים ,העמק ,פרץ ,דרך השלום ,מרכז מסחרי ,ברק,
שקד ,בר מוחא ,אביר יעקב ,יעל ,שכונת עמק הכרמל  -בר יהודה ואשכולות
 8219750בן דור ,גבעת עמוס ,המרגנית ,הזית ,האורן
 8207338חבצלת ,יסמין ,הורדים ,הנוריות ,נ .הרימון ,נ .הארזים ,הלוטם ,החצב ,הסביון ,הלילך,
הצבעוני ,כליל החורש ,השזיף ,דוכיפת ,נחשון ,התמר ,סמטת התמר ,האלון ,השושנים ,ההדס,
התפוז ,האשל ,הערבה ,הסחלב ,הדקל ,האירוסים
 8216444הרדוף ,השיטה ,מורן ,התמר ,ס .התמר ,האלון ,הערמונים ,השושנים ,ההדס ,השקמה ,התפוז,
האשל ,הערבה ,החרוב ,הסחלב ,הדקל ,האירוסים ,דוכיפת ,נחשון ,התאנה
** רחובות אלו יהיו זכאים לרישום לכלל בתי הספר ביישוב (מצ"ב מכתב נלווה).
 8353763כל תושבי נשר

הערה  :אזורי הרישום נקבעו על בסיס נתונים דמוגרפים קיימים בעת הרישום .לקראת שנת הלימודים תש"פ ,ייתכנו שינויים
מסיבות דמוגרפיות וצרכי ויסות של כיתות ותקנים.
בברכת שנת לימודים פורייה,
המחלקה לחינוך
דוא"ל  heli@nesher.muni.ilטל'  8299210 -פקס 8299211 -

