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בס"ד

יום חמישי י" סיון תשע"ו
 16יוני 16

מתווה וקווים מנחים ליישום מודל רישום
תחולה :שנת הלימודים תשע"ז לקראת הרשמה לתשע"ח
עמיתי מנהלי מוסדות החינוך העל יסודי
ראשי ישיבות ,ראשי אולפנות ,מנהלי תיכונים
ומנהלי מוסדות שש שנתיים
לכולם שלומות
באבני הדרך ובתוכנית האסטרטגית של החמ"ד מוגדרת המחויבות המקצועית והערכית ליעד של :העמידו
תלמידים הרבה – לכל אדם ישנה .יעד זה עניינו במחויבות הפנימית ובתפיסה הערכית המעמידה את מנהלי
החמ"ד מול האתגר הלאומי של הרחבת החינוך הממלכתי דתי והנגשתו לאוכלוסייה הישראלית לגווניה.
מוסדו ת החינוך הקדם יסודי ומוסדות החינוך בחינוך היסודי ,מהווים פעמים רבות מוסד חינוכי מועדף ,ורבים
בחברה הישראלית רושמים את ילדיהם למוסדות החמ"ד באזור מגוריהם .עם המעבר לחינוך העל יסודי וביתר
שאת במעבר לחינוך תיכוני ארצי ,אנחנו מבקשים להדק את הקשר ואת המחויבות לכלל התלמידים מחד,
ומאידך להדק את תהליכי הרצף החינוכי ושתופי הפעולה החינוכיים בין צוותי ההוראה והחינוך של מוסדות
החינוך ברצף החינוכי.
חינוך ,הוראה ולמידה מתרחשים ומתפתחים במהלך החיים כולם ,והם משקפים לעולם מגמה של התחדשות
לצד מגמה של המשכיות .תהליך הרישום למוסדות חינוך פנימייתיים ארציים עוצב מתוך מטרה לתת ביטוי
למחויבות של כלל צוותי החינוך בכל שלבי הגיל לקיומו של רצף לימודי משמעותי.

עקרונות מנחים לתהליך:
 .1חדש :מנהלי מוסדות החינוך ומובילי רישום במוסדות החינוך יפגשו עם מפתחי אתר הרישום ללמידה
משותפת אודות כלי הניהול ופלטפורמת הרישום ועזריה לייעול תהליכי הרישום המוסדיים.
 .2לוחות הזמנים ישקפו מחויבות לשמירה על שיגרת לימודים מיטבית עבור תלמידי שנתון כיתה ח'.
 .3שלבי התהליך יאפשרו לתלמיד הכרות מקדימה ובחירה מודעת של מוסד על יסודי המתאים לו ביותר.
 .4חדש :הא פשרות ללמוד במוסד על יסודי קרוב לבית תוצג באופן שווה לאפשרות לבחור במוסד על יסודי
פנימייתי ארצי.
 . 5מוסדות החינוך העל יסודי פנימייתי ארצי יפעלו ליישום מלא של עקרונות הפעולה והתחרותיות תשקף
הוגנות ,וערבות הדדית.
 .6חדש :מתן תשובות קבלה לכלל תלמידי החמ"ד יימסר ביום אחיד בכל הארץ.
 .7חדש :תהליך הרישום יכלול שלב של ערעורים ,דיון בממתינים וגל רישום שני להשלמת התהליך.
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 .8חדש :כחלק מיישום תהליך הרישום הארצי לא יופעלו ימי עיון וגיבוש לתלמידים מתקבלים בלבד ,לפני
מועד פרסום התשובות ,וכן לא יישלחו הזמנות לשבת או יום עיון לפני ההודעה הרשמית על קבלה למוסד.
 . 9ליווי תלמידים בתהליך הינו חלק ממשימת המוסד החינוכי בו לומד התלמיד בכיתה ח' .יועצות חינוכיות
מחנכים ומנהלי מוסדות החינוך יתכנסו למפגש תדרוך והכוונה לקראת התהליך.
 .10חדש :מוסדות החינוך העל יסודי יוזמנו ליום תצוגת כלי הרישום של חברת תיק תק לשיפור השימוש באתר
הרישום הארצי.
 .11חדש :מינהל החמ"ד יפעיל מוקד סיוע ארצי ליועצות וצוותי חינוך לסיוע באיתור מקומות לימוד חלופיים
ו/או מוסדות חינוך בהם יש מקום מתאים לתלמידים ממתינים או לא מתקבלים .בעניין זה יוגדו מכסות רישום
בכלל המוסדות הפנימייתיים בהם מתוקצבים תלמידים במסגרת עליית הנוער וכן יישמרו סך מקומות מוגדר
בכל מוסד עבור אירועים חריגים וערעורים.
 .12מינהל החמ"ד ילווה את תהליך הרישום בסקר טלפוני להידוק הליווי של שלבי התהליך ויישומם המיטבי.
 .13מינהל החמ"ד יחל ביישום תוכנית רב שנתית שעיקרה שדרוג פלטפורמת המידע למועמדים ושדרוג אתרי
מוסדות החינוך ,במטרה להעניק מידע זמין ועדכני כחלק מהנגשת המידע לנרשמים( .רשימת מוסדות שבהם
תופעל התוכנית בתשע"ח תופץ בהמשך)
 . 14חשוב להדגיש כי בכל שאר הסוגיות בענייני רישום ,בהם :בחינות כניסה ,דמי רישום ,אזורי רישום ,קבלה
לעלית הנוער ועוד ,בכל אלה לא חל כל שינוי וחובת כלל המנהלים לפעול בהתאם להוראות המתפרסמות בחוזרי
מנכ"ל מעת לעת.
לסיכום :מן המפורסמות הוא כי תהליך הרישום הינו אחד התהליכים החשובים ביותר המשפיע על כל
הסוגיות החינוכיות והניהוליות בחיי המוסד החינוכי .ראוי שכל מוסד חינוכי יגבש מתווה עבודה שיטתי
המבוסס על מודל הרישום בחמ"ד .רק כך נקדם כולנו יחד את החמ"ד להעמקת היעד של "לכל אדם ישנה -
העמידו תלמידים הרבה"
בהערכה רבה
בברכה
רם זהבי
מנהל תחום חינוך על יסודי ,חמ"ד
העתק:
הנהלת החמ"ד
מנכל"י רשתות החינוך
מפקחי החינוך העל יסודי
מפקחי החינוך היסודי
מפקחות יעוץ
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מתווה וקווים מנחים ליישום מודל רישום
תחולה :שנת הלימודים תשע"ז לקראת הרשמה לתשע"ח
השלב
כנס מנהלים ומובילי רישום

מועד
ה' כסליו ( 5בדצמבר)

שיפורים וחידושים בתהליך ,בשנת תשע"ז
חדש :כנס ארצי להצגת פלטפורמת הרישום למנהלים
ומובילי רישום במוסדות

במוסדות החינוך
תחילת שיווק ופרסום

טו' בכסלו ( 15בדצמבר)

מפגשי תלמידים וימים פתוחים

כו' בכסלו ( 26בדצמבר)

פתיחת אתר הרישום הארצי

יא' בטבת ( 9בינואר)

סגירת אתר הרישום

ו' בשבט ( 2בפברואר)

ראיונות

החל מ -ב' בשבט

חדש :הורים יוזמנו ויתואמו לביצוע ראיון במהלך

( 29לינואר)

ותוך כדי הגשת בקשות הרישום באתר הארצי

מתן תשובות

כז' שבט ( 23בפברואר)

חדש :יום ארצי אחיד למתן תשובות

אישור הרשמה על ידי ההורים,

ח' אדר ( 6במרץ)

חדש :במקרה של קבלה ליותר ממוסד  1או במקרה

חדש :אתר הרישום יכלול הגשת בקשה לרישום
למוסד פנימייתי ארצי וכן אזכור האפשרות לרישום
למוסד חינוכי לא פנימייתי לפי אזור מגורים /אזור
מיפוי
חדש :אתר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך השבוע
הראשון של הראיונות

וביטול הרשמות כפולות

של המשך לימודים במוסד שש שנתי קיים ,יישמר

במוסדות פנימייתיים ארציים

מקום לתלמיד המתקבל רק עד ח' אדר לאחר מכן
ובמידה ולא בוצע רישום בפועל ,יתקבלו תלמידים
בסטאטוס ממתינים
חדש :יועצות ילוו את תלמידי כיתות ח' לאיתור

מתן תשובות לממתינים

כב' אדר (  20במרץ)

רישום לחטיבות ביניים ,לפי

בהתאם לפרסום בחוזר מנכ"ל והנחיות מנהלי החינוך ברשויות המקומיות

חלופות לרישום ולימודים
אזורי רישום
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