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בס"ד

יום שלישי יח' חשון תשע"ח
 7נובמבר 17

לכל אדם ישנה – אתר הרישום המודל ותאריכים מנחים לתשע"ח
עמיתי מנהלי מוסדות החינוך העל יסודי
ראשי ישיבות ,ראשי אולפנות ,מנהלי תיכונים
ומנהלי מוסדות שש שנתיים
לכולם שלומות
"לכל אדם ישנה" –
בשנים האחרונות נעשו מספר תהליכים לשיפור תהליך הרישום למוסדות על יסודיים בחמ"ד.
א .דחיית תאריכי הרישום מתחילת שנה לאמצע שנה מהלך שמשפיע על רצינות הלמידה במהלך כיתה ח'.
ב .פתיחת אתר רישום ארצי של החמ"ד שמטרתו לתכלל את מהלך הרישום ברמה ארצית להנגיש מידע
לתלמידים אודות התהליך ולייצר הסדרה בכל נושא הרישום.
לאור לקחים שהופקו משנים קודמות ובמטרה לעלות קומה את מערכת אתר הרישום אנו מבקשים מכל מוסד
למלא טופס מאפייני המוסד על-מנת לאפשר לתלמידים מידע רלוונטי ומעשי בתוך אתר הרישום.
בתוך לוח התאריכים המצורף הוספנו תאריך בו אתם מתבקשים להזין את התשובות שלכם לתלמידים באתר
הרישום עד לתאריך ו' אדר ( 21בפברואר) עוד קודם שליחת התשובות להורים .מהלך זה מטרתו לאפשר לנו
לטפל במקרים של תלמידים שיקבלו תשובה שלילית מכלל המוסדות ולאפשר להם אופציה נוספת לפני יום מתן
התשובות(יא' באדר).
מנהלי בתי הספר היסודי התבקשו במקביל על ידינו ליצור לוח זמנים המאפשר הגעת התלמידים לראיונות עם
תעודת מחצית של כיתה ח' .את תהליך הרישום ילווה מדריך מיוחד שינסה לתת מענה לכל שאלה ואתגר.
לשאלות וברורים  -שי דנינו .מייל shay5728@gmail.com :נייד052-3003894 :
מוקד תמיכה– צוות תיק-תק .מייל support@tik-tak.co.il :טלפןן 03-6286903 :ווטסאפ054-7738984 :
[המוקדזמיןבימיםא-הביןהשעות08:00-16:00בימישישיומוצ"שבאמצעותהמיילבלבד]
כמו כן אנו עוסקים כרגע במספר סוגיות שמטרתם לייעל את התהליך ולהביא לצמצום מספר התלמידים
שנדחים על ידי המוסדות בשלב הראשון של הרישום .לשם כך נקיים היוועצות עם ראשי מוסדות העל יסודי
כשבמקביל מתקיים בנדון כנס מנהלים למוסדות א -ח.
בברכה
דוד סעדיה
מפ"א על יסודי
העתק:
הנהלת החמ"ד
מנכ"לי רשתות החינוך
מפקחי החינוך העל יסודי
מפקחי החינוך היסודי
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מפקחות יעוץ

מתווה וקווים מנחים ליישום מודל רישום
תחולה :שנת הלימודים תשע"ח לקראת הרשמה לתשע"ט
הערות

השלב

מועד

תחילת שיווק ופרסום

ה' בכסלו  ) 23נובמבר(

מפגשי תלמידים וימים פתוחים

כו' בכסלו  ) 14בדצמבר(

פתיחת אתר הרישום הארצי

יג' בטבת  ) 31בדצמבר(

סגירת אתר הרישום

טז' בשבט  ) 1בפברואר(

ראיונות

החל מ י"ב בשבט
( 28לינואר(

הגשתבקשותהרישוםבאתרהארצי

מתן תשובות

יא' אדר )  26בפברואר(

יום ארצי אחיד למתן תשובות

חדש :אתר הרישום יכלול הגשת בקשה לרישום
למוסד פנימייתי ארצי וכן אזכור האפשרות לרישום
למוסד חינוכי לא פנימייתי לפי אזור מגורים /אזור
מיפוי וכן חובת הרשמה למוסד לא פנימייתי
אתרהרישוםימשיךלפעולגםבמהלךהשבוע
הראשוןשלהראיונות
הוריםיוזמנוויתואמולביצועראיוןבמהלךותוךכדי

במקרהשלקבלהליותרממוסד1אובמקרהשל
המשךלימודיםבמוסדשששנתיקיים,יישמרמקום

אישור הרשמה על ידי ההורים,
וביטול הרשמות כפולות

כא' אדר ) 8במרץ( 

לתלמידהמתקבלרקעדכא'אדרלאחרמכןובמידה
ולאבוצערישוםבפועל,יתקבלותלמידיםבסטאטוס

במוסדות פנימייתיים ארציים

ממתינים
מתן תשובות לממתינים
רישום לחטיבות ביניים ,לפי
אזורי רישום

ה' ניסן  ) 21במרץ( 

יועצותילוואתתלמידיכיתותח'לאיתורחלופות
לרישוםולימודים

בהתאםלפרסוםבחוזרמנכ"לוהנחיותמנהליהחינוךברשויותהמקומיות
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