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בס"ד ,תמוז תשפ"ב

לכל אדם ישנה – אתר הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד.
הנחיות ותאריכים מנחים לשנה"ל תשפ"ג
למוסדות חינוך פנימיתיים בלבד!
עמיתי ,מנהלי ומנהלות מוסדות החינוך העל יסודי
ראשי ישיבות ,ראשי אולפנות ,מנהלי תיכונים
ומנהלי מוסדות שש שנתיים
שלום וברכה,
נדגיש שהתאריכים הקבועים כל שנה יישארו גם השנה ומחייבים את כולנו.

"לכל אדם ישנה"
בשנים האחרונות נעשו מספר תהליכים לשיפור תהליך הרישום למוסדות פנימיתיים על יסודיים בחמ"ד.
א .דחיית תאריכי הרישום מתחילת שנה לאמצע שנת הלימודים ,מהלך שמשפיע על רצינות הלמידה במהלך כיתה ח' .מהלך זה
מקבל משנה תוקף בשנה זו גם בגלל הצורך לאפשר חזרה ללמידה לבני כיתה ח' שלא למדו כסדר במהלך כל השנה החולפת.
ב .פתיחת אתר רישום ארצי של החמ"ד שמטרתו לתכלל את מהלך הרישום ברמה ארצית ,להנגיש מידע לתלמידים ולהורים
אודות התהליך ולייצר הסדרה בכל נושא הרישום.
דרך אתר החמ"ד נרשמו למעלה מ 3800 -תלמידים/ות מידי שנה .בכל שנה מספר הנרשמים דרך האתר עולה ורמת שיתוף הפעולה עם
ראשי המוסדות גובר .תודה לכם על האמון והשותפות בתהליך.
אנו מדגישים שכל הרישום למוסד הפנימייתי יתבצע דרך אתר החמ"ד בלבד! ללא רישום עצמאי וכפול.
על כל מוסד ליצור לינק באתר המוסד קישור לאתר החמ"ד ולכתוב שהרישום מתבצע רק דרך אתר החמ"ד!
אנו עדים לירידה מתמדת במספר המבקשים להירשם למוסד פנימייתי ונענים בשלילה לאחר סיום התהליך כולו ובכך מיישמים את
החזון המשותף לכולנו " לכל אדם ישנה" .החמ"ד מציע למוסדות ולהורים הפונים אליו ,מענה מקצועי ומסודר ,הפותח את האפשרויות
העומדות לפניהם להירשם למוסד חינוך עי"ס פנימייתי או בקרבת מקום מגוריהם ,גם אם מבוקשם הראשוני לא נענה בחיוב.
מצו"ב לוח זמנים מפורט לתהליכי הרישום לקראת שנה"ל תשפ"ג .אנו נעדכן באמצעות אתר החמ"ד ,בלשונית "בתי"ס על יסודיים"
בנוגע לשינויים ועדכונים בעקבות תקופת הקורונה בה אנו נמצאים.
חשוב להדגיש כי הרישום למוסדות איזוריים (לכיתות ז ,ט) הינו ע"פ לוח זמנים המפורסם בחוזר מנכ"ל ולא לפי הלו"ז במסמך זה.
את תהליך הרישום ילווה מדריך מיוחד שינסה לתת מענה לכל שאלה ואתגר.
לפניות -יהודה מליק במיילyudam@mkp.org.il :
בברכה,
בעז קולומבוס
מפ"א עי"ס חמ"ד
העתק:
שוש נגר ראש מינהל החמ"ד
הנהלת החמ"ד
מנכ"לי רשתות החינוך
מפקחי החינוך העל יסודי
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מתווה וקווים מנחים ליישום מודל רישום  -למוסדות פנימיתיים בלבד!
תחולה :שנת הלימודים תשפ"ג
לקראת הרשמה לשנה"ל תשפ"ד
השלב

מועד

רישום לחטיבות ביניים ,לפי
אזורי רישום

הערות

בהתאם לפרסום בחוזר
מנכ"ל והנחיות מנהלי
החינוך ברשויות המקומיות

כנס מנהלים ורכזי רישום ב

יום חמישי י"ד כסלו

"זום"

(14:30 )8.12

תחילת שיווק ופרסום

יום חמישי כח כסלו ()22.12

מפגשי תלמידים וימים פתוחים

רישום לחטיבות ביניים ,לפי אזורי רישום
כנס בהנחיית בועז קולומבוס מפקח ארצי חינוך
עי"ס חמ"ד  ,הסבר על תהליך הרישום וכו.

החל מיום שלישי ג טבת
()27.12
אתר הרישום יכלול הגשת בקשה לרישום
למוסד פנימייתי ארצי וכן אזכור האפשרות

פתיחת אתר הרישום הארצי

יום ראשון ח טבת ()1.1

סגירת אתר הרישום

יום ראשון ז שבט ()29.1

לרישום למוסד חינוכי לא פנימייתי לפי אזור
מגורים/אזור
מיפוי וכן חובת הרשמה למוסד לא פנימייתי

ראיונות
הזנת תשובות באתר הרישום
מתן תשובות

אתר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך השבוע
הראשון של הראיונות

החל מיום ראשון כט טבת

המועמדים יוזמנו להיכרות וראיון במהלך ותוך

()22.1

כדי הגשת בקשות הרישום באתר הארצי

יום שני ו אדר ()27.2

לצורך טיפול בתלמידים שנדחו

יום ראשון י"ב אדר ()5.3
 16:00אחה"צ

יום ארצי אחיד למתן תשובות
במקרה של קבלה ליותר ממוסד אחד ,או במקרה

אישור הרשמה על ידי ההורים,
וביטול הרשמות כפולות
במוסדות פנימייתיים ארציים

של המשך לימודים במוסד שש שנתי קיים,
עד יום שני כ אדר ()13.3

יישמר מקום לתלמיד המתקבל רק עד כ אדר
לאחר מכן ובמידה ולא בוצע רישום בפועל,
יתקבלו תלמידים במעמד ממתינים
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עד יום שלישי כ"ח אדר

יועצות ילוו את תלמידי כיתות ח' לאיתור חלופות

()21.3

לרישום ולימודים
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