
חפשו ”עיריית רחובות”   ב-”

הודעה לציבור

ניתן לפנות באמצעות דוא"ל: נוספים  לפרטים 
sara_vaab@rehovot.muni.il, orly@rehovot.muni.il

08-9392434  ,08-9392418  – ן  או בטלפו

הרשמה לבתי ספר יסודיים
לשנת הלימודים תשע”ז

לתשומת לבכם!
הנכם רשאים לרשום את ילדיכם לבית ספר אחד בלבד. סיכוייו של 
תלמיד ללמוד במוסד הסמוך לביתו גדולים, אם ירשם במועד הרישום.
1. העברת תלמיד בגין שינוי כתובת, תעשה אך ורק בהצגת חוזה חתום 
ומבויל, אישור ממחלקת גבייה על ארנונה בכתובת הרלוונטית, ותעודת 
המחלקה  רחובות,  בעיריית  העירוני  הרישום  במרכז  מעודכנת,  זהות 
בימים              ,3 קומה   ,2 ביל"ו  רחוב  והנוער,  החינוך  באגף  יסודי  לחינוך 
השעות  בין  גם  שלישי,  ובימי   12:00-8:00 השעות  בין  ה',   – א' 

.18:00-16:00
2. בקשות העברה מבית ספר לבית ספר ניתן למלא רק במזכירות בית 

הספר בו שובץ התלמיד ללימודים, בתאריכי הרישום בלבד.
   לא יתקבלו בקשות לאחר תאריכים אלו.

3. העיריה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויי גבולות באזורי הרישום, 
ובהתאם לאישור משרד  בהתחשב ביכולת הקליטה של בית- הספר 

החינוך.
4. במקרה של העתקת מגורים לעיר אחרת, יש לבטל את הרישום במרכז 

הרישום, לשם קבלת טופס ביטול לרשות המקומית החדשה.
5. לידיעת הנרשמים, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים 
נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול 
כנגד  הרשות  בידי  המצויות  החוקיות  הדרכים  כל  ולמיצוי  הרישום 

העבריינים.
6. במידה ויתברר במהלך השנה כי הכתובת שנמסרה לאגף החינוך והנוער  
אינה נכונה, התלמיד יועבר גם במהלך השנה עפ"י אזור הרישום

    והאחריות לכך תחול על ההורים.

•  לידיעת ההורים: בבתי הספר פועלים צהרונים.
העירונית  החברה  במשרדי  לקבל  ניתן  פרטים   

.08-6683887 ,08-6683890

בין  נולדו  שילדיהם  הורים   ,1949  – התש"ט  חובה  לימוד  לחוק  בהתאם 
התאריכים, ט"ו בטבת תש"ע, 1.1.2010 עד כ"ד בטבת תשע"א, 31.12.2010, 
מגוריהם. לאזור  השייך  יסודי  ספר  לבית   ילדיהם  את  לרשום  חייבים 

הרישום יתקיים במזכירות בית הספר אליו הופנה ילדכם
החל מיום שני,  א' בשבט תשע"ו, 11.1.16, עד יום ראשון, כ"א בשבט 

תשע"ו, 31.1.16, בין השעות 12:00-9:00.
בימי שלישי יערך רישום גם בין השעות 19:00-16:00.

מסמכים הנדרשים לרישום
1. תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים.

2. חשבון ארנונה אחרון בכתובת הרלוונטית.
3. מכתב ההפניה שנשלח לכתובתכם.

4. כתובת של התחנה לבריאות המשפחה ( טיפת חלב ) האחרונה בה 
   היה התלמיד במעקב.

אגף החינוך והנוער


