אגף החינוך

י"ב טבת תש"פ
 9ינואר2020 ,

הנדון :רישום תושבי משגב לגנים וכיתה א' במסגרות ייחודיות במשגב
שלום וברוכים הבאים,
הסבר זה מתייחס לרישום והגשת בקשת העברה לגנים וכיתה א' של תושבי משגב בלבד.
בתאריך ה 27/01/2020 -ולא לפני יפתח אתר הרישום לתושבי משגב .אנא בצעו רישום באתר זה בלבד ולא
בהגשת טופס רישום מקוון המיועד לתושבי חוץ.
להלן הסבר לביצוע הרישום והגשת בקשת ההעברה באתר הרישום לתושבי משגב:
כניסה לקישור המופיע בדף הבית שבאתר המועצה .בכותרת "החל הרישום לגני הילדים וכיתות א' לתשפ"א.
 .1הזנת מספר תעודת זהות הורה וילד.
 .2יש למלא פרטים בהתאם .חובה למלא פרטים בשדות המסומנים בכוכבית אדומה *.
 .3שימו לב שברירת המחדל שתפתח בפניכם היא הגן או בית הספר המשויך ליישוב במשגב בו ילדכם/ילדתכם
מזוהים במרשם האוכלוסין.
לדוגמא :אזורי הרישום לתושבי יודפת יהיו גני יודפת עבור ילידי  2017 – 2015ובי"ס הר שכניה עבור ילידי
.2014-2013
ראשית ,עליכם לסיים רישום למסגרת החינוכית שהיא ברירת המחדל.
בסיום הרישום (בדף האחרון) ,עליכם לבחור באפשרות "בקשת העברה".
.4
יש למלא את בקשת ההעברה כולל בחירת המסגרת החינוכית המבוקשת .יש להכניס הסברים לבקשה.
.5
*** שימו לב!!
ילידי שנתון  2014המבקשים להירשם לגן (מעל"צ או עודד) ,יוכלו להירשם רק למסגרת בי"ס ולא ישירות לגן .זאת מאחר
והאתר בנוי בהתאם להנחיות הרישום של משה"ח.

אל דאגה!! אנא בצעו רישום לבי"ס המבוקש (גליל/תבנית החינוך המוזהב/עודד) גם אם אתם מבקשים להירשם לגן.
צוותי הגן וביה"ס מעדכנים אותנו לגבי הילדים המבקשים ללמוד בגן ואנו מתקנים את הרישום בהתאם.
חשוב! הורים עצמאים (רווקים/פרודים/גרושים/חד הוריים)

יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים עבור בקשתכם.
א .במידה והמצב המשפחתי שלכם הינו רווק/גרוש/פרוד ,בקשת הרישום עבור ילדכם ,צריכה להיות מוגשת משני
ההורים.
אנא העבירו מסמך שבו ההורה שלא הגיש טופס בקשה מקוון יכתוב  :שהוא מבקש לרשום את שם
התלמיד ,ת.ז מס' ת.ז .תלמיד לבי"ס/גן שם המסגרת החינוכית המבוקשת  .וכמובן
לכתוב את פרטי המבקש .שם מלא ,ת.ז ,חתימה.
ב .במידה והנכם חד הוריים ,אנא העבירו צילום תעודת לידה.
את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל  rishum@misgav.org.ilאו לפקס.9902363 :
בברכה,
אפרת סגל אבני
מזכירת רישום אגף החינוך
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