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                                                                                                                                              בס"ד
               

 ט"תשע אב ה"כ שני יום

 2019 אוגוסט 26

 

  ,כיתות ז'הורי תלמידי 

 שנרשמו מחוץ לאזורי הרישום

 

 שלום רב,

 הנדון: נרשמים חדשים למוסדות שאינם בתחום רישום

, לשנת הלימודים תש"פ חדשים שנרשמותלמידים עבור הסעה השתתפות בלאור פנייתכם לבקשת 
, נענה ראש המועצה  הסעות כללולאחר שלא קבלתם אישורי  למוסדות שאינם בתחום המועצה

לשנת  אך, את הפתרונות שניתנו לתלמידים הממשיכיםאפשר עבור ילדכם , והחליט ללבקשתכם
ליום אנא הקפידו למלאו עד  .מצורף עבורכם, הקישור לטופס הרישום המקוון להסעות .התש"פ, בלבד
קו -לב, ישנה אפשרות לקבלת רבשימו , בכדי שנוכל להיערך כראוי. 27/8/19-, ה 20:00שלישי בשעה 

ברישום מסודר במנהל החינוך, במימון המועצה, או לחילופין, הצטרפות להסעה בתשלום בהשתתפות 
 הסבר מפורט על עלויות ההסעה נמצא בהנחיות למילוי הטופס המקוון. מעלותה. 50%של 
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אנו מבקשים לשתף אתכם, הורים יקרים, כי בכוונת המועצה לפתוח במעגלי שיח וברור עומק לקראת 
 תהליך שינוי בתפיסת החינוך במועצתנו.

לבניה ובנותיה מענים חינוכיים מלאים ואיכותיים. ישנה חשיבות גדולה, שהמועצה תעניק במסגרתה 
ככל שילדנו ילמדו יחד בביה"ס המועצתיים, כך נוכל לזכות לחיבור משמעותי לקהילה, להרחבה 

ודאגה אישית והוליסטית לכל תלמיד  , פיתוח מסגרות מצוינותמשמעותית במגוון לימודי הבחירה
 ותלמידה.

וזאת לאור בקשתכם לאפשר זמן  בלבד,, תחול לשנה זו עבור תלמידי כיתה ז'השתתפות המועצה 
עד אז נוביל תהליכי שינוי ודיוק בתי החינוך שלנו התארגנות מספיק להחזרת המדיניות לתקנה. 

 במועצה ובמוסדות המיפוי.
 

 בברכת שנה טובה ופוריה לכל ילדנו,

 כרמית הרוש,

 ראש מנהל חינוך

 

 עו"ד, איתמר רביבו -העתק: ראש המועצה

 דורון בן שלומי -מנכ"ל המועצה            
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 אבישי בן יהודה -מנהל אגף תחבורה            


