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ברכת ראש העיר

הורים יקרים,
ברכות ואיחולי הצלחה לרגל הצטרפות 
ילדכם לקריות החינוך העירוניות. המעבר 
מבית ספר יסודי לעל - יסודי הוא משמעותי, 
משמח ומרגש. ברמלה עברנו תהליך 
מעבר למבנה חינוכי 'שש-שנתי' אשר 
מטרתו היא שמירה על הרצף הפדגוגי של 
התלמיד/ה במשך 6 שנים רצופות, דבר 
אשר יביא לשיפור בהישגים הלימודיים 
מיטבי בחברה. שילוב  על  ישפיע   וכן 

עתיד העיר תלוי כולו בחינוך, הענקת כלים משמעותיים היום - תניב את 
הפירות של המחר. כמי שזוכה להוביל את העיר הצבתי את החינוך בראש 
סדר העדיפויות ובלב העשייה העירונית, השנה הגענו להישג חסר תקדים 

של עלייה משמעותית באחוזי הזכאות לבגרות )79.8%(.

בעולם בו המציאות משתנה תדיר אנו שמים דגש על פיתוח סביבות 
למידות חדשניות המותאמות למאה ה- 21 תוך ניצול הכלים הטכנולוגיים 
המתקדמים וקידום חדשנות פדגוגית מתוקשבת. מערכת החינוך עומדת 
לרשותכם בכל פניה ושאלה ותעשה הכל על מנת להקל עליכם את המעבר.

מינהל החינוך וצוותי ההוראה מסורים מצפים לבואם של ילדכם.

שלכם בכל עת,
מיכאל וידל ראש העיר

"גדולים החולמים חלומות והופכים חלומות למציאות.
גדולים העוסקים במעשים קטנים והופכים את המעשים לגדולים.

אבל הקטנים החולמים על גדולות,
ואינם עוסקים אפילו בקטנות, אין להם עולם.״ )משה צבי נריה(



4 | מדריך רישום לבתי הספר העל–יסודיים

ברכת מנהלת אגף החינוך והנוער

תלמידים והורים יקרים, אני שמחה לברך באיחולי הצלחה את בוגרי כיתות ו'.

עם סיום שש שנות הלימוד בבתי הספר היסודיים בהן רכשתם ידע, 
ערכים ומיומנויות למידה, אתם עכשיו בוגרים ומוכנים לחטיבת הביניים. 
המעבר לחטיבת הביניים מלווה בחששות טבעיים בגלל השינוי - 
 ממסגרת קטנה אינטימית ועוטפת למסגרת גדולה ולעיתים אף אנונימית.

אך יחד עם זאת המעבר הזה פותח עבורכם אתגר גדול, הזדמנויות 
חדשות והגשמת חלומות.

אנו, אנשי מינהל החינוך והמפקחים דואגים לספק לכל התלמידים העולים 
לחטיבת הביניים את המעטפת החינוכית, הערכית והרגשית כדי לסייע 
להם להשתלב במהרה ולהתקדם כל אחד בדרכו הוא, להיות בוגרים בעלי 

משמעות המשולבים בתפקידי מפתח בצבא, בחברה ובמשק בכלל.

אני מאמינה - כי יחד נוביל את העיר רמלה לעיר מדברת חינוך, כתשתית 
לשותפות צמיחה והצלחה. אנו נמשיך להעניק לכל תלמיד ותלמידה 
אפשרות לביטוי עצמי בדרך הייחודית ואישית, כדי לחזק את היכולת 

לחלום ליצור, להגשים ולהצטיין.

שלכם תמיד, נעה בן-יוסף
מנהלת מינהל החינוך והנוער
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אופן ביצוע רישום לכיתה ז׳

הורים ותלמידים יקרים, הרישום לכיתה ז' יתקיים בין התאריכים הבאים: 
יום ראשון כ"ט תשפ"ג 20/2/2023

ועד ליום שני כ"ז באדר תשפ"ג 20/3/2023.
הרישום יתבצע באופן מקוון דרך קישור שיפורסם באתר העירוני ועל פי 

ההנחיות המפורטות באתר )מיועד לתושבי העיר בלבד(.

יסודיים. הרישום לקריות החינוך חינוך על  ישנן חמש קריות   בעיר 
נעשה לפי בתי ספר מזינים על פי החלוקה הבאה:

תושבים חדשים המגיעים מרשות אחרת ניתן למצוא מידע לרישום בקישור 
המצורף: תושבים חדשים - רישום למוסדות חינוך

בקשות העברה
התלמידים משובצים על פי בתי ספר יסודיים מזינים. הורים המעוניינים 
להגיש בקשת העברה עבור ילדיהם, קודם יבצעו רישום לבית הספר 

המיועד, ובמעמד הרישום יוכלו למלא בקשת העברה באופן מקוון.
שימו לב - ללא רישום לבית הספר לא ניתן לדון בבקשת העברה.

בתאריך ה-16/5/23 יפורסמו תשובות לבקשות העברה.

כתובתבתי ספר מזיניםקריית החינוך

יוסי בנאי  56קשת / אומניםמדעים ואומניות ע"ש יוסי בנאי

מבצע יונתן 7בן גוריון / אופק / מעניתלילינטל וחט"ב נווה יהונתן

יהודה שטיין 13בן צבי / שרת / רעותהרב תחומי ע"ש יגאל אלון וחט"ב עידנים

יגאל ידיןרונה רמוןשש שנתי ע"ש "יצחק שמיר"

יהודה שטיין 19הרין / אריאל / בר אילןשש שנתי ע"ש "עתיד איתן"

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=8500&appId=1
https://ramle.org.il/0-1613652232-%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://tiktak.metropolinet.co.il/#!form/92172580002447
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רישום תלמידים בוגרי החינוך הדתי:
לתלמידים המעוניינים בבית ספר על יסודי דתי, ניתן לבצע רישום

 לתיכון השש שנתי עתיד אית"ן )ז׳-י״ב( לישיבה תיכונית זיו אור
)ט׳-י״ב( ולישיבה תיכונית תפארת שלמה )ט׳-י״ב(.

הרישום יתקיים במזכירות בתי הספר:
מיום ראשון כ"ח בשבט תשפ"ג 19/2/23

ועד ליום חמישי ח׳ בניסן תשפ"ג 30/3/23

 בי״ס איתן | מייל: eitanramla@atid.org.il או בטלפון: 08-9225971
בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00.

 בי״ס זיו אור | מייל: zivormazkirut@gmail.com או
בטלפון: 072-2757130 טלפון: 058-4751184/ 052-3021285.

 ישיבת תפארת שלמה | מייל: minhalan.tsh@gmail.com או
בטלפון: 052-6070532 עדיף בוואטסאפ

רישום לבתי ספר אחרים בעיר או מחוץ לעיר:
יש להגיש בקשת העברה בתאריכי הרישום בלבד.

אופן הגשת בקשת העברה:
ניתן למלא טופס בקשת העברה באופן מקוון או להגיש בקשה 

 באמצעות המייל: infosc@ramle.org.il או פקס 08-9771919
בתאריך ה-16/5/23 יפורסמו תשובות לבקשות העברה.

אופן ביצוע הרישום
לתלמידי העיר אשר מסיימים

בית ספר יסודי בשכבה ח':

https://tiktak.metropolinet.co.il/#!form/92172580002447


7 | מדריך רישום לבתי הספר העל–יסודיים

צוות בית ספר ״אורט המקיף הערבי״ יגיע אל בתי הספר היסודיים, 
המזינים: אלעומריה, אל אמל, אבן סינא וג'ואריש, ויבצע רישום.

כל תלמיד יקבל ערכת רישום ויגיש את המסמכים הבאים:
תעודת מחצית ב' כיתה ז'	 
תעודת מחצית א' כיתה ח'	 
2 תמונות פספורט	 
צילום ת.ז+ ספח של שני ההורים	 
מסמכים נוספים במידת הצורך	 

הנחיות מפורטות יינתנו ע״י בתי הספר היסודיים ובתיאום עם צוות 
״אורט המקיף הערבי״.

בקשות העברה
התלמידים משובצים על פי בתי ספר יסודיים מזינים. הורים המעוניינים 

להגיש בקשת העברה עבור ילדיהם, קודם יבצעו רישום לבית הספר 
המיועד ובמעמד הרישום יוכלו למלא בקשת העברה באופן ידני 

באמצעות מסמך שיקבלו מצוות בית הספר- ״אורט המקיף הערבי״.

שימו לב-ללא רישום לבית הספר לא ניתן לדון בבקשת העברה.
בקשות העברה ניתן למלא במועדי הרישום בלבד.

בתאריך ה-16/5/23 יום שלישי יפורסמו תשובות לבקשות העברה.

 רישום תלמידים
לאורט - מקיף הערבי:
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تسجيل الطالب في المدرسة العربّية الشاملة- أورط:

سُيفتتح باب التسجيل من األحد 30.01.23 حّتى الخميس 05.04.23.
خالل فترة التسجيل، سيصل طاقم من المدرسة العربّية الشاملة إلى المدارس 

االبتدائّية، وفًقا إلرشادات وزارتي الصّحة والتربية والتعليم.
في كّل أسبوع سيزور أفراد الطاقم إحدى المدارس الموّردة للطاّلب: الُعَمرّية، 

واألمل، وابن سينا، والجواريش.

سيقّدم كّل طالب ملّف التسجيل وفيه المستندات التالية:

• شهادة الفصل الثاني من الصّف السابع
• شهادة الفصل األّول من الصّف الثامن

• صورتان شخصّيتان )عدد 2 من صورة جواز السفر(
• صورة عن هوّية + الملحق لكال الوالدين

• وثائق إضافّية إذا لزم األمر

طلب النقل:

يتّم توزيع الطاّلب وفًقا للمدارس االبتدائّية الموّردة. على اآلباء الذين يرغبون 
في تقديم طلب نقل ألوالدهم، أن يسّجلوا أّواًل للمدرسة التي يرغبون بها، وفي 
وقت التسجيل يمكنهم تعبئة طلب نقل بشكل يدوّي بنموذج سيحصلون عليه 

من طاقم المدرسة العربّية الشاملة- أورط .
ُيرجى االنتباه: بدون التسجيل في المدرسة ال يمكن مناقشة طلب النقل.

ال يمكن تعبئة طلبات النقل إاّل في مواعيد التسجيل.
في تاريخ 31.05.2022 سيتّم نشر اإلجابات على طلبات النقل.

نتمّنى لكم أعزاءنا الطاّّلب االستمتاع بدراستكم واالستفادة القصوى من 
قدراتكم، فنحن ملتزمون بالعمل لنوصلكم إلى النجاح
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הנגשות

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
)המצורף בתחתית העמוד(. החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד הן 
להורה. מטרת ההנגשה הפרטנית היא לאפשר לתלמידים עם מוגבלות 
לקחת חלק פעיל ועצמאי ככל הניתן בחיי המוסד החינוכי כמו שאר בני 

גילם ללא המוגבלות.

האחריות להגשת הבקשה להתאמת הנגשה היא של ההורה על גבי 
טופס בקשה )נספח מס' 1(. ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה לגב' 

שרון עמית, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד ופרט, בצירוף המסמכים 
הנדרשים, המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל 

שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, ברשות המקומית/
בעלות בה לומד/ת התלמיד/ה.

ההנגשה מיועדת לתלמיד/ה עם מוגבלות )קבועה או זמנית( הלומדים 
במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 
21 בחינוך המיוחד, עפ"י הפירוט הבא בלבד: גן ילדים כהגדרתו בסעיף 
19לד.)א( לחוק, דהיינו: גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים מוכר 
שאינו רשמי בבעלות רשות החינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק 

החינוך המיוחד.

לפרטים נוספים בנושא הנגשות ניתן לפנות למזכירת מחלקת
פרט הגב' שושי אלגזר בטלפון: 08-9771505.

טפסים להתאמת הנגשה ניתן לצרף במעמד הרישום המקוון.
shoshe@ramle.org.il :כמו כן ניתן לשלוח את הטפסים במייל
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 אנו מאחלים
לילדי העיר

הצלחה ושנת 
 לימודים

פורייה, בריאה 
ומהנה.

 אנו מאחלים
לילדי העיר

הצלחה ושנת 
 לימודים

פורייה, בריאה 
ומהנה.

שלכם בכל עת,
מיכאל וידל, ראש העיר

רמלה עיר עולם
רמלה עיר הספר.


