תלמידים והורים יקרים,
אנו מברכים אתכם לרגל כניסתכם לחטיבות הביניים.
העיר חדרה רואה את החינוך כמוטיב מרכזי ומשמעותי ומובילה שינויים רבים בתחום זה.
כלל חטיבות הביניים ערוכים על-מנת להעניק לכם את פיתוח היכולות,
היצירה וההגשמה העצמית תוך דגש ותשומת לב מרבית לכל אחת ואחד מכם.
בהתאם לחוק חינוך חובה תש"ט  ,1949הנכם חייבים לרשום את ילדכם לחט"ב באחת המגמות
הקיימות :ממלכתי/ממלכתי דתי/מוכר שאינו רשמי.
מועד הרישום :בין תאריכים  2/4/17עד .6/4/17
כל תלמיד יוכל להירשם אך ורק לחט"ב אליה הוא משתייך.
מקום הרישום :מזכירות חטיבות הביניים שאליה הנכם משתייכים.
לידיעתכם :תלמיד אשר יירשם לאחר מועד ההרשמה הרשמי ישובץ בהתאם למקומות פנויים בלבד.

תלמידים המסיימים בי"ס יסודי ממלכתי
חט"ב מ"מ "תיכון חדרה":
חט"ב מ"מ
"הרב תחומי למדעים ואומנויות":

משתייכים לחט"ב עפ"י בתי"ס מזינים לפי החלוקה הבאה:

 בי"ס ארלוזרוב
 בי"ס צפרירים
 בי"ס השחף
(מרח' ברוך בוארון דרומה)

חט"ב מ"מ "תיכון חדרה ב .אליעזר":

 בי"ס ניצנים
 בי"ס הגורן
 בי"ס אחד העם
 בי"ס השחף
(צפונית לרח' ברוך בוארון)

תלמידים המסיימים בי"ס יסודי
חט"ב ממ"ד בנים
חט"ב ממ"ד
אורות נרייה
תחכמוני





בי"ס קפלן
בי"ס אילן רמון
בי"ס צליל

ממלכתי-דתי משתייכים לחט"ב הבאות:

חט"ב ממ"ד בנות
מבשרת ברוך

בקשות העברה:






מעבר זרם חינוכי :תלמיד המבקש לעבור זרם חינוכי
מזרם החמ"ד לזרם הממלכתי או מזרם הממלכתי לזרם החמ"ד.
יגיש בקשה על גבי טופס בקשת העברה אל מחלקת הרישום בתאריך הרישום הרשמי.
רח' ביאליק  33חדרה ,טל' , 04-6129608/9 :פקס15346129608/9 :
מעבר בין בתי ספר מאותו זרם :במקרים חריגים בלבד ,ניתן להגיש בקשה להעברה
בצרוף מכתב הסבר .יתקבלו בקשות אך ורק לאחר ביצוע הרישום לחט"ב אליה משתייך התלמיד.
ניתן להדפיס את טופס הבקשה באתר החינוך חדרה .להורדת הטופס לחצו כאן
בקשות העברה שתוגשנה לאחר סיום מועד הרישום ( )6/4/17לא תטופלנה!

שיבוץ בבתי ספר על אזוריים:
תלמידים המעוניינים להשתלב ,על בסיס מקום פנוי ,בחט"ב העל אזוריים בעיר,
יוכלו לעשות זאת ע"י הגשת בקשה לשיבוץ באחד מבתי הספר:

חט"ב דמוקרטי-ברנדס
04-6225912
Hadera.demo@gmail.com

חט"ב דמוקרטי-גבעול
04-6343223
info@givol.org

חט"ב מופת-חופים
04-6323595
officemofethofim@gmail.com

ימי קבלת קהל במחלקת הרישום:
ימים א',ב',ד',ה'  08:00-12:00יום ג' ( 16:00-18:00בלבד) טל'04-6129608/9 :

מחלקת הרישום העירונית ,רח' ביאליק  33חדרה ,38402
בנושא גני-ילדים :טל' 04-6129608 :פקס 15346129608 :דוא"לilana-avrgil@hadera.muni.il :
בנושא בתי-ספר :טל' 04-6129609 :פקס 1534612609 :דוא"לadi-ma@hadera.muni.il :

