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הודעה לבעלויות

קבלת שם משתמש וסיסמא למערכת החדשה
למען שיפור הליך רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי ומתן שירות יעיל ומקצועי לבעלויות המגישות
בקשות חדשות/חידושים לקבלת רשיונות להפעלת מוסדות חינוך ,הריני להודיעכם כי משרדנו פיתח
מערכת רישוי והכרה חדשה.
מבדיקה בנתוני המערכת עולה כי טרם קיבלתם שם משתמש וסיסמא למערכת רישוי והכרה החדשה.
על-מנת שתוכלו להתעדכן בנתוני המוסדות שבבעלותכם עליכם להגיע למשרדי חברת מרמנת בימים א'-ה'
בין השעות  0:11-00:11ברח' המרפא  2הר חוצבים ירושלים ,לצורך הזדהות וקבלת שם משתמש וסיסמא.
וזאת לא יאוחר מיום .81.00.02
במידה ומצויה בידכם סיסמא למערכת אחרת של משרד החינוך ,ניתן יהיה להיכנס למערכת רישוי והכרה
עם אותו שם משתמש וסיסמא 82 ,שעות לאחר הגעתכם למשרדי מרמנת לצורך זיהוי.
עלינו להבהיר כי שם משתמש וסיסמא יינתן אך ורק למורשי חתימה מטעם הבעלות (יכול להגיע מורשה
חתימה אחד בלבד).
על מורשי החתימה אשר יגיעו לצורך הזדהות להצטייד:
א .בתעודת זיהוי.
ב .אישור המוכיח שהפונה הוא מורשה החתימה מטעם הבעלות - .במידה ויש שינוי בשמות מורשי
החתימה ,יש להמציא את הפרוטקול בנושא שינוי שם מורשה חתימה עם חותמת "התקבל"
מרשם העמותות.
ג .כתובת מייל לשליחת דברי דואר.
שם המשתמש והסיסמא החדשה ישלחו למייל שלכם תוך  22שעות ממועד הגעתכם למשרדי מרמנת.
אבקש להבהיר כי על מנת להיכנס למערכת רישוי והכרה יש צורך בתוכנת  explorer 9/10או
ב.chrome -
בעלויות שלא יגיעו להזדהות ולקבלת שם משתמש וסיסמא ,לא יוכלו לצפות בנתוני המערכת ולא יוכלו
להגיש בקשות חדשות/חידושים לקבלת רשיונות להפעלת מוסדות חינוך לקראת שנה"ל תשע"ו וכן לא
יוכלו להשלים מסמכים חסרים.
נודה על שיתוף הפעולה מצידכם.
ב ב ר כ ה,
פארס טויל
מנהל האגף
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