
ניסן תש״ף - אפריל 2020

בברכה,
רמי גרינברג ראש העיר

www.petah-tikva.muni.il/Education

שש שנתי אחד העם -

שש שנתי י.ח. ברנר -

שש שנתי ד. בן גוריון -

שש שנתי גולדה מאיר -

שש שנתי יצחק שמיר -

תיכון הרב תחומי ב׳ פתח תקוה  - 

.
.

.

.

בבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים תשפ״א

רישום לתיכון

הרישום לתיכוניים הוא על פי חטיבות הביניים המזינות כדלהלן:

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 5 תשכ״ט 1969) בוגרי כיתות ט' בשנה"ל תש"פ חייבים ברישום 
בבתי הספר העל יסודיים הנתונים לפיקוח משרד החינוך.

הרישום הוא למערכת החינוך העירונית והשיבוץ מותנה ביכולת הקליטה של כל מוסד חינוכי.

הרישום יערך בבתי הספר העל יסודיים

בבוקר. בין השעות: 08:30-13:00   27/3/20 תש"ף  ב' בניסן  יום שישי 
אחה"צ. בין השעות: 15:00-18:00   29/3/20 תש"ף  ד' בניסן  יום ראשון 
אחה"צ. בין השעות: 15:00-18:00   30/3/20 תש"ף  ה' בניסן  יום שני 
אחה"צ. בין השעות: 15:00-18:00   31/3/20 תש"ף  ו' בניסן  יום שלישי 

83
.

.
24

.3

1. תעודת מחצית ראשונה של כיתה ט׳ משנה״ל תש״ף ותעודה של כיתה ח׳ משנה״ל תשע״ט.
2. תעודת זהות וספח בו רשום התלמיד/ה לקביעת מקום מגורים.

3. שתי תמונות פספורט. 

תלמידים שהתקבלו למגמות על אזוריות יירשמו לתיכון 
כפי שמפורסם במדריך הרישום ובאתר מינהל החינוך.

רשימת בתי הספר

רישום למגמות על אזוריות

תיכונים ממלכתיים - רישום על אזורי

מסמכים הנדרשים בעת הרישום

מועדי הרישום

+ בוגרי חט״ב עלומים.

מחייב אישור לימודי חוץ מאגף החינוך העל יסודי.

בוגרי חט״ב גולדה מאיר.
בוגרי חט"ב אחד העם רמת ורבר.

ללא כיתות המחוננים.

מינהל החינוך-חינוך על יסודי
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מינהל החינוך-חינוך על יסודי

רישום לתיכון
לבתי הספר בחינוך העל-יסודי לשנת הלימודים תשפ״ב

בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס׳ 5  תשכ״ט 1969( בוגרי כיתות ט' בשנה"ל תשפ"א חייבים ברישום 
בבתי הספר העל יסודיים הנתונים לפיקוח משרד החינוך.

הרישום ייערך באתר העירוני )באינטרנט( בתאריכים  28.2.21 - 7.3.21

הרישום לתיכונים הוא על פי חטיבות הביניים המזינות כדלהלן:
 שש שנתי אחד העם -

 שש שנתי י.ח. ברנר -

 שש שנתי ד. בן גוריון -

 שש שנתי גולדה מאיר -

 שש שנתי יצחק שמיר -

תיכון רב תחומי ב׳ -

 בוגרי חט"ב אחד העם השש שנתי + כיתת מחוננים מחט"ב רשיש.

 בוגרי חט"ב ברנר + בוגרי חט"ב פיינשטיין.

 בוגרי חט"ב בן גוריון + בוגרי חט"ב עלומים.

 בוגרי חט"ב גולדה מאיר.

 בוגרי חט"ב אחד העם רמת ורבר + בוגרי חט"ב יצחק שמיר.

בוגרי חט"ב בן צבי + בוגרי חט"ב רשיש ללא כיתות המחוננים.ללא כיתות המחוננים.

תלמידים שהתקבלו תלמידים שהתקבלו למגמות העל אזוריותלמגמות העל אזוריות יירשמו לתיכון כפי שמפורסם  יירשמו לתיכון כפי שמפורסם 

בחוברת הרישום ובאתר מינהל החינוך.בחוברת הרישום ובאתר מינהל החינוך.

הרישום הוא למערכת החינוך העירונית והשיבוץ מותנה ביכולת הקליטה של כל מוסד חינוכיהרישום הוא למערכת החינוך העירונית והשיבוץ מותנה ביכולת הקליטה של כל מוסד חינוכי

בית הספר רב תחומי פ"ת א'- רח' דוד רמז 38.

בית הספר ברנקו וייס - רח' קפלן 42. 

בית הספר כפר הנוער גן ונוף - רח' שרעבי שלום 3.

 1. תעודת מחצית ראשונה של כיתה ט׳ משנה״ל תשפ"א ותעודה של כיתה ח׳ משנה״ל תש"ף. 

 2. תעודת זהות וספח בו רשום התלמיד/ה לקביעת מקום מגורים.

3. שתי תמונות פספורט.

רשימת בתי הספר

רישום למגמות על אזוריות

תיכונים ממלכתיים - רישום על איזורי

מסמכים הנדרשים בעת הרישום

www.petach-tikva.muni.il/Educationwww.petach-tikva.muni.il/Education פרטים נוספים בחוברת הרישום ובאתר מינהל החינוך  פרטים נוספים בחוברת הרישום ובאתר מינהל החינוך 

במקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה לאישור לימודים מחוץ לעיר. הבקשה תידון בועדה עירונית.במקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה לאישור לימודים מחוץ לעיר. הבקשה תידון בועדה עירונית.
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תיכון הרב תחומי ב׳ פתח תקוה  - 
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בבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים תשפ״א

רישום לתיכון

הרישום לתיכוניים הוא על פי חטיבות הביניים המזינות כדלהלן:

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 5 תשכ״ט 1969) בוגרי כיתות ט' בשנה"ל תש"פ חייבים ברישום 
בבתי הספר העל יסודיים הנתונים לפיקוח משרד החינוך.

הרישום הוא למערכת החינוך העירונית והשיבוץ מותנה ביכולת הקליטה של כל מוסד חינוכי.

הרישום יערך בבתי הספר העל יסודיים

בבוקר. בין השעות: 08:30-13:00   27/3/20 תש"ף  ב' בניסן  יום שישי 
אחה"צ. בין השעות: 15:00-18:00   29/3/20 תש"ף  ד' בניסן  יום ראשון 
אחה"צ. בין השעות: 15:00-18:00   30/3/20 תש"ף  ה' בניסן  יום שני 
אחה"צ. בין השעות: 15:00-18:00   31/3/20 תש"ף  ו' בניסן  יום שלישי 
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1. תעודת מחצית ראשונה של כיתה ט׳ משנה״ל תש״ף ותעודה של כיתה ח׳ משנה״ל תשע״ט.
2. תעודת זהות וספח בו רשום התלמיד/ה לקביעת מקום מגורים.

3. שתי תמונות פספורט. 

תלמידים שהתקבלו למגמות על אזוריות יירשמו לתיכון 
כפי שמפורסם במדריך הרישום ובאתר מינהל החינוך.

רשימת בתי הספר

רישום למגמות על אזוריות

תיכונים ממלכתיים - רישום על אזורי

מסמכים הנדרשים בעת הרישום

מועדי הרישום

+ בוגרי חט״ב עלומים.

מחייב אישור לימודי חוץ מאגף החינוך העל יסודי.

בוגרי חט״ב גולדה מאיר.
בוגרי חט"ב אחד העם רמת ורבר.

ללא כיתות המחוננים.

מינהל החינוך-חינוך על יסודי
 רון כץ 

ראש מינהל החינוך
 רמי גרינברג

ראש העיר

בברכה,


