
https://petah-tikva.muni.il

בוגרות ובוגרי כיתות ט' היקרים,

יסודי,  העל  בחינוך  לתיכון  הביניים  מחטיבת  המעבר 

מלווה בהתרגשות לצד סקרנות ועניין לקראת הבאות.

מערכת החינוך בעיר מקדמת סביבות למידה חדשניות, 

לעידוד הסקרנות לחקר ופיתוח כישורים אישיים למען 

הצלחת התלמידים בעתיד.   

המעבר לתיכון הינו המשך דרככם במערכת החינוך, דרך שנועדה להכשיר 

אתכם לפתח כישוריכם ויכולתכם לחשיבה עצמאית ויוזמת

וליצור עבורכם חוויית למידה משמעותית ומעשירה.

מטרתנו לטפח בוגרות ובוגרים מעורבים ופעילים בביה"ס ובקהילה למען 

בנייתה של חברה טובה ומיטיבה.

מאחל לכם המשך למידה פוריה ומוצלחת.    

מידעון מידעון 
רישום רישום 

לתיכוניםלתיכונים
לשנת הלימודים תשפ"ג | 2022

מינהל החינוך

האגף לחינוך על יסודי

https://did.li/OrJNf

לחוברת הרישום הדיגיטלית

https://did.li/xghaa

עיריית פתח- תקוה
רח' העלייה השנייה 1, פתח- תקוה 49100

טל: 03-9052559  |  פקס: 03-9113643
DIKLAA@PTIKVA.ORG.IL

שלכם,
רמי גרינברג
054-6733156



רישום לתיכונים על פי חטיבות הביניים

בתי ספר ממלכתיים על אזוריים

שש שנתי אחד העם

שש שנתי י.ח. ברנר

שש שנתי בן גוריון

שש שנתי גולדה

שש שנתי יצחק שמיר

שש שנתי רמון                 

תיכון הרב תחומי ב'

הרב תחומי עמל א'  |  תיכון טכנולוגי ברנקו וייס  |  כפר הנוער גן ונוף

אחד העם

פיינשטיין וברנר  

פיינברג )עלומים( ובן גוריון

 גולדה

יצחק שמיר

רמון

 בן צבי וארנס 

תאריכי הרישום לתיכונים בעיר:מחטיבות הביניים:לתיכון:

החל מה- 1 בפברואר ועד ה– 10 בפברואר 2022

הרישום לתיכונים בעיר ייערך באמצעות האינטרנט, 
באתר מנהל החינוך, האגף לחינוך על יסודי,

בלשונית- רישום חטיבות ותיכונים.

 הרישום בחינוך העל יסודי בעיר 
ייערך באופן מקוון בלבד!!!

לרישום באתר העירוני:
https://petah-tikva.muni.il

סרקו את הברקוד לרישום

הרישום המקוון הכרחי 

לצורך שיבוץ במוסדות 

החינוך העל יסודי !!!



מגמות עירוניות 

להגיש  ניתן  אליהן  עירוניות  מגמות  קיימות  בעיר  התיכונים  הספר  בבתי 
מועמדות במעמד הרישום המקוון. 

במעמד זה, התלמידות/ים יירשמו לתיכונים על פי החטיבות המזינות כמפורט בעמוד 2.

תלמידות/ים שיעברו את תהליך ההתאמה ויעמדו בקריטריונים ילמדו בתיכון בו 
נלמדת המגמה, ושיבוצן/ם יעודכן בהתאם.

על  למגמה  להצטרף  ניתן  לא  שנתיים.  תלת  הם  העירוניות  במגמות  הלימודים 
אזורית בכיתות י"א-י"ב.

אינה  בלבד,  הקבלה  בתנאי  עמידה  כי  אם  מחייבים,  קבלה  תנאי  מגמה  לכל 
מבטיחה שיבוץ סופי למגמה.

ניתן להגיש מועמדות ל- 3 מגמות עירוניות לכל היותר.

מועדי הרישום
הרישום יתקיים בין התאריכים:

ל' שבט- ט' באדר א', 

החל מה- 1 בפברואר ועד ה– 10 בפברואר 2022

מסמכים נדרשים במעמד הרישום
תעודת סוף שנה של כיתה ח' + תעודת מחצית א' של כיתה ט'.  .1

תעודת זהות של הורי התלמיד/ה + ספח מלא מצורף.  .2

תמונת פספורט.  .3

הורים שאינם חיים יחד )עצמאיים, רווקים, גרושים, פרודים, יחידניים( יש  .4

למלא במעמד הרישום טופס "הצהרה של הורים עצמאים" המופיע באתר.

בקשה לשינוי רישום- בקשת העברה
ניתן להגיש בקשת העברה לבית ספר אחר, במעמד הרישום המקוון ורק לאחר 

סיום תהליך הרישום המקוון.

ביטול רישום
במקרה של העתקת מגורים אל מחוץ לעיר/ לחו"ל יש להגיש בקשת ביטול רישום 

 באמצעות אתר הפניות, על פי הוראת סעיף 7 )א( לחוק לימוד חובה התש"ט

רישום.   ביטול  על  אישור  קבלת  ללא  אחרת  לרשות  להירשם  ניתן  לא 

   https://did.li/pniyot-education

אישור לימודי חוץ

< אין לרשום תלמיד/ה ללימודים מחוץ לפתח תקווה ללא אישור הרשות. 

< בקשה ללימודי חוץ תוגש באופן מקוון בלבד ורק לאחר הרישום לבית הספר

המשויך. 

< הרשות תאשר בקשות אך ורק לתלמידות/ים שלא נמצאה עבורן/ם מסגרת

חינוכית מתאימה.

נהלי רישום
>

>
>

>

>

>

לתשומת לבכם, 

 בעקבות קבלה למגמות עירוניות, 

בתי הספר התיכוניים ישלחו בדוא"ל שיבוץ 

מעודכן לאחר אישור האגף לחינוך על יסודי 

במהלך חודש מרץ 2022.

על פי חוזר מנכ"ל, הרשות 

אינה משתתפת במימון הסעות 

לתלמידות/ים הבוחרות/ם 

ללמוד בבתי ספר ניסויים 

וייחודיים וכן לגבי מי שבחרו 

ללמוד במגמות עירוניות.



< ניתן לקבל מידע על המגמות העירוניות בערבי חשיפה בבתי הספר כמפורט בטבלה מטה. 

< מידע נוסף נמצא בחוברת הדיגיטלית באתר מינהל החינוך, האגף לחינוך על יסודי,
רישום תיכונים ממלכתי.

ימי חשיפת המגמותמגמות עירוניותבתי הספר התיכונים
מועדי בחינה/ ראיון

בבתי הספר התיכונים

שש שנתי אחד העם
-קולנוע ומולטימדיה

-נבחרת כדורסל )בנים(

יום ה'
13/1/22
19:00

יום א'
20/2/22

15:00-18:00

שש שנתי בן גוריון
-מוסיקה

-מודיעין, ביטחון ולימודי אירן.
-נבחרת כדור סל )בנות(

יום ב'
3/1/22
19:00

24/2/22 יום ה’
28/2/22 יום ב’

שעות יישלחו למועמדים

שש שנתי  ברנר
-תיאטרון

-מדעי הרפואה
-נבחרת כדור עף )בנות(

יום ג'
11/1/22
19:30

ימים ב' ו-ג'
21-22/2/22

בתיאום טלפוני מראש

שש שנתי גולדה
-אומנות ווידאו ארט

-בקרת מערכות )רובוטיקה(

יום ה'
6/1/22
20:00

יום ג'
22/2/22

החל משעה 12:00

שש שנתי יצחק שמיר
-מחול

-ספרדית

יום ד'
5/1/22
19:30

יום א'
27/2/22

14:00-16:00

שש שנתי רמון
-מדעית טכנולוגית התמחות

 חלל / ננוטכנולוגיה
-הנדסת בניין ואדריכלות

יום א'
9/1/22
19:00

יום ה’ 17/2/22
13:15-15:15

יום ג’ 15/2/22
13:15-15:15

הרב תחומי עמל ב'

-ביוטכנולוגיה
 -הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

-מסלול שוחרים
-הנדסת תוכנה

יום ג'
4/1/22
18:30

יום ד'
23/2/22

14:00-17:00

הרב תחומי עמל א'

-רדיו
-תקשוב
-אוטוטק

-מדיה ופרסום
-אמנות העיצוב

יום ד'
12/1/22

18:30-20:30

יום ד'
16/2/22

14:00-16:00

כפר הנוער גן ונוף

-רפואה וטרינרית
-רפואת צמחי מרפא, תבלין ובושם

-ניהול עסקי- חשבונאות
-גידול וטיפוח כלבים

-מדעי הסביבה
-תיאטרון

יום ב'
10/1/22

19:00-21:00

16/2/22 יום ד’
22/2/22 יום ג’

בין השעות 8:30-10:00

ברנקו וייס
-עיצוב שיער וטיפוח החן

-מערכות צילום ותקשורת

יום א'
2/1/22
20:00

 תאריכים ושעות 
יישלחו למועמדים

 לקבלת תמיכה ומידע בנושא רישום 
יש לפנות למזכירות בתי הספר

מנהלת האגף לחינוך על יסודי
ד"ר ירדנה חדד

מפקחת בתי הספר 
גב' רחל חסון

מחלקת רישום תיכונים 
גב' דקלה עדני

טלפון בבית הספרדוא"לתיכון

ehadhampt@gmail.com03-9221018שש שנתי אחד העם

bengur@bgf.tad.org.il03-9221955שש שנתי בן גוריון

brener.edu@gmail.com 03-9325559שש שנתי ברנר

tichongolda@gmail.com 03-9048430שש שנתי גולדה

yshamir123@gmail.com03-5560071שש שנתי יצחק שמיר

Ramonpt2019@gmail.com 03-9146612שש שנתי רמון

LioraS@amalnet.k12.il03-6336530הרב תחומי עמל א'

amalb.rishum@gmail.com 03-9222332הרב תחומי עמל ב'
03-7581542

Bw-petahtikva@brancoweiss.org.il 03-9246786תיכון ברנקו וייס

מגמות עירוניות - לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ג

הגשת מועמדות למגמות העירוניות )3 עדיפויות לכל היותר( 
 

בתי הספר התיכוניים ישלחו בדוא”ל שיבוץ מעודכן לאחר אישור האגף לחינוך במעמד הרישום המקוון בתאריכים:  1-10/2/2022
על יסודי במהלך חודש מרץ 2022.


