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 20.2.22                                                           ,הורים ותלמידים יקרים
 
שש בית חינוך עלומים ב לחטיבת גפ" לדכם העולה לכיתה ז', עומד להצטרף בשנה"ל תשי

 אנו מברכים אתכם ומאחלים לכם השתלבות קלה ומהירה.  שנתי בן גוריון.
 

 : לתלמידי בתיה"ס היסודיים הליך הרישום לחטיבהלהלן הנחיות ל
 

 רישום מקוון באתר העירוני: -10/2-1

 תעודת מחצית א' של כיתה ו' תעודת סוף שנה של כיתה ה'+
 ת"ז + ספ"ח שבו רשום התלמיד

 תמונת פספורט
 טופס הצהרה להורים עצמאיים, פרודים, גרושים, יחידנים

 ויתור סודיות 

בביה"ס כולל רישום  18:00-15:00שני יום  28/3
  ריאיון אישי

 הנמצאים באתר ביה"ס: מצוידים בטפסי הרישום  הילדים צריכים להגיע

 טופס כרטיס תלמיד •

 יתור סודיותוטופס אישור לו •

 טופס הצהרת בריאות •

 אישור צילום להשתתפות בפעילויות האינטרנט הבית ספריטופס  •

 , פרודים, גרושים, יחידנים  טופס הצהרה להורים עצמאיים •

 * טופס בחירת חברים •
 

 יש להביא את המסמכים הבאים:  כמו כן 

 רשום התלמיד/ה.  ובכולל ספח שצילום תעודת זהות  •

 תמונות פספורט של התלמיד/ה. 2 •

 מקור + צילום  -ה'+ תעודת מחצית א' של כיתה ו'תעודת סוף שנה של כיתה  •
 

 מעטפה סגורה.בהטפסים יש לשים  כל את 
 

ראיון  החטיבה.של  הצוות החינוכיע"י היכרות ראיון לביה"ס להתלמידים ייכנסו 
 לכיתת עתודה מדעית.   שלא התראיינולתלמידים  רקההיכרות מיועד 

 
 
 מהרשימה, זאת בכפוף להתנהגות א' בתעודה. ביה"ס מתחייב לשבץ לפחות חבר אחד*
 

לבטות בכל שאלה או הת ,ההורים והתלמידים ,לרשותכםלעמוד  ישמחצוות ביה"ס 
 .  רישוםהקשורות ל
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 הנחיות רישום:  -כיתת עתודה מדעית

 רישום מקוון באתר העירוני: -10/2-1

 תעודת מחצית א' של כיתה ו' תעודת סוף שנה של כיתה ה'+
 ת"ז + ספ"ח שבו רשום התלמיד

 תמונת פספורט
 טופס הצהרה להורים עצמאיים, פרודים, גרושים, יחידנים

 ויתור סודיות 

הגשת מועמדות בטופס מקוון לתהליך  20/2-1
 ההתאמה לכיתת עתודה מדעית

 
 

השתתפות בימי - 19:00-15:00בשעות  21/3+ 20/3 
 התנסות

 
 ריאיון אישי )שעה מדוייקת תימסר בהמשך(  -22/3

 הנמצאים באתר ביה"ס: מצוידים בטפסי הרישום  הילדים צריכים להגיע

 טופס כרטיס תלמיד •

 טופס אישור לוויתור סודיות •

 טופס הצהרת בריאות •

 טופס אישור צילום להשתתפות בפעילויות האינטרנט הבית ספרי •

 , פרודים, גרושים, יחידנים  טופס הצהרה להורים עצמאיים •

 טופס בחירת חברים*  •
 

 יש להביא את המסמכים הבאים:  כמו כן 

 רשום התלמיד/ה.  ובכולל ספח שצילום תעודת זהות  •

 תמונות פספורט של התלמיד/ה. 2 •

 מקור + צילום  -תעודת סוף שנה של כיתה ה'+ תעודת מחצית א' של כיתה ו' •
 

 סגורה.מעטפה הטפסים יש לשים בכל את 
 
 

 

 החזרת תשובות להורים -20/5
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 הנחיות רישום:  -כיתת מוסיקה על אזורית 

 רישום מקוון באתר העירוני: -10/2-1

 תעודת מחצית א' של כיתה ו' תעודת סוף שנה של כיתה ה'+
 ת"ז + ספ"ח שבו רשום התלמיד

 תמונת פספורט
 טופס הצהרה להורים עצמאיים, פרודים, גרושים, יחידנים

 ויתור סודיות 
 
 

שתתפות ה - 0041:-20:00בשעות  24/2 ,23/2, 2/02
 בבחינות קבלה  

 למועד הבחינה יש להביא: 
 תעודת מחצית א' של כיתה ו' תעודת סוף שנה של כיתה ה'+

 טופס אישור לויתור סודיות ) נמצא באתר ביה"ס( 
 

 הודעת שיבוץ תישלח מהאגף לחינוך על יסודי -14/3

 
 ריאיון אישי )שעה מדוייקת תימסר בהמשך(  -22/3

 הנמצאים באתר ביה"ס: מצוידים בטפסי הרישום  הילדים צריכים להגיע

 טופס כרטיס תלמיד •

 טופס הצהרת בריאות •

 טופס אישור צילום להשתתפות בפעילויות האינטרנט הבית ספרי •

 , פרודים, גרושים, יחידנים  להורים עצמאייםטופס הצהרה  •

 טופס בחירת חברים*  •
 

 יש להביא את המסמכים הבאים:  כמו כן 

 רשום התלמיד/ה.  ובכולל ספח שצילום תעודת זהות  •

 תמונות פספורט של התלמיד/ה. 2 •

 מקור + צילום  -תעודת סוף שנה של כיתה ה'+ תעודת מחצית א' של כיתה ו' •
 

 מעטפה סגורה.לשים בהטפסים יש כל את 
 
 

 

 בברכת הצלחה, 
 ביה"סמנהלת קרן סנדק, 

 והצוות החינוכי 
 


