
 י. בן צבי ע"ש  הנשיא ביה"ס התיכון
     ית אונויעיריית קר

 
  2019 נובמבר         

 בכיתות ט' שלום וברכה, תושבי קריית אונולהורים ולתלמידים 
 

 הזמנה לרישום לביה"ס התיכון ע"ש "בן צבי"הנדון: 
 תש"פלקראת שנה"ל 

 
 הנך מוזמן להגיע לרישום בביה"ס "בן צבי" עפ"י התהליך הבא:

 
 לצורך הרישום עליכם להביא:

 
. עולים של הספח בו מופיע הילד עותקת.ז. של אחד ההורים בה רשום/ה התלמיד/ה +  .1

 חדשים/תושבים חוזרים מתבקשים להביא צילום תעודת עולה/אישור תושב חוזר ממשרד 
 לצורך קבלת התאמה לימודית. ההקליט

 
      .ודהצילום תעעותק תעודה מקורית של כתה ט' +  .2

 )בהעתקי התעודות יש לרשום את שם התלמיד והכתה צילום תעודות ציונים מכתות ז', ח'
 בצד הפנימי, ליד ציוניו(. 

      
 תמונות פספורט. בגב התמונות יש לציין את שם התלמיד/ה + מס' ת.ז. 2 .3

 
  בהקלדה בלבד! למלאםו יש להוריד את השאלונים והטפסים מאתר ביה"ס .4

 כדי לקצר את זמן ההמתנהביאם לביה"ס במועד הרישום, לה
 הטפסים מופיעים באתר )טופס ויתור סודיות, טופס הצהרה על בריאות ושאלון אישי(. 

 :הערות חשובות
 טופס נתונים כלליים למחשב ימולא בדייקנות רבה. .א
 ספרות כמצוין בתעודת הזהות. 9 –מס' ת.ז. ימולא ב  .ב
השם ירשם כמצוין בתעודת הזהות. )קיצורים וכינויים ירשמו רק ברשימות פנימיות ויומני  .ג

 הכתה(.
 כל מסמך שנראה לכם חשוב להכניס לתיקו האישי של התלמיד. .5

 
 אבחונים ללקויי למידה יש להגיש במעמד הרישום לרכז לקויי למידה בשני עותקים  .6

 הנוגע להתאמות(. בחוזרבנושא )הרחבה 
 

 לידיעתכם,
 עבור פעילות יחודית. כרוכה בתשלום נוסף –הלמידה במגמות הייחודיות 

 לא ירשם תלמיד לביה"ס ללא ליווי אחד ההורים )למעט חריגים ובתאום מראש(.
 נעדר התלמיד במועד הרישום, יבוצע הרישום ע"י ההורים, למעט הראיון האישי עם התלמיד.

 
 דיווח על כתובת המגורים הקבועה של התלמיד.להזכירכם, חלה על ההורים חובת 

 
 תיבדקנה תעודות הסיום של התלמיד/ה ורק אחר כך יקבע  תש"פיש לציין כי בסוף שנה"ל 

 שיבוצו הסופי של התלמיד/ה.
 

 בסוף חופשת הקיץ נקיים מפגש הכרות לעולים לכתה י'. הזמנה תופיע באתר ביה"ס.
 

 בברכה,             
 וזנבויםציפי ר         
 מנהלת ביה"ס         
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