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 "פאתר הרישום המודל ותאריכים מנחים לתש –לכל אדם ישנה 

 

 מנהלי מוסדות החינוך העל יסודיעמיתי 

 ראשי ישיבות, ראשי אולפנות, מנהלי תיכונים

 מוסדות שש שנתייםומנהלי 

 

 לכולם שלומות

 

 "לכל אדם ישנה"

 בשנים האחרונות נעשו מספר תהליכים לשיפור תהליך הרישום למוסדות על יסודיים בחמ"ד.

 דחיית תאריכי הרישום מתחילת שנה לאמצע שנה מהלך שמשפיע על רצינות הלמידה במהלך כיתה ח'. .א

את מהלך הרישום ברמה ארצית להנגיש מידע  פתיחת אתר רישום ארצי של החמ"ד שמטרתו לתכלל .ב

 לתלמידים אודות התהליך ולייצר הסדרה בכל נושא הרישום.

 

ם לתלמידים באתר התשובות שלכלהזין את מתבקשים אתם המצורף הוספנו תאריך בו התאריכים לוח בתוך 

עוד קודם שליחת התשובות להורים. מהלך זה מטרתו  21/2יום חמישי טז' אדר א'  :לתאריך עדהרישום 

לאפשר לנו לטפל במקרים של תלמידים שיקבלו תשובה שלילית מכלל המוסדות ולאפשר להם אופציה נוספת 

 .  (א' ' באדרכו) מתן התשובותיום לפני 

ראיונות עם היסודי התבקשו במקביל על ידינו ליצור לוח זמנים המאפשר הגעת התלמידים לבתי הספר מנהלי 

 תעודת מחצית של כיתה ח'. 

 את תהליך הרישום ילווה מדריך מיוחד שינסה לתת מענה לכל שאלה ואתגר. 

 yudam@ulpanakp.org :יהודה מליק במייל -לפניות

 

 

 בברכה

 אברהם

 

                                                                                                                                      העתק:

 הנהלת החמ"ד

 לי רשתות החינוך"מנכ

 מפקחי החינוך העל יסודי
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 מתווה וקווים מנחים ליישום מודל רישום

 "פתששנה"ל לקראת הרשמה ל טשנת הלימודים תשע": תחולה

 הערות מועד השלב

   11/11 בכסלו 'יום ראשון ג תחילת שיווק ופרסום

  6/12כח' כסלו  יום חמישי מפגשי תלמידים וימים פתוחים

 30/12יום ראשון כב' טבת  פתיחת אתר הרישום הארצי

 לרישום בקשה הגשת יכלול הרישום אתר

 לרישום האפשרות אזכור וכן ארצי פנימייתי למוסד

 אזור/מגורים אזור לפי פנימייתי לא חינוכי למוסד

 פנימייתי לא למוסד הרשמה חובת וכן מיפוי

 7/2 אדר א'' ב'יום חמישי  סגירת אתר הרישום
אתר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך השבוע 

 הראשון של הראיונות

 3/2החל מיום ראשון כח' שבט  ראיונות
לביצוע ראיון במהלך ותוך כדי הורים יוזמנו ויתואמו 

 הגשת בקשות הרישום באתר הארצי

 טיפול בתלמידים שנדחולצורך  21/2יום חמישי טז' אדר א'  הזנת תשובות באתר הרישום

 יום ארצי אחיד למתן תשובות 3/3' אדר א' וכ ראשוןיום  מתן תשובות

אישור הרשמה על ידי ההורים, 

וביטול הרשמות כפולות 

 פנימייתיים ארצייםבמוסדות 

 10/3' אדר ב' ג ראשוןעד יום 

או במקרה של  1במקרה של קבלה ליותר ממוסד 

המשך לימודים במוסד שש שנתי קיים, יישמר מקום 

ובמידה  לאחר מכן ב' אדר 'ג לתלמיד המתקבל רק עד

יתקבלו תלמידים בסטאטוס ולא בוצע רישום בפועל, 

 ממתינים

 29/3שישי כב' אדר ב'  עד יום מתן תשובות לממתינים
יועצות ילוו את תלמידי כיתות ח' לאיתור חלופות 

 לרישום ולימודים

רישום לחטיבות ביניים, לפי 

 אזורי רישום
 בהתאם לפרסום בחוזר מנכ"ל והנחיות מנהלי החינוך ברשויות המקומיות

 


