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 חזון החמ"ד 
 מחולל מציאות

Vision leads to reality 

 

  . בפ"תששנת הלימודים ל אתר הרישום –לכל אדם ישנה 

 פ"אתששנה"ל תאריכים מנחים להנחיות ו

 

 מוסדות החינוך העל יסודיומנהלות מנהלי  , עמיתי

 ראשי ישיבות, ראשי אולפנות, מנהלי תיכונים

 מוסדות שש שנתייםומנהלי 

 

 שלום וברכה, 

 במישורים רבים. חינוכיים, פדגוגיים וארגוניים.  מאתגרת אותנו ההקורונתקופת עם פתיחת השנה המיוחדת הזו, 

ההיערכות הכללית, ימי נמצאים כרגע באי וודאות לגבי  אנו ,גם בנושא הרישום למוסדות פנימיתיים לקראת שנה"ל תשפ"ב 

  הראיונות, ימי הגיבוש ותהליך ההיכרות. 

ידרש לקיים את תהליכי הרישום וההיכרות בזום, או בביקורים בקבוצות נהדברים לא ישתנה באופן מהותי,  אם מצב אנו מניחים כי 

 קטנות, ע"פ הנחיות משרד הבריאות כפי שיהיו באותה עת. 

כלל ומחייב שמתווה מסודר   לנסות ולבנותע"מ פנימייתיים בחמ"ד ראשי מוסדות  מספר הקמנו צוות שלך ולהתארגן נכון ע"מ להיער

 לקראת ימי הרישום. יפעלו על פיוהמוסדות 

 גם השנה ומחייבים את כולנו. ונדגיש שהתאריכים הקבועים כל שנה יישאר

 

 "לכל אדם ישנה"

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

 מהלך שמשפיע על רצינות הלמידה במהלך כיתה ח'. ריכי הרישום מתחילת שנה לאמצע שנת הלימודים, דחיית תא .א

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

 אודות התהליך ולייצר הסדרה בכל נושא הרישום.

ורמת שיתוף עולה בכל שנה מספר הנרשמים דרך האתר תלמידים/ות מידי שנה.  3800  -בשנים האחרונות נרשמו דרך האתר למעלה מ

 הפעולה עם ראשי המוסדות גובר. 

רשם למוסד פנימייתי ונענים בשלילה לאחר סיום התהליך כולו ובכך יבקשים להאנו עדים לירידה מתמדת במספר המכתוצאה מכך, 

. החמ"ד מציע למוסדות ולהורים הפונים אליו ,מענה מקצועי ומסודר, הפותח את " לכל אדם ישנה"לכולנו מישמים את החזון המשותף 

פנימייתי או בקרבת מקום מגוריהם, גם אם מבוקשם הראשוני לא נענה  האפשרויות העומדות לפניהם להירשם למוסד חינוך עי"ס

 בחיוב. 

החמ"ד, בלשונית "בתי"ס על יסודיים" עדכן באמצעות אתר הרישום לקראת שנה"ל תשפ"ב. אנו נ מצו"ב לוח זמנים מפורט לתהליכי 

 הקורונה בה אנו נמצאים.בנוגע לשינויים ועדכונים בעקבות תקופת 

 י הרישום למוסדות איזוריים )לכיתות ז, ט( הינו ע"פ לוח זמנים המפורסם בחוזר מנכ"ל ולא לפי הלו"ז במסמך זה. חשוב להדגיש כ

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

 yudam@ulpanakp.org :יהודה מליק במייל -לפניות

 

 ,בברכה

 בעז קולומבוס

 מפ"א עי"ס חמ"ד

 

     העתק:

                                                                                                                                 ראש מינהל החמ"ד שוש נגר

 הנהלת החמ"ד
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Vision leads to reality 
 לי רשתות החינוך"מנכ

 מפקחי החינוך העל יסודי

 

 

 

 

 רישוםמתווה וקווים מנחים ליישום מודל 

 בפ"תששנה"ל לקראת הרשמה ל תשפ"אשנת הלימודים : תחולה

 הערות מועד השלב

  (19.11כסליו )  ג חמישייום  תחילת שיווק ופרסום

 מפגשי תלמידים וימים פתוחים
 כסלו זי" יום חמישיהחל מ

(3.12) 
  .ע"פ כללי משרד הבריאות שיהיו באותו זמן

 (17.12) טבתב 'ב חמישייום  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

 (17.1 ) שבט 'דראשון יום  סגירת אתר הרישום
השבוע אתר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך 

 הראשון של הראיונות

 ראיונות
טבת בו "כהחל מיום ראשון 

(10.1) 

ראיון במהלך ותוך כדי ו להיכרותיוזמנו המועמדים 

 הגשת בקשות הרישום באתר הארצי

 עדיפות לראיונות באמצעות "זום"

 טיפול בתלמידים שנדחולצורך  (4.2) בשבט בכ" ראשוןיום  הזנת תשובות באתר הרישום

 יום ארצי אחיד למתן תשובות (14.2) אדר 'ב ראשון יום  תשובותמתן 

אישור הרשמה על ידי ההורים, 

וביטול הרשמות כפולות 

 במוסדות פנימייתיים ארציים

 אדרב י"ח  שלישיעד יום 

(2.3) 

או במקרה של  במקרה של קבלה ליותר ממוסד אחד,

המשך לימודים במוסד שש שנתי קיים, יישמר מקום 

ובמידה  לאחר מכן .אדר 'יח המתקבל רק עדלתלמיד 

יתקבלו תלמידים במעמד ולא בוצע רישום בפועל, 

 ממתינים

 (11.3)אדר  'כזחמישי עד יום  מתן תשובות לממתינים
יועצות ילוו את תלמידי כיתות ח' לאיתור חלופות 

 לרישום ולימודים

רישום לחטיבות ביניים, לפי 

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

 


