E-MAIL: HINUCH@ MAM.ORG.IL

טל' 02-5418850 :פקס'02 - 5418852 :

י"ב כסלו ,תשע"ז
 12דצמבר2016 ,
מספרנו :ז /רישום תשע"ח

רישום לחטיבות הביניים הממ"ד לבנים ולבנות  -לשנה"ל תשע"ח
הורים יקרים,
הרישום לחטיבות הביניים הממ"ד לבנים ולבנות לכיתות ז' במעלה אדומים לשנה"ל תשע"ח יתקיים
השנה אי"ה ע"י חטיבות הביניים בתהליך שיתואר להלן ומופיע בטבלה:
 .1ערבי הסברה ומידע להורים.
 .2מילוי טפסי בקשה ע"י תלמידי ו' והעברתם לחט"ב עד – .26.1.17
 .3ראיונות אישיים בבית הספר – בתיאום מראש עד. 28.2.17 -
 .4קבלת הודעת שיבוץ עד פסח.
 .5רישום בבתי הספר.
שם ביה"ס

ערב הסברה ומידע
להורי התלמידים בכיתות ו'

זמני הרישום בביה"ס
כ"ג בניסן עד ב' באייר

תיכון אמי"ת איתן
חטיבת ביניים בנים
טלפון5905790 :

יום שלישי ,יט' בטבת
 17.1.17בשעה20:30 :

א'-ה'15:00 - 8:30 -
יום ו' 11:30 - 8:30 -

מקום :בבית הספר

במזכירות אמי"ת
גב' רחל גרבר

יום שני ,יח' בטבת
 16.1.17בשעה20:30 :

א'-ה'15:00 - 8:30 -
יום ו' 11:30 - 8:30 -

מקום :בחדר אומנות
באשכול הפיס

במזכירות אמי"ת
גב' מירב חודדה

יום שני ,יח' בטבת
 16.1.17בשעה20:30 :

א'-ה'15:00 - 8:30 -
יום ו'11:00 - 8:00 -

מקום :בחדר אומנות
באשכול הפיס

במזכירות אולפנא
גב' אסתר גרוס

יום שלישי ,יב' בטבת
 10.1.17בשעה20:00 :

א'-ה'15:00 - 8:30 -
יום ו'11:30 - 8:30 -

מקום :בבית הספר

במזכירות חטיבת הביניים
גב' רבקה נוביק

תיכון אמי"ת
חטיבת ביניים בנות
טלפון5352104 :
אולפנת צביה
חטיבת ביניים לבנות
טלפון5354845 :
ישיבה תיכונית מדעית
חטיבת ביניים לבנים
טלפון5900448 :

19.4.17 – 28.4.17

יש להצטייד:
 .1בזמן הרישום כל הורה יפקיד  500ש"ח כמקדמה לשכר הלימוד בשנה"ל הבאה .במידה וההורים יבטלו
רישום  -המקדמה לא תוחזר.
 .2תעודת זהות עם פרטי ההורים ,התלמיד/ה וכתובת המגורים במעלה אדומים .לא יתקבלו חוזי רכישת/
שכירת דירה.
 .3תלמידים שאינם תושבי מעלה אדומים יצטיידו באישור מימון אגרת למודי חוץ מטעם הרשות המקומית
בה הם גרים.
לתשומת לבכם:
 .1ההורים והתלמידים יהיו מחויבים לרוח ולדרך התורנית והחינוכית של המוסד אליו הם נרשמים .לכן
מומלץ ביותר לערוך הכרות מוקדמת עם המוסד החינוכי אליו הנכם מעוניינים להירשם.
 .2השיבוץ הסופי ייעשה ע"י חטיבות הביניים לאחר ראיונות ובחינת התאמת התלמיד/ה לרוח ולדרך
התורנית חינוכית חברתית של המוסד ,וקבלת הציונים מבתי הספר היסודיים.
 .3לוח זמנים:
עד פסח – הודעות שיבוץ לתלמיד/ה.
עד  – 27.4.17הגשת ערעורים לאגף החינוך.
עד  –25.5.17תשובות על הערעורים.

