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 למוסדות פנימיתיים בלבד! - מתווה וקווים מנחים ליישום מודל רישום

 גתשפ": שנת הלימודים תחולה

 דפ"תששנה"ל לקראת הרשמה ל 

 הערות מועד השלב

רישום לחטיבות ביניים, לפי 

 אזורי רישום

בהתאם לפרסום בחוזר 

מנכ"ל והנחיות מנהלי 

 החינוך ברשויות המקומיות

 רישום לחטיבות ביניים, לפי אזורי רישום

כנס מנהלים ורכזי רישום ב 

 "זום"

 כסלוי"ד  חמישי יום 

(8.12 )14:30  

כנס בהנחיית בועז קולומבוס מפקח ארצי חינוך 

 עי"ס חמ"ד , הסבר על תהליך הרישום וכו.

  (22.12) כח כסלו חמישי יום תחילת שיווק ופרסום

 מפגשי תלמידים וימים פתוחים
 מיום שלישי ג טבתהחל 

(27.12) 
 

 (1.1) ראשון ח טבתיום  פתיחת אתר הרישום הארצי

 לרישום בקשה הגשת יכלול הרישום אתר

 האפשרות אזכור וכן ארצי פנימייתי למוסד

 אזור לפי פנימייתי לא חינוכי למוסד לרישום

 אזור/מגורים

 פנימייתי לא למוסד הרשמה חובת וכן מיפוי

 (29.1) ראשון  ז שבטיום  סגירת אתר הרישום
שבוע אתר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך ה

 הראיונותשל הראשון 

 ראיונות
 טבת  מיום ראשון כטהחל 

(22.1) 

המועמדים יוזמנו להיכרות וראיון במהלך ותוך 

 כדי הגשת בקשות הרישום באתר הארצי

 לצורך טיפול בתלמידים שנדחו (27.2) אדר ו שנייום  הזנת תשובות באתר הרישום

 מתן תשובות
 ( 5.3ראשון י"ב אדר )יום 

 אחה"צ 16:00
 אחיד למתן תשובותיום ארצי 

אישור הרשמה על ידי ההורים, 

וביטול הרשמות כפולות 

 במוסדות פנימייתיים ארציים

   (13.3שני כ אדר )עד יום 

במקרה של קבלה ליותר ממוסד אחד, או במקרה 

של המשך לימודים במוסד שש שנתי קיים, 

 כ אדר יישמר מקום לתלמיד המתקבל רק עד 

לאחר מכן ובמידה ולא בוצע רישום בפועל, 

 יתקבלו תלמידים במעמד ממתינים
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 מתן תשובות לממתינים
עד יום שלישי כ"ח אדר 

(21.3) 

יועצות ילוו את תלמידי כיתות ח' לאיתור חלופות 

 לרישום ולימודים

 


