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  מודל רישוםמתווה וקווים מנחים ליישום 

  פ"אתש ת הלימודיםשנלקראת הרשמה ל תש"פשנת הלימודים : תחולה

 הערות מועד השלב

 תחילת שיווק ופרסום
ו כסלב 'א שישייום 

)29.11.19( 
 

 מפגשי תלמידים וימים פתוחים
 כסלוב זי" יום חמישיהחל מ

)15.12.19( 
 

 )30.12.19( טבתב 'שני ביום  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

 )2.2.20( שבטב 'ראשון זיום  סגירת אתר הרישום
תר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך השבוע א

 .הראשון של הראיונות

 ראיונות
טבת בח "כהחל מיום ראשון 

)26.1.20( 

ראיון במהלך ותוך כדי ו להיכרותיוזמנו המועמדים 

 .הגשת בקשות הרישום באתר הארצי

  הזנת תשובות באתר הרישום
 כ"ט בשבט שנייום 

)24.2.20(  
  .טיפול בתלמידים שנדחולצורך 

 לתלמידים יום ארצי אחיד למתן תשובות )3.3.20( אדר 'שלשי זיום  מתן תשובות

על ידי ההורים, אישור הרשמה 

וביטול הרשמות כפולות 

  במוסדות פנימייתיים ארציים

 אדרבז "ט יחמישעד יום 

)12.3.20(  

או במקרה  במקרה של קבלה ליותר ממוסד אחד,

תי קיים, יישמר שנ-המשך לימודים במוסד שששל 

   .אדרב א"כ מקום לתלמיד המתקבל רק עד

יתקבלו לא בוצע רישום בפועל,  אם ,לאחר מכן

 .ממתיניםתלמידים במעמד 

  מתן תשובות לממתינים
ניסן ב 'חמישי אעד יום 

)26.3.20(  

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
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