
 
 

  / https://shavatz.co.il              03-5718544,פקס 03-5718389טל'  

 

    0114    1-מספרנו:  מ
 2020מאי  6

 ברוכים הבאים לתיכון "שמעון בן צבי" 

 הנחיות ליום הרישום 

לקראת שנת אנו נערכים  צבי. בהתרגשות רבה-אנו מברכים על בחירתכם להצטרף לקהילת תיכון שמעון בן

למצוינות, ליחס אישי, למעורבות מזמן לשם נרדף בעיר ובמחוז כבר . תיכון שב"צ הפך תשפ"אהלימודים 

 מצליחים יחד!  –כי אצלנו , חברתית ולהישגים גבוהים

מנת -ח' לשנת הלימודים תשפ"א בהתאם להנחיות משרד הבריאות. עלבוגרי בימים אלו מתקיים רישום 

 שנוכל לטפל בבקשותיכם בצורה היעילה והטובה ביותר, יש לפעול ע"פ ההנחיות הבאות: 

יהיה עליכם להגיע לבית  10:30 – 08:00בין השעות  18.5.2020וביום ב'  17.5.2020ביום א'  .1

שם עליה תכתבו את  הספר התיכון כשכל חומרי הרישום להם נדרשתם מצויים במעטפה

 . התלמיד ושם בית הספר היסודי

 עטפה:באים למהמסמכים ה, יש לצרף את נוסף על ערכת הרישום .2

  המועמד/ת.תעודת לידה /תעודת זהות + ספח בו מופיעים פרטי /צילום דרכון 

 המקור יוחזר  )מקור + צילום, תעודות כיתה ח' שליש א' + ב' +כיתה ז' שנתי  תתעוד

 בתחילת שנה"ל(.

 גב התמונות(.באת שם התלמיד/ה ומס' תעודת הזהות  צייןארבע תמונות פספורט )נא ל 

  לפקודת "תיכון ₪  280על סך מזומן/צ'ק  -אמצעי תשלום עבור השאלת ספרי לימוד

 1הנהלת חשבונות שלוחה -למזל פנותליש  תשלום בכרטיס אשראיל" )יצב שמעון בן

 .18.5יש לשלם עד ה בהתאם (. על מנת שבית הספר יוכל להתארגן 2ולאחר מכן ללחוץ 

 .כל מידע נוסף עבור התלמיד/ה ישלח על ידי ביה"ס במהלך החופש הגדול .3

 החינוך לגביהם. מעוכבי רישום ירשמו רק אחרי שתתקבל החלטת מנהל .4

להתחיל ברישום  נוכליש להקפיד שכל הטפסים, התעודות וכל הנדרש נמצאים במעטפה כדי ש .5

  .לבית הספר

 בה תשימובשל איסור כניסת ההורים לבית הספר, יחכה איש צוות בשער ולידו תוצב תיבה  .6

 את המעטפה בה כל הנדרש.

הטלפון שלכם על מנת לעקוב  איש הצוות בשער ירשום את שמכם, את שם ילדכם ואת מספר .7

 אחר הגשת המסמכים.

 רשם לכיתת ספורט וקיבלו אישור קבלה למגמה יציינו זאתיתלמידים המעוניינים לה .8

 .בטפסים המצורפים באתר

נו זאת. יתקבלו תלמידים יתלמידים המעוניינים ללמוד בכיתת המצוינות המדעית יצי .9

 והתנהגות למופת.  טיקהממתובומעלה במדעים  90ממוצע של עם לימודים במצטיינים 

 מאחלת לכם ולילדיכם הצלחה, 

 בברכה,

 אלה ספיר גונן 

 מנהלת בית הספר


