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 ' אדר תשע"חי
 2018פברואר  25

 
 

 טרישום לשנה"ל תשע"

 
 תלמידים והורים יקרים, ברוכים הבאים לתיכון "היובל"!

 
 שלבים: 2-תהליך הרישום מורכב מ

 
  –שלב א' 

 כל מועמד מתבקש למלא את טופסי הרישום המצורפים בזאת ולהביאם ביום הרישום לביה"ס .   .1
  ימי הרישום בבית הספר : .2

 14:00-18:00בין השעות   15/3/18' ה, יום  14/3/18' ד, יום 13/3/18' גיום 
 

  
 חובה להגיע לרישום בליווי הורים

   
 

 :מסמכים דרושים לרישום
 

  כולל ספח : מקור+צילום. שני ההוריםתעודות זהות של 

 כתב ההצהרה" בהסכמה בכתב של ההורה שאינו נוכח ברישום על גבי  במידה וההורים חיים בנפרד יש צורך"
 הרצ"ב .

 2 יש לרשום על גב התמונה שם ומס' תעודת זהות( עדכניות תמונות פספורט( 

  :וצילום. מקורתעודת מחצית א'+דף הערכות רבעוני 

 יש להצטייד ביום הרישום באשור למודי חוץ ובהתחייבות לתשלום אגרה מהרשות המקומית או  – תלמידי חוץ
תלמיד שלא יפקיד סכום זה לא יוכל להירשם . 1.12.18 לתאריך הרצליה לפקודת עיריית ₪  847ש'יק ע"ס 

 )פרט לתלמידי כפר שמריהו(.לביה"ס 

 יש להביא תצלום תעודת עולה/טופס ברור פרטים על נוסע ממשרד הפנים. – עולים חדשים/תושבים חוזרים 
 (. ון תקף החל מכיתה ז' אבחיש להביא תצלום אבחון תקף ) –חשוב  :לתלמידים בעלי קשיי/לקויות למידה 

 ."פנקס החתמות +יומן אישי "אזרחות פעילה 
 

 שלב ב': 
 

 ) תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך(יתקיים בימים הראשונים של חופשת הקיץ  
בשלב ב' בתנאי  סופית רקקבלתו של תלמיד ושיבוצו לכיתות ולמגמות /מקצועות בחירה תאושר 

תנהגות נאותה עד סוף שנה"ל או שיעמוד בתנאים שנדרשו ברישום שהתלמיד ישמור על רמת ציונים וה
 שלב א'.
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 תשלומים לביה"ס :
 
 . ועדת החינוך של הכנסת טרם פרסמה את תשלומי ההורים המותרים בגבייה  1

 . עם פרסום חוזר המנכ"ל, נפרסם את פירוט התשלומים,    טלשנת הלימודים תשע"    
 התשלום יתבצע בתחילת שנת הלימודים . בחוזר שיופץ להורים.    
 
 . . השתתפות התלמיד/ה בכיתה/מגמה/מקצועות בחירה ייחודיים כרוכה בתשלום2
 .חבשנה"ל תשע"לידיעתכם: להלן פירוט התשלומים למגמות ולכיתות הייחודיות כפי שהיה  

 .טל תשע"הורי התלמידים שבוחרים במסלולים אלו מתחייבים בתשלום לפי עלות המגמה בשנה"
 
 

   עלות המגמה   מגמה
 ש"ח 1,730 אומנות

 ש"ח 200 ביולוגיה
 ש"ח 400 ביוטכנולוגיה

 ש"ח 2,510 מחול
 ש"ח 920 נחשון
 ש"ח 920 רקי"ע
 ש"ח 920 עמו"ס

 ש"ח 1,670 תיאטרון
 ש"ח 500 תקשורת

 ש"ח 500 דיפלומטיה
            

 
 פרטים יימסרו בהמשך. אפשרות להגיש בקשה להנחה בתשלומים.תינתן 

 
 

 בליווי הורים  לבית הספרתלמיד המעוניין להגיש בקשת העברה לתיכון אחר, יגיע 
 וימלא בקשת העברה באופן מקוון )אין צורך למלא טפסים אלה(.

 יש להביא ת.ז של ההורים וכתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדו.
 
 

 www.hayovel.co.ilאתרנו באינטרנט : 
 hayovel101@gmail.comדואר אלקטרוני   
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