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 11במרץ 2021 ,
כ"ז באדר ,תשפ"א

הורים ותלמידים יקרים,
אנו מברכות אתכם על הצטרפותכם לחטיבת הביניים "אחרון הבילויים" מקיף ג' "העמית".

להלן אופן הרישום המקוון :
טופס הרישום מופיע בקישור גוגל פורמס הבא https://did.li/gLoCN :
בטופס יש למלא  /לצרף:
א .פרטים אישיים – יש למלא הכל.
ב .צילום תעודת זהות  +ספח של אחד ההורים בו רשום שם התלמיד/ה.
(במקרה של הורים גרושים /פרודים ,יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים  +ספחים)
ג .על פי חוזר מנכ"ל ,על הורים גרושים/פרודים למלא טופס מס' ( 1א) -תצהיר הורים
גרושים/פרודים .התצהיר מצורף בקישור הבא https://did.li/ejLw5 :
יש לצרפו חתום על ידי שני ההורים לטופס הרישום בקישור גוגל פורמס .
הורים שלא ימלאו טופס זה ,לא יוכלו לרשום את בנם /ביתם לחטיבה.
ד .צילום תעודת כיתה ו' ,מחצית א' מביה"ס יסודי .
ה .הפניה מהעירייה -במידה ולא מגיעים מבתי הספר הבאים :בארי ,יסוד המעלה  ,שלמון ,יש לצרף הפניה.

*המצהיר יישא באחריות ,במידה והמידע שנמסר בטופס הרישום הינו מידע כוזב.

הרישום יתבצע בתאריכים 11.3.2021-24.3.2021 :

חט"ב "אחרון-הבילויים" רח' הבריגדה  10ראשון לציון ת.ד 10146 .מיקוד 7521425 :טל  - 03-9507842 ,03-9644003 :פקס 03-9660403 :

להלן מספר דגשים:
בבית הספר נהוגה תלבושת אחידה המחייבת את כל התלמידים.
o
o
o
o
o
o

תלבושת קיץ –חולצת טריקו בצבע אחיד (לא חולצת בטן) ,כשסמל בית הספר "העמית" מוטבע עליה.
תלבושת חורף – מיזע (סווטשרט) סגור ,חלק במגוון צבעים כשסמל ביה"ס מוטבע עליו באופן ברור,
או מיזע (סווטשרט) פתוח ומתחת חולצת ביה"ס.
מכנסיים – בצבע אחיד ללא פסים וללא קרעים .אורך המכנסיים יהיה עד לגובה הברך (הן לבנים והן לבנות).
שיער – צבע שיער טבעי ואחיד (לא מחומצן ולא צבוע).
תלבושת לשיעורי חינוך גופני– חולצות בצבעים אפור ושחור עליהן מוטבע סמל ביה"ס ,מכנסיים בצבע שחור.
חל איסור להגיע עם גופיות ,כפכפים ,פירסינג ,ואיפור מכל סוג שהוא.

*** קריית החינוך "העמית" הינה מוסד חינוכי ,השומר על דפוסי לבוש הולמים ,אי לכך נבקשכם לכבד את התקנון
ולהקפיד על הופעה ההולמת את נהלי בית הספר.



טופס הצהרת בריאות ימולא בתחילת שנה באמצעות תוכנת המשוב.



טופס בחירת חברים מקוון יישלח בנפרד לאחר חופשת הפסח.



רשימת הספרים תימצא באתר בית הספר החל מתאריך . 20.6.2021



מפגש כיתתי מקדים בו תפגשו את הצוות החינוכי יפורסם באתר ביה"ס .



רשימת שיבוץ התלמידים לכיתות תפורסם ביום המפגש הכיתתי.



שנת הלימודים תשפ"ב תחל בתאריך  ,1.9.2021יום ד' בשעה . 08:30

מאחלות לכם הצלחה רבה בקליטתכם לחטיבת הביניים "אחרון הבילויים"

תמי סיטון

יפה ליבה

מנהלת חטיבת הביניים

מנהלת קריית החינוך

"אחרון הבילויים"

השש שנתית "העמית"

