
הורים יקרים,
בנכם או בתכם יסיימו השנה את לימודיהם בכיתה ו' ויעלו לכיתה ז'.

אלו ימים מרגשים בעבורכם וימים מרגשים בעבורנו אנשי מערכת החינוך העירונית. צוותי חטיבת הביניים 
נערכים לקליטה מיטבית וחגיגית של המחזור החדש.

בכל תקופה של שינוי ומעבר עולים חששות טבעיים ושאלות. איך ילדנו ישתלבו בבית הספר החדש? 
האם החברים הטובים ימשיכו ללמוד באותה כיתה? מי יהיו המורים? מהי התפיסה החינוכית והתורנית 

של ביה"ס הקולט? ועוד.
חלק מהתשובות תתבהרנה במהלך החודשים הקרובים, בהם תבקרו במוסדות הקולטים ורוב החששות יפוגו 

בימים הראשונים של שנת הלימודים תשפ"ג.
עיריית גבעת שמואל משקיעה בחינוך משאבים רבים ומחשבה פדגוגית עמוקה הכרוכה במעשים חינוכיים: 

כל תלמידי החטיבה בעיר זוכים לתכנית מצוינות לימודית וחברתית רחבה. בכל בתי הספר מתקיימות תכניות 
פדגוגיות פורצות דרך והישגי בתי הספר ניכרים בכל המדגמים והסקרים הארציים.

הצלחתם של ילדכם, תלמידנו, הינה המשימה העיקרית לשמה אנו פועלים.

בתי הספר במרחב הבטוח שלכם הינם:
תלמידי אלון ובן גוריון מזינים את תיכון גבעת שמואל.

בנות מבתי הספר מורשת זבולון, מורשת מנחם ומורשת נריה מזינות את אולפנת אמי"ת גבעת שמואל.
בנים מבתי הספר מורשת זבולון, מורשת מנחם ומורשת נריה מזינים את ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל. 

מערכת אינטרנטית לרישום תיפתח באתר העירייה ביום שני 3.1.22, א' בשבט תשפ"ב
כל התלמידים מחויבים לערוך רישום אינטרנטי.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת.

בברכה,
מוטי סגל

מנהל אגף החינוך

רישום 
ושיבוץ

רישום ושיבוץ לבתי הספר העל יסודיים 
בגבעת שמואל לשנת הלימודים תשפ"ג



רישום לכיתות ז' תשפ"ג 
ישיבת בני עקיבא

פעילותתאריך

יום גיבוש בישיבה5.12.21

יום גיבוש בישיבה6.12.21

ערב הורים להכרת הישיבה22.12.21

ערב הורים להכרת הישיבה28.12.21



רישום לכיתות ז' תשפ"ג 
אולפנת אמי"ת

פעילותתאריך

ביקור של הנהלת האולפנה בבתי ספר10/1

ערב חשיפה להורים11/1

פעילות חווייתית באולפנה בהובלת שכבת ז׳27/1

סדנא של יועצת החטיבה –28/2
תהליך בחירת חברות

ימי ראיונות8-9/5

מפגש גיבוש1/6

מכינת קיץ3-5/7



רישום לכיתות ז' תשפ"ג 
תיכון גבעת שמואל

פעילותתאריך

ביקור בבתי הספר היסודיים20-21/12/21

ערב חשיפה29/12/21

ביקור 1 תלמידים בבית הספר- פברואר
"טעימות" מסלולי המצויינות

ביקור 2 תלמידים בבית הספר- מרץ
"טעימות" מסלולי המצויינות

שליחת קישור לתלמידים אפריל
לבחירת מסלולי המצויינות

מבחני קלה מסלולי המצויינותמאי

ראיון אישי בבית הספרמאי

שליחת קישור לבחירת חבריםמאי


