
  

  

 ערכת הרשמה לכיתה ט'

 מדרשת אור תורה
  

 לקראת שנה"ל התשע"ט

  
  

  

  

  

  

  

  



  

 תהליך הקבלה לכיתות ט לשנה"ל תשע"ט

  

 הגשת מועמדות

 בכדי להגיש מועמדות יש להעביר למזכירות המדרשה (בלהה)  עד יום שני ה' שבט (21.1):

 1.      טופס בקשת רישום (מצורף בהמשך). יש לצרף שתי תמונות פספורט.

של ראשונה מחצית של התעודה קבלת לאחר ושנייה). ראשונה (מחצית ז' כיתה של תעודה צילום .2                

 כיתה ח, יש להעביר גם אותה למזכירות.

 3.      צילום תעודת זהות של אחד ההורים, כולל הספח המחובר אליה.

 4.      במידה וקיים אבחון (דידקטי או פסיכולוגי), אנא צרפו העתק.

  

 ראיונות

 תיאום ראיונות יעשה טלפונית עם מועמדות רלוונטיות. ביום הראיונות יערכו גם מבחנים ביהדות.

הבנתכם את מבקשים אנו להתארך- עשוי ט' לכיתה הקבלה תהליך הפנימית המספרית ההערכות               בשל

 בעניין.

  

 לבירורים ניתן לפנות למזכירות המדרשה-

 לבלהה בטלפון: 02-5712181  שלוחה 4 או 052-7736382

bilifl5555@gmail.com: ובמייל 

 

 בקשה לרישום לבית-הספר
  

 אני, החתומה מטה, מבקשת להירשם לתיכון שבמדרשת אור-תורה רמות.

  שם: _________________  חתימה: _________________  תאריך: _________________

  



 

 פרטי התלמידה

 שם משפחה _______________ שם פרטי ____________  ת"ז ________________

 כתובת_____________________ עיר __________  מיקוד ___________

 טלפון _______________  פלאפון אבא  _________________

 פלאפון אמא _____________ פלאפון תלמידה _________________

 דואר אלקטרוני הורים ______________________________________

 דואר אלקטרוני תלמידה ______________________________________

 תאריך לידה עברי ____________ תאריך לידה לועזי _________________

 ארץ לידה ___________ שנת עליה __________ חברה בתנועת נוער __________

 חברה בקופת חולים _________________

  

 פרטי המשפחה

 שם האב _______________ מס' ת"ז ________________

 מס' שנות לימוד ___________ עיסוק ___________ טל' בעבודה________________

 שם האם _______________  מס' ת"ז ________________

 מס' שנות לימוד ___________ עיסוק ___________ טל' בעבודה________________

 מצב משפחתי: נשואים/גרושים/אחר_________

  

  

 

 

 

 המשך בעמוד הבא

  



 

 אחים ואחיות

 מקום לימודים-עבודה גיל שם מקום לימודים-עבודה גיל שם

            

            

            

            

  

 לימודים:

 בית ספר נוכחי:__________________ בתי ספר קודמים:____________________

 כן/לאהאם התלמידה למדה ב"אופק"?

 האם התלמידה דוברת אנגלית?  כן /לא

 האם התלמידה עברה אבחון? כן/לא,  אם כן, איזה? פסיכולוגי/דידקטי/אחר_________

 יש לצרף עותק של האבחון.

  

 הערה: אנו מבקשים שתיידעו אותנו בכל מצב מיוחד שלא בא לידי ביטוי בשאלון זה ושלהערכתכם חשוב

 שנדע על מנת שנוכל לסייע לתלמידה בקליטתה:

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ממליצים:

 1. מחנכת:________________ יום חופשי:____________________

 טלפון בבית:________________ טלפון נייד:___________________

 2. ממליץ נוסף:______________ תפקיד:_____________________



 טלפון בבית:_________________ טלפון נייד:___________________

  

  

  

 תאריך:_________________

  

 לכבוד

 הנהלת מדרשת אור תורה סטון רמות,

  

 הנדון: אישור העברת מידע

  

 אנו הורי התלמידה________________ , מספר ת"ז______________,

 הלומדת בבי"ס________________, מאשרים להעביר מידע החיוני להשתלבותה בחטיבת

 המדרשה, לצוות המדרשה.

 בברכה,

                                  שם:__________________

                                                               חתימה:__________________

 לשימוש המשרד:
 1 צילום תעודות של כיתה ז

 1 צילום תעודה של כיתה ח

 1 צילום תעודת זהות של אחד ההורים

 1    דמי רישום

 החלטת המדרשה:

 זומנה לראיון בתאריך: ________________

  התקבלה למדרשה: כן / לא

 נשלח מכתב תשובה בתאריך: _________________________________________

  



 


