תרשים זרימה
תהליך רישום לבית הספר "הכפר הירוק" ע"ש לוי אשכול
יום פתוח
אין צורך להירשם מראש ,ואין צורך להביא עמכם דבר.
מומלץ מאוד להגיע עם המועמד/ת

קביעת פגישת ייעוץ באתר האינטרנט
החל מתאריך  27.8.17ועד תאריך 28.9.17
(מותנה במספר המקומות הפנויים במערכת הרישום)

מילוי פרטים אישיים והורדת קובץ טפסי רישום
הגעה לפגישת ייעוץ/היכרות והרשמה עם קובץ פרטים
אישיים ,טפסי רישום וכללי התנהגות חתומים
שלב 1
פתיחת תיק
(הורה+מועמד/ת)

שלב 2
היכרות אישית והשלמת
משפטים
(מועמד/ת בלבד)

שלב 3
ייעוץ אישי מול יועץ מוסמך ובחירת
מסלול והמשך התהליך יחד
(מועמד/ת+הורה+יועץ)

מבחן התאמה למסלול הנבחר (מבחן רשות)
לאחר פגישת הייעוץ תלמידים המועמדים:
למסלול  :מנהיגות סביבתית
מנהיגות כלכלית
מנהיגות בינלאומית ודיפלומה
קדם רפואה
מדעי הנדסה והחלל

למסלול  :מחוננים

למסלול  :מופת

למסלול  :מוסיקה קלאסית

למסלול  :שח-מט

מסלולים אלו עוברים הגרלה בין כל התלמידים שנרשמו
לשנה"ל
(למעוניינים ,יש להירשם לבחינה בתום הייעוץ במזכירות)
יש לבצע רישום לבחינה באתר האינטרנט של מכון קרני
(יש להירשם לבחינה בסיום הייעוץ באתר
של מכון קרני באינטרנט)
התלמידים יעברו מכינה של עמותת מופת
(יש להירשם למכינה בתום הייעוץ במזכירות)
התלמידים יעברו אודישן ומפגש אישי נוסף
מול רכז המסלול
(יש להירשם לאודישן ולבחינה בתום הייעוץ במזכירות)
התלמידים יציגו מד כושר ויעברו מפגש אישי נוסף
מול רכז המסלול
(למעוניינים ,יש להירשם לבחינה בתום הייעוץ במזכירות)

סיום הליך ההרשמה
לידיעתכם:
•
•
•
•
•
•
•
•

מומלץ להגיע לאחד מהימים הפתוחים בהם תקבלו סקירה מקיפה על בית הספר ועל מסלולי הלימוד,
תפגשו עם רכזי המסלולים ,צוות ההרשמה ,צוות בית הספר ותלמידים.
בעת פגישת הייעוץ יש להגיע עם כל הטפסים הדרושים ,תעודות ודמי רישום .ללא כל זה ,לא ניתן יהיה
להמשיך בתהליך.
במעמד פתיחת התיק יגבו דמי רישום וטיפול בסך של  ,₪ 150שלא יוחזרו במידה של ביטול או אי קבלה.
לבדיקת התאמת המסלול המבוקש יש לגשת ולהירשם בסוף הייעוץ לבחינה של האגודה לקידום החינוך
(למעוניינים) ,הבחינה עוזרת לקבוע את המסלול הנבחר.
הנכם מתבקשים להגיע במועד שקבעתם ,במידה של ביטול פגישה יש ליידע אותנו על כך.
לא יהיה ניתן לבצע הרשמה לאחר התאריך הרשום מעלה.
תלמידים שנרשמו לאחר המועד הרשום מעלה יכנסו לרשימת המתנה ,מלבד תלמידים המיועדים למסלול
המחוננים.
חרף האמור לעיל ,הכפר הירוק רשאי להפסיק את ההרשמה בכל שיחפוץ בכך מכל סיבה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר האינטרנט שלנו www.kfaryarok.org.il
או לקבלת מענה בטלפון ( 052-4586677 ,03-6455641 :בין השעות  ,08:00-16:00ללא ימי ו' ושבת)
אנו מאחלים לכם בהצלחה 

