בס"ד

נהלי רישום
כדי לבצע את תהליך ההרשמה יש לדאוג שכל המסמכים הבאים יגיעו מצולמים באופן מסודר כולל
התשלום עם התלמיד למזכירות הישיבה ביום בחי ות הכ יסה .
א .טופס הרשמה -את הטופס יש למלא על כל פרטיו בכתב ברור ו קי .א לרשום את הפרטים באופן
מלא .תאריך לידה מלא )גם לועזי( ,מספרי ת .ז .כולל ספרת הביקורת.
ב.תעודה -יש לשלוח צילום של גיליון הציו ים מכיתה ז') .צילום ברור ומקיף את כל חלקי הש ה (.רצוי
לשלוח המלצה ממח ך הכיתה עם ציון מס' טלפון ש יתן להשיג בו את המח ך במידת הצורך.
ג .תמונה -א לשדך תמו ת דרכון )פספורט( שצולמה לאחרו ה בתוך טופס הרישום.
ד .צילום ת .ז .של האב או האם  +צילום הספח בו רשומים הילדים.
ה .דמי רישום ובחינות -עלות הרשמה )כולל:הסעות ,בחי ות ,ארוחת צהריים ושבת אירוח( היא:
 .₪ 120תשלום זה יש להעביר לפקודת ישיבת ב י צבי בהמחאה או במזומן בהגעה לבחי ות.
שימו לב :לשבתות יוזמ ו תלמידים לפי החלטתו של ראש הישיבה.

ו .כלי כתיבה.

נושאי הבחינות:
גמרא :יי תן שיעור על חומר שלא למד בעבר ,ובסיומו של השיעור תתקיים בחי ה בכתב.
הלכה ויהדות :מושגים כללים.
מקצועות חול :מתמתיקה וא גלית.
כמו כן יתקיים עם כל תלמיד ראיון אישי ובחי ה על החומר ה למד בגמרא בכיתה.

זימון לבחינה
התלמיד מוזמן לבחי ה בתיאום עם מזכירות הישיבה .יש להגיע במועד רק במועד ש קבע לתלמיד .כל
שי וי במועד מחייב תיאום מראש.
הבחי ה מתחילה בשעה  10:00זמן סיום משוער בסביבות השעה ) .15:00ארוחת צהרים תי תן בישיבה(.
ההגעה בבוקר הבחי ה באוטובוס קו ) 140פרטים על הקו יש להסתכל באתר של אגד תעבורה( ,עד לתח ה
הסופית שבבית-אל .תתכן הסעה מירושלים ,במידה וכן ,יצור אתכם קשר בהמשך.
שימו לב :ע"פ מדי יות ראשי הישיבות תשובות י ת ו החל מסוף חודש שבט  ,על כן אתם מתבקשים לא
לפ ות אלי ו ב ושא זה עד לתאריך ה "ל.

