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הנדון  :שנת הלימודים תשע"ט -הנחיות והערכות
 .1אנו שמחים להודיע על פתיחת שנת הלימודים תשע"ט במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר בבאר שבע.
 .2להלן מספר הנחיות ,דגשים ותאריכים חשובים לקליטה בביה"ס:
א .מבחני התאמת רמה במתמטיקה:
 בוגרי ט' – המבחן יתקיים ביום ג'  28/08/2018בין השעות . 10:30-12:30
 דף מידע על חלוקה להקבצות לימוד במתמטיקה ואנגלית כולל חומר עזר לבחינות מיון
להקבצות לימוד מפורסם באתר ביה"ס.
ב .בתאריך  02/09/2018יום א' ,אנו פותחים את שנה"ל תשע"ט :חלוקה לכיתות ,מפגש עם הצוות ,קבלת
מערכות שעות וראיונות אישיים -הגעה בשעה .8:00
ג .רשימות ספרים  ,מידע על מבחני מיון להקבצות ודרישות תלמידאות בכל מקצוע פורסמו באתר
ביה"ס בכתובתwww.techni-bs.iscool.co.il :
ד .תשלומים:

 )1הרשמה לשנה"ל תשע"ט תתקיים בתאריכים  ,31/07/2018ו 02/08/2018 -בין השעות
 .8:30-15:00ההרשמה תתקיים אצל מפקדי השכבות/מק"סים
 )2התשלום לשנת הלימודים הבאה הוא . ₪ 1400
 )3את התשלום ניתן לשלם באמצעות:


תשלום בבנק הדואר הפקדה לחשבון שמספרו ( 0-24530-9יש להציג קבלה של התשלום).



תשלום בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של ביה"ס ,יש לבחור בתפריט מצד ימין באפשרויות
"תשלומים" ולעקוב אחר ההוראות המופיעות באתר.

 )4זכאות להנחות אוטומטיות לאוכלוסיה הר"מ:
 בן/בת להורה נכה/ת צה"ל  50% -הנחה.
 בן /בת למשפחה שכולה –  50%הנחה.
 בן  /בת לנפגעי פעולות איבה –  50%הנחה.
 תלמיד/תלמידה שאח או אחות לומדים בביה"ס– 25%הנחה.
הרשמה לשנה"ל תשע"ט ותשלום דמי רווחת השוחר הינם תנאי לפתיחת שנה"ל בצורה תקינה.
 )5מלגות:
 משפחות הזקוקות לעזרה בתשלום דמי רווחת השוחר יכולות להגיש בקשה למלגה (ניתן
להוריד טפסים מאתר ביה"ס) ,בצרוף האישורים הרלוונטיים .ועדת מלגות בית ספרית
תתכנס בסמוך לקבלת הכספים ממשרד החינוך ותדון בבקשות.
 קבלת מלגה מותנת בתשלום של  50%מדמי רווחת השוחר.
 את טפסי הבקשה למלגה יש להעביר במועד הרישום לביה"ס .
חופשה נעימה ובטוחה והמשך הצלחה בשנה"ל הבאה.
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