
גוש עציון בית ישראלי
אגף החינוך

גבולם
בנים ל

ושבו 

מועצה אזורית

תאריכי ערבי הסברה ומפגשי הורים בבתי הספר

אולפנת אוריה
יום שני

כט' בשבט, 31.01.22
שעה 19:30

אולפנת נווה חנה
יום שני

י"ג באדר א', 14.02.22
שעה 20:00

אולפנת 
ראש צורים

יום רביעי
ח' באדר א', 9.02.22

שעה 20:00

ישיבת 
אורות יהודה

יום שני
כב' בשבט, 24.01.22

שעה 19:30

תיכון דרך אבות
יום שישי - בוקר פתוח 

להורים ותלמידים
יט' בשבט, 21.01.22
שעות 9:00-11:30

ישיבת 
נווה שמואל

יום רביעי
י' בשבט, 12.01.22

שעה 19:00

ישיבת
מקור חיים

יום שני
א' בשבט, 03.01.22

שעה 19:30

בתי ספר תיכוניים

בתי ספר יסודיים

נווה
ערב בזום - שני

א' בשבט 03.01.22
שעה 20:00

תתמ"ד מעיינות
שישי - בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21
שעות 09:00-10:30

שירת חנן
ערב בזום - שני 
א' בשבט 03.01.22

שעה 20:00

אורות עציון בנים
שישי - בוקר פתוח
ו' בטבת 10.12.21
שעות 10:00-11:00
ערב בזום - רביעי
יא' בטבת 15.12.21

שעה 20:30

כרמי יהודה
שישי - בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21
שעות 08:30-10:00

אורות עציון בנות
שישי - בוקר פתוח
כ' בטבת 24.12.21
שעות 09:00-10:15
ערב בזום - ראשון
כט' בטבת 02.01.22

שעה 20:00

אח"י צעירה
בוקר בזום -שישי
יב' בשבט 14.01.22

08:30-09:30 
ערב בזום - ראשון
יד' בשבט 16.01.22 

שעה 20:30

קדם
שישי – בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21 
שעות 08:30-09:30

ערב בזום - שלישי 
ב' בשבט 04.01.22

שעה 20:30

ראשית
שישי - בוקר פתוח
כז' בטבת 31.12.21

שעה 09:45
ערב בזום - רביעי
כה' בטבת 29.12.21

שעה 20:30

הרישום לגנים ולבתי הספר היסודיים 
יתבצע באתר האינטרנט של המועצה:

WWW.BAITISRAELI.CO.IL

גנים ויסודיים :גנים ויסודיים :
תחילת רישום: יום שני, א' בשבט תשפ"ב, 03.01.22

תאריך אחרון לרישום: יום שני, כב' בשבט תשפ"ב, 24.01.22

תיכוניםתיכונים  ::
תחילת רישום: יום שני, טו' בשבט תשפ"ב, 17.01.22 

הרישום יתבצע ישירות בישיבות ובאולפנות

תאריך אחרון לרישום: יום רביעי, טו' באדר א' תשפ"ב, 16.02.22

קישורים לזום

ביה"ס נווה
יום שני 

א' שבט, 03.01.22 
שעה 20:00 

לחצו על הקישור 

כדי להיכנס לזום

כניסה לזום

ביה"ס 
אורות עציון בנות

יום ראשון
כט' בטבת 02.01.22

שעה 20:00

כניסה לזום

ביה"ס 
אורות עציון בנים

יום רביעי
יא' בטבת 15.12.21

שעה 20:30

כניסה לזום

ביה"ס קדם
יום שלישי

ב' בשבט 04.01.22
שעה 20:30

כניסה לזום

ביה"ס ראשית
יום רביעי

כה' בטבת 29.12.21
שעה 20:30

כניסה לזום

מפגשי ההכרות יתקיימו בהתאם להנחיות הקורונה המתעדכנות מעת לעת. 
נא ליצור קשר עם בית החינוך כדי לוודא קיום פרונטלי או אחר.

ביה"ס שירת חנן
יום שני

א' בשבט 03.01.22
שעה 20:00

כניסה לזום

קיים
הת

ביה"ס 
אחי צעירה

יום שישי, יב' בשבט 14.01.22
שעה 08:30

יום ראשון, יד' בשבט 16.01.22
שעה 20:30

כניסה לזום

קיים
הת

https://edu-il.zoom.us/j/89192199473
https://edu-il.zoom.us/my/anuszen?pwd=UFE4TjMwZHExQWxrbndsVi9vVm5hZz09
https://edu-il.zoom.us/j/4437087031?pwd=M1JsV2Q4ZytIOXAyVEpMTUwweDVtdz09#success
https://edu-il.zoom.us/j/84322853590?pwd=cDdMVUw3NWZHOUtzK0tQQlFWeWloQT09
https://edu-il.zoom.us/j/81474995819?pwd=TmYwWWJrSTIrZVBVbkJjckxsYmVhdz09
https://edu-il.zoom.us/j/8370086702
https://cutt.ly/wfaOqfI

