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ברכת ראש העיר
הורים ותלמידים יקרים,
אני מברך אתכם לקראת הרישום למוסדות החינוך העל יסודיים בעיר.
כחלק מהמחויבות שלנו כלפי דור העתיד של מדינת ישראל ,אני רואה
כמשימה לאומית את ההכנה של הנוער של היום לעולם התעסוקה של
המחר .אנו משקיעים רבות בפיתוח תכניות לימוד ובביסוס התשתיות
החינוכיות שיאפשרו לנוער שלנו לקבל את מירב הכלים להצלחה בעולם
הטכנולוגי המשתנה במהירות .תפקיד בית הספר כיום איננו רק להעניק
ידע אלא גם להוות חממה ליזמות ויצירתיות המאפשרת צמיחה אמתית ופריצת דרך בתחומים
השונים.
נס-ציונה היא עיר המחנכת למצוינות לימודית לצד מחויבות חברתית גבוהה .אנו מאמינים כי
החינוך אינו מוגבל לכיתת הלימוד ויודעים עד כמה משמעותית הפעילות בחינוך הבלתי פורמלי,
שהנוער בנס ציונה לוקח בה חלק באחוזים מאד גבוהים .לצד פרסי ההצטיינות החינוכיים אנו
ממשיכים להוביל בראש טבלת אחוזי הגיוס לנשים וגברים .זוהי תוצאה של השקעת משאבים
של הרשות ,עבודה קשה של הצוותים החינוכיים והשקעה של התלמידים שלנו.
לתלמידים העולים לכיתות ז' אני מאחל התאקלמות מהירה במסגרת החדשה .אני יודע כי
ההשקעה שזכיתם לה בבית הספר היסודי  -תישא פרי.
לבוגרי כיתות ט' ,עם כניסתכם לחטיבה העליונה ,אני מאחל כי תעשו את הבחירות הנכונות
ותפעלו בשיקול דעת ובתבונה .בטוחני כי גם אתם תמשיכו את דרכם של אלפי תלמידינו
ובוגרינו ותעשו את המרב והמיטב למען הצלחתכם.

שלכם,

יוסי שבו
ראש העיר
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ברכת מנהלת אגף החינוך
תלמידים והורים יקרים,
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט ועם עלייתכם שלב במערכת החינוך לכיתות
ז' בחטיבות הביניים ולכיתות י' בחטיבות העליונות ברצוני לאחל לכם המון
הצלחה.
כניסה למסגרת חדשה  ,מלווה בהתרגשות רבה ,בחששות ובצפייה להצלחה.
זהו ציון דרך משמעותי עבורכם המלווה באתגרים חדשים לימודיים ,חברתיים
ורגשיים.
העיר נס ציונה מקדמת את התפיסה שביסודה מתן הזדמנויות לפיתוח כל אחד מתלמידי העיר ,שהרי
לכל פרט יש את היכולות והכישורים הייחודיים לו ,אותם ניתן לחזק ולקדם.
לצורך כך ,מקיימת מערכת החינוך העירונית מנעד דגשים משותפים לצד דגשים ייחודים לכל בית
ספר .אנו מעודדים את הסקרנות ,דואגים למיצוי יכולות בתחום המדעים ,אומנויות ,ספורט ,מנהיגות,
אזרחות טובה ,תרומה לקהילה ,אהבת הארץ וכבוד האדם.
הרשות משקיעה רבות בבניית מוסדות חינוך וקידום יוזמות חינוכיות ,חדשניות ומובילות .כל אלו יוצרים
רב גוניות הן בתחומי העניין ,הן במגמות קיימות וחדשניות ,בתחומי העשרה ובפרויקטים עירוניים
וביצירת מודל חינוכי ייחודי בית ספרי.
חשיבה זו ,מאפשרת לכל תלמיד ומשפחה למצוא תשתית מתאימה לצמיחה אישית מיטבית.
פיתוח עשייה חינוכית כזו ,מתבססת על יצירה משותפת בה לוקחים חלק כלל הגורמים הרלוונטיים:
מנהלים ,בעלי תפקידים ,צוותים חינוכיים ,הורים ואתם התלמידים.
לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע"ח רכזנו את הנחיות הרישום והמידע אודות בתי הספר ,כיתות
ייחודיות ומגמות מגוונות.
אני מאמינה כי איכויות חינוכיות מתממשות בזכות אנשי חינוך יצירתיים ,בעלי גמישות מחשבתית,
יכולת אמפתית ומכוונות לטיפוח וקידום כל אחת ואחד מהתלמידים.

הצלחה לכל תלמידי העיר נס ציונה
מאחלת לכולנו שנמשיך לחלום ,ליצור ולממש.

מוטי סגל
מנהל מחלקת בתי הספר
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ריבה קליין
מנהלת אגף החינוך

תכניות עירוניות בחינוך העל-יסודי
אגף החינוך מוביל תפיסה פדגוגית רחבה בכוונה לשפר את איכויות ההוראה ,לצד יצירת
אווירה לימודית בטוחה ומוגנת .יצירת רצפים החינוכיים בעיר בין בתי הספר היסודיים לקריות
החינוך השש שנתיות במטרה להקל על התלמידים את המעבר במישור הרגשי והאקדמי.
דגש מיוחד יושם השנה על פיתוח אוריינות טכנולוגית דיגיטאלית באמצעות מעטפת רחבה של
מיזמים ,הדרכות ,תשתיות ומסגרות למידה מקוונות .חשוב לנו לקדם ולהרחיב יחד את היקף
השימוש בתכנים דיגיטליים ובמערכות ניהול מתוקשבות ולהפוך את בתי הספר בעיר לארגונים
מתוקשבים ברמה גבוהה .ברצוננו לחזק את הלימודים הטכנולוגיים בעיר ולהרחיב את מעגלי
הלומדות והלומדים מקצועות אלו.
ראש עיריית נס ציונה ומערכת החינוך רואים חשיבות לאומית בהוראת המקצועות המדעיים
ותלמידי העיר ימשיכו ללמוד את לימודי הפיסיקה במרכז שוורץ רייסמן אשר במכון ויצמן רחובות.
הגידול במספר הלומדים פיסיקה ומתמטיקה ברמות הגבוהות ביותר מעיד על ההשקעה הרבה
והוא גבוה באחוזים ניכרים מהממוצע הארצי.
לצד לימודי המדעים וההשקעה באמצעים טכנולוגיים נמשיך בתוכנית חינוכית "בתרמיל שלי
צידה לדרך" תכנית חינוכית פורצת דרך וייחודית לעיר .שבבסיסה ,יוזמה חדשנית להעמיד
תכנית תהליכית והוליסטית ברמה יישובית ,לתלמידי החינוך הממלכתי העל -יסודי .התכנית
מכוונת מטרה -הכנה לחיים.
מטרת התוכנית חיזוק כישוריהם האישיים של הלומדים והקניית כלים לגיבוש השקפת עולם
חברתית -ערכית -הומניסטית ודמוקרטית ,מתוך כוונה להצמיח בוגר בעל מודעות לאחריות
אישית ואזרחית .התכנית אמורה להכשיר את הבוגרים לתפקד בתוך עולם מרובה אינטראקציות
חברתיות וטכנולוגיות מתקדמות.
בכל בתי הספר בעיר קיימים מודלים חינוכיים ייחודיים ,תפיסה ועשייה חינוכית ,הגות ומעשה,
המעצבים יחדיו שפה מערכתית ,עירונית וקהילתית כיסוד בחינוך ילדי העיר בנס ציונה .זו שפה
הנותנת לגיטימציה לפלורליזם תרבותי ופדגוגי של קהילות מקצועיות (צוותים במוסדות החינוך),
בשיתוף קבוצות הורים וקהילה  ,זאת יחד עם קידום חדשנות חינוכית המכוונת לעשייה עדכנית,
בהלימה לאפיוני המאה ה – .21זוהי תפיסה רעיונית חינוכית ייחודית כבסיס לעיצוב אפשרויות
חינוך מגוונות שביסודן מתן מענה לכל ילד -התלמיד במרכז .ברצוננו לאפשר לתלמידים אוטונומיה
ומימוש עצמי אשר יעניקו להם תחושה של מסוגלות ,שייכות ,כבוד וערך עצמי.
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שיפור ההישגים של תלמידי העיר ועלייה בזכאויות לתעודת בגרות
תשע"ד

תשע"ה

תשע"ו

בן גוריון

88.7%

92.5%

97.6%

בן יהודה

93.9%

91.3%

93.2%

(מחזור א' סיים בתשע"ו)

-

-

96.9%

גולדה מאיר

הערות:
 .1עליה מתמדת בכל שנה בשעור הזכאות לבגרות.
 .2עלייה חדה במספר תעודות הבגרות האיכותיות (מקצועות ריאליים והישגים גבוהים) למעלה מ15%
מתעודות בגרות עמדו ברף ההצטיינות.
 .3אחוז נשירה מבתי הספר העירוניים – פחות מ.0.4%-
 .4גיוס איכותי לצה"ל בנים ובנות.
הבנות דורגו במקום הראשון בארץ!
הבנים במקום הרביעי בארץ!
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מבנה מערכת החינוך העל יסודית ז'-יב' בשנה"ל תשע"ט
קריית החינוך
קריית החינוך
השש-שנתית
השש-שנתית ע"ש
ע"ש
"ד .בן גוריון"
"א .בן יהודה"
סביונים
בינתחומי הדר
רעות
לב המושבה

שקד
ארגמן

קריית החינוך
השש-שנתית
ע"ש
"ג .מאיר"
בן-צבי
ראשונים
אירוס

קריית החינוך
"שיבולים"
השש-שנתית
(אנתרופוסופי)
"פארק המדע"
אשכול
ניצנים
שדות

על אזורי עירוני

הערות:
•רישום לכיתות י' – "פארק המדע" – רישום פתוח לכל בוגרי כיתות ט' בעיר.
•רישום לחטיבה העליונה (להוציא "פארק המדע") על פי אזורי הרישום והמשך ישיר מחט"ב
באותה קריית חינוך.
•מעבר לחט"ע ( י') או חט"ב (ז') בקריית חינוך שאינה מהווה המשך לימודים ישיר ואינה על
פי אזור הרישום – תתאפשר לכיתות ייחודיות עירוניות בלבד.
•קבלה לכיתות  /קבוצות מצויינות (חט"ב/כיתה ז') אך ורק לכיתה שבאזור הרישום.

נהלי הרישום לכיתות ז'
•כל תלמיד ירשם בבית הספר הקולט ע"פ אזור הרישום שלו .בעת הרישום ניתן למלא בקשת
העברה( .טפסי בקשת המעבר נמצאים בבתי הספר)
•בקשות העברה יוגשו על בסיס איחוד אחים או בחירת כיתה עירונית ייחודית הבקשות יידונו
במרוכז באגף החינוך (רק לאחים הלומדים בחט"ב).
•תלמידים שמבקשים להתקבל לכיתות עירוניות  -מוסיקה  -מחול  -ספורט .יגיעו למפגשי
האיתור המפורסמים בחוברת .תשובות סופיות יתקבלו בחודש מאי.
•תלמיד שהתקבל לכיתה ייחודית ואישר את השתתפותו בכיתה זו ,לא יוכל להגיש בקשה לשיבוץ
מחדש בכיתה אחרת או בקשת העברה לבית ספר אחר.
•עד סוף אפריל יתקיים דיון באגף החינוך בנושא בקשות ההעברה.
•בחודש מאי מתן תשובות סופיות למבקשי ההעברה  .ההודעה תימסר לבית הספר בו התלמיד
ביצע רישום .בית הספר יהיה אחראי להעברת המידע לתלמיד ולבית הספר המזין.
• ביקורים בבית הספר היסודי  -במהלך ינואר  -פברואר יבקרו מנהלות ויועצות החט"ב בבתי הספר
היסודיים.
•ביקור תלמידי בתי הספר היסודיים בחטיבות הביניים – במהלך מאי.
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רישום לכיתות ז'
•בוגרי בתי הספר "סביונים" "רעות" "בינתחומי הדר" ו"לב המושבה" ,יירשמו לכיתה ז' בקריית
החינוך השש-שנתית ע"ש "א .בן יהודה".
•בוגרי בתי הספר "בן-צבי" "ראשונים" ו" אירוס" ,ירשמו לכיתה ז' בקריית החינוך השש-שנתית
"גולדה מאיר".
•בוגרי בתי הספר "שקד" ו"ארגמן" ,ירשמו לכיתה ז' בקריית החינוך השש-שנתית ע"ש "ד .בן גוריון".
•בוגרי בית ספר "אשכול" "ניצנים" ו"שדות" ירשמו לקריית החינוך השש שנתית ע"ש "פארק
המדע".

התמחויות בספורט (עירוניות)
התמחות בכדורסל בבית ספר "בן יהודה"
התמחות בכדוריד בבית ספר "בן גוריון"
כיתה רב ענפית  +כדורעף בנות בבית ספר "גולדה"

כיתות עירוניות
מחול – "בן-יהודה"
מוזיקה – "בן-גוריון"

בכל שכבת כיתות ז' בעיר בארבעת הבתי ספר ,תפתח כיתת/קבוצת מצוינות ייחודית.
ב"גולדה"
כיתת מצוינות מדעית-טכנולוגית בשיתוף "מכון וייצמן" ו"תעשיידע".
ב"בן גוריון"
כיתת "נחשון"-מצוינות מדעית בשיתוף משרד ראש הממשלה תכנית "תלפיות" וכיתה מדעית טכנולוגית.
ב"בן-יהודה"
כיתה מדעית טכנולוגית –תכנית המצוינות המדעית של משרד החינוך.
ב"פארק המדע"
קבוצת מצוינות בתחום המנהיגות והיזמות בדגש על מדעים רפואה וטכנולוגיה .קבוצת מצויינות
בתחום הספורט.
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מועדי הרישום לכיתות ז' בעיר – 21-25/3/2018
הרישום לכיתות ז' יתקיים במזכירויות בתי הספר:
"בן גוריון" "גולדה מאיר"
 22.3.18יום ה' 8:30-14:00
 23.3.18יום ו' 8:00-12:00
 25.3.18יום א' 8:00-13:00
16:00-18:30

"פארק המדע"
"בן יהודה"
 22.3.18יום ה'  21.3.18 9:00-13:00יום ד' 8:30-14:30
 22.3.18 16:30-18:30יום ה' 9:00-13:00
16:30-18:30
 23.3.18יום ו' 12:30-8:30

יש להצטייד ב:
צילום ת.ז +צילום ספח בו מופיעים פרטי התלמיד/ה
תמונת פספורט
צילום תעודה מחצית א' של כיתה ו'
המחאה מקדמה  ₪ 400לתאריך 1.9.18
המחאה על סך  ₪ 280למעוניינים להצטרף לפרויקט השאלת ספרים.

ערבי חשיפה לעולים לכיתות ז'  -כיתות ייחודיות( .זכאים להגיע רק התלמידים
המזינים את בית הספר למעט כיתות ייחודיות עירוניות)
18.2.18
19.2.18
20.2.18
25.2.18
26.2.18
		
6.3.18

בן יהודה ערב חשיפה למחול בשעה 19:30
פארק המדע ערב חשיפה לחטיבה בשעה 19:00
בן יהודה ערב חשיפה לכיתה המדעית טכנולוגית בשעה 19:00
בן גוריון ערב חשיפה לכיתות נחשון ,ספורט מוסיקה ומדעית טכנולוגית בשעה 18:45
גולדה מאיר ערב חשיפה לכיתת המצויינות וכיתת הספורט הרב ענפית בשעה 20:00
בן יהודה ערב חשיפה לכיתת הספורט בשעה 20:30

*כיתות ייחודיות עירוניות הפתוחות לכולם הינן( :נא לשים לב לתאריכים)
ההתמחויות בספורט :כיתות עירוניות .על התלמיד להיות פעיל באגודת הספורט.
התמחות בכדורסל בבית ספר "בן יהודה"
התמחות בכדוריד בבית ספר "בן גוריון"
כיתה רב ענפית  +כדורעף בנות בבית ספר "גולדה"
כיתות ייחודיות (עירוניות)
מחול " -בן-יהודה"
מוזיקה " -בן-גוריון"
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איתור תלמידים לכיתות ייחודיות העולים לכיתה ז'
"פארק המדע"
איתור לקב' המצוינות בחטיבה :
		
5.3.18
אשכול17:00 – 16:00 :
		
ניצנים18:00 – 17:00 :
		
שדות 19:00 – 18:00 :
		

"בן גוריון"
		
4.3.18
5.3.18
		
6.3.18
11/12.3.18

ראיונות לכיתה מדעית טכנולוגית יום א' .13:00
מבחנים לכיתת הספורט יום ב' .13:00
ראיונות לשיבוץ בכיתת נחשון יום ג' .14:00
איתור לכיתת המוסיקה ימים א' וב' .14:00

"גולדה מאיר"
מיונים לכיתת ספורט רב-ענפית בנים .יום א' .14:00
		
4.3.18
איתור לכיתת מצויינות .יום ב' .15:00
		
5.3.18
איתור לכיתת ספורט בנות התמחות כדורעף .יום ו' .11:00
		
9.3.18
ראיונות לכיתת ספורט .יום א' .14:00
11.3.18
ראיונות לכיתת מצויינות .יום ב' .15:00
12.3.18

"בן יהודה"
15.2.18
18.2.18
		
21.2.18
22.2.18
11.3.18

יום ה' איתור בנות לכיתת ספורט מ"סביונים" בין השעות  10:30 – 8:30באולם ביה"ס.
יום א' איתור בנות לכיתת הספורט מ"בינתחומי הדר" בין השעות 10:30 – 8:30
באולם ביה"ס.
יום ד' מיון כדורסל בנים ובנות בין השעות  16:30 – 14:30באולם ביה"ס( שלב א )
יום ה' איתור בנות לכיתת ספורט מ"לב המושבה" בין השעות  10:30 – 8:30באולם ביה"ס.
יום א ראיונות כדורסל בנים בין השעות  16:30 – 14:30באולם ביה"ס ( שלב ב').

12.3.18

יום ב' ראיונות כדורסל/אתלטיקה בנות בין השעות  16:30 – 14:30באולם ביה"ס ( שלב ב).
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טופס בקשה למעבר בית ספר עבור תלמידי כיתות ז'
				
טלפון
			
שם פרטי  +שם משפחה של התלמיד/ה
				
טלפון
							
שם ההורה
		
כיתה
שם בית הספר היסודי			
כתובת מגורים			
סיבת הבקשה:
א .כיתות ייחודיות  -השתתפתי בכל שלבי האיתור ומבקש/ת להתקבל לכיתת:
•ספורט כדורסל
•ספורט כדור יד
•ספורט רב ענפית וכדורעף
•מוסיקה
•מחול
אם אותרת לכמה כיתות במקביל יש לציין את סדר העדיפות  - 1העדיפות הגבוהה ביותר
					
.1
					
.2
					
.3

ב .איחוד אחים											:
														
														
														
													
													
													
ג.אחר:
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רישום לכיתות י'
התלמידים העולים לכיתה י' – יעברו תהליך רישום בחטיבה העליונה וישובצו למגמות הלימוד אשר
בכל חטיבה עליונה ,בהתאם להישגיהם בחטיבות הביניים (כיתה ט') ובהתאם להחלטת הצוות
המקצועי בכל בית ספר .הרישום לכיתות י' (חטיבות עליונות) הנו רישום פנימי.
תלמידי ט' בחטיבה ע"ש "גולדה מאיר" ,ימשיכו לימודיהם באותו בית ספר.
תלמידי ט' בחטיבה ע"ש "א .בן יהודה" ימשיכו את לימודיהם באותו בית ספר.
תלמידי ט' בחטיבה ע"ש "ד.בן גוריון" ימשיכו את לימודיהם באותו בית ספר.
הרישום לקריית החינוך השש שנתית ע"ש פארק המדע פתוח לכל תלמידי העיר.
חשיפה לבוגרי כיתות ט’  -ערב פתוח
		
1.2.18
פארק המדע בשעה 20:30 – 19:00
פארק המדע איתור למגמות ייחודיות 19:30 – 16:00
		
4.3.18
		
7.2.18
בן גוריון בשעה 20:30 – 18:30
11.2.18
גולדה מאיר בשעה 20:00 – 17:00
שיבולים לכיתות ט' וי' בשעה 20:30 – 18:30
12.2.18
בן יהודה בשעה 20:00 – 17:00
15.2.18

מועדי הרישום לחטיבות העליונות – הרישום פנימי
הרישום לכיתות י'
גולדה
12:00-09:00 - 16/3/18
19:00-16:00 - 18/3/18
12:00-09:00 - 19/3/18

בן יהודה
יום א' 20:00-17:00 - 18.3.18

בן גוריון
 21.3.18יום ד' 18:00-16:00 ,12:00-8:00
 22.3.18יום ה' 14:00 – 8:30
 23.3.18יום ו' 12:00 – 8:00

פארק המדע
 21.318יום ד' 14:30-8:30
 22.3.18יום ה' 13:00-9:00
18:30-16:30

ע"מ לבצע רישום לכיתה י' יש להצטייד ב:
 .1המחאה ע"ס  400שח' לתאריך 1.9.18
 . 2המחאה ע"ס  320ש"ח עבור השאלת ספרים בתיכון לתאריך  1.6.18מקדמה (לתלמידים
המעוניינים לקחת חלק בפרויקט)
תושבים חדשים בעיר מתבקשים לבצע רישום באגף החינוך ,רח' תל חי 089306001 .29
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כללי:
מבנה תעודת הבגרות במדינת ישראל וחוקת הזכאות החדשה
•מקצועות החובה( :יח”ל  -יחידות לימוד)
		
לשון ,הבנה והבעה
			
יח"ל
2
יח"ל
2
			
ספרות
			
יח"ל
2
			
תנ"ך
			
יח"ל
2
			
היסטוריה
			
יח"ל
2
			
אזרחות
			
 3/4/5יח"ל
		
מתמטיקה
			
 3/4/5יח"ל
		
אנגלית
			
			

16-20

סה"כ

יח"ל חובה

מקצועות הבחירה/מגמה מקצוע מורחב ברמה של  5יח"ל
*כל תלמיד יתנסה התנסות מעשית במעורבות קהילתית לפי המפורט מטה:

מרכיבים

כיתה י
אני והקהילה

כיתה י"א
אני והחברה

התנסות מעשית
פרטנית

 60שעות

התנסות מעשית
קבוצתית
(פרויקט)

 30שעות

 30שעות

סה"כ

 90שעות

 60שעות

 30שעות

כיתה י"ב
אני והמדינה
 30שעות
ייזום וביצוע של
פרויקט חברתי
אישי או קבוצתי

 30שעות
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מבנה תעודת הבגרות החדשה

מגמות לימוד (מקצועות בחירה מורחבים ברמה של  5יח"ל)
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קריית החינוך השש שנתית "פארק המדע"
טל' בית הספר08-6314100 :

מצעידים אותך לעבר עתיד של חדשנות
מנהלת קריית החינוך :גב' ברוריה טישלר
קריית החינוך "פארק המדע" מהווה דוגמה ייחודית לחיבור בין פדגוגיה חדשנית לבין מבנה אדריכלי.
ייעודה של קריית החינוך הוא לאפשר שילוב של כל אוכלוסיית נס ציונה בבית הספר ,כאשר כל תלמיד
ילמד על פי רמתו ועל פי תחומי העניין שלו .לכן ,בדומה ללימודים במוסדות אקדמיים ,הלימודים
בתיכון מאורגנים במבנה של "פקולטות" .כל אחת מהפקולטות עוסקת בציר מרכזי ,שסביבו ניתן
ללמוד את אותו תחום מקצועי בהיבטים שונים וברמות שונות תוך שיתופי פעולה בין  -תחומיים
בין הפקולטות השונות .הפקולטות הראשונות שנפתחו עוסקות בתחום המדעים והבריאות ובתחום
המחשבים והסייבר .הלימודים בקריית החינוך מייצרים הזדמנויות הקושרות את חווית הלמידה אל
העולם שמחוץ לחדר הכיתה תוך שימת דגש על שיתופי פעולה עם הקהילה ,חינוך לערכים ותרומה
לחברה .תלמידי מגמת הרפואה מסיירים בבתי חולים ,שם הם פוגשים את ההיבטים היישומים של
עולם הרפואה .תלמידי המחשבים והסייבר מסיירים בחברות הייטק שם הם לומדים על תהליכי יזמות
וחדשנות .גם הקרבה לפארק המדע ,הפותחת חלון הזדמנויות להעצמת הלמידה ע"י יצירת קשרים
עם חברות שונות בפארק (כגון "קמהדע" ועוד).
בחטיבת הביניים פועלות בנוסף לקבוצות המצוינות ,תכניות העשרה ייחודיות כגון רובוטיקה ,פיתוח
חשיבה יצירתית ע"י לימודי אומנות ,פרויקטים ייחודים כגון הדפסה בתלת ממד ועוד.
המגמות בתיכון ומבנה הלימודים במגמה:

המגמה

מקצוע מדעי /
מקצוע מבוא ברמה
של  5יח"ל

מקצוע מוביל
ברמה של  5יח"ל

מקצוע התמחות
(פרויקט גמר ברמה
של  5יח"ל)

מדעי הבריאות

פיסיקה או כימיה או
ביולוגיה

מדעי הבריאות

מערכות רפואיות

הגנת סייבר
(תכנית גבהים)

פיסיקה או כימיה

מדעי המחשב

הגנת סייבר

מידענות סייבר (גילוי
ואיתור מידע דיגיטלי)

סינית

ניתוח ואיתור מידע

מידע וידע באינטרנט

•לימודי כל מקצועות הליבה עפ"י תכנית הלימודים של משרד החינוך.
•מגמה תיפתח בתנאי שירשמו אליה  20תלמידים לפחות.
•תלמידי מדעי הבריאות ותלמידי הגנת סייבר יילמדו בכיתה י' לפחות שני מקצועות מדעיים
ובכיתה י"א יבחרו מקצוע מדעי אחד ברמה של  5יח"ל אליו ייגשו לבחינת בגרות.
•תלמידי מגמת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי ילמדו בכיתה י' מקצוע מדעי בהיקף של  1יח"ל.
•השתתפות בתכנית למעורבות חברתית מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.
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על המגמות:
 .1מדעי הבריאות
המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בתחומי הבריאות והרפואה .המגמה חושפת את בני הנוער
לעולם הרפואה המתקדם ולמגוון מקצועות הבריאות .הלימודים במגמה הם לימודים עיוניים בשילוב
סיורים בבתי חולים ,שם פוגשים התלמידים את ההיבטים היישומים של עולם הרפואה .כמו כן,
במסגרת לימודי המגמה ,התלמידים עוברים קורס מד"א ומשתלבים במערך ההתנדבות כאנשי צוות
באמבולנסים.
מבנה הלימודים במגמה:
 10יחידות רפואה  5 +יחידות מקצוע מדעי (פיסיקה ,כימיה או ביולוגיה) .מתמטיקה ברמה מוגברת.

 .2מגמת הגנת סייבר  -״תוכנית גבהים״ (פותחה ע״י מטה הסייבר הצה״לי ומשרד החינוך)
מטרת התוכנית להכשיר את בוגריה לאפיין ולפתח מערכות תוכנה מורכבות במרחב הסייבר .התוכנית
כוללת לימודי מחשבים וסייבר בהיקף של  10יחידות לימוד בנוסף ללימודי מתמטיקה ואנגלית מורחבים.
שיטת הלמידה במסלול הסייבר הינה ייחודית ,ומתבססת באופן משמעותי על למידת חקר ועבודה עצמית
של התלמידים ובליווי עוזר הוראה מתעשיית ההייטק.
הלימודים מתבססים על לימודי מדעי המחשב (שפת  ,)pythonרשתות תקשורת ואתיקה בעולם הסייבר.
התלמידים אשר יתקבלו למסלול זה יגדילו את סיכוייהם להשתלב במסלולים הטכנולוגיים בצה"ל
ובתעשיית ההיי-טק.
 .3מידענות סייבר (איתור וגילוי מידע דיגיטלי)
המגמה נבנתה במסגרת שיתוף פעולה בין המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך ,אגף המודיעין
בצה"ל וחברות טכנולוגיות מתקדמות .המגמה מיועדת לתלמידים מצטיינים במגמות רב לשוניות
בעלי חשיבה מופשטת ובעלי יכולות ניתוח גבוהות בתחומי שפה ומידענות ,המגלים נכונות לעמוד
באתגרים .בוגרי המגמה יוכלו להשתלב כמנהלי מדיה חברתית במגוון מקומות תעסוקה :חברות
שיווק שונות ,ארגונים ,מוסדות חינוך ,מוסדות לימוד ,משרדי יחצנות ,משרדי פרסום ,כיועצים
למנהלים ומלווים בתחומים אלו.
מבנה הלימודים במגמה:
 10יחידות ניתוח ואיתור מידע באינטרנט  5 +יחידות שפה זרה שנייה  -סינית .

*מקצועות הליבה נלמדים בהתאם לתכנית משרד החינוך
*מגמה תפתח בתנאי שירשמו אליה  20תלמידים לפחות
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קריית החינוך השש-שנתית ע"ש "א .בן-יהודה"
טל' בית הספר08-9400027 :

מודל חינוכי "-מצוינות בגוון אישי”
מנהלת קריית החינוך השש-שנתית  -גב' נטלי זקין-שלום
 גב' ענת ויינריךמנהלת חטיבת הביניים
ביה"ס חרט על דגלו טיפוח מצוינות בגוון אישי – בדרך של דיאלוג ושיח כאורח חיים .ביה"ס מאמין
ביכולתו של כל תלמיד להצליח לממש את עצמו ולכן בנוי כך שיוכל לתת מענה לצרכים מגוונים
תוך הכרה בשונות ,שילוב שיטות הוראה ,סיוע ותמיכה .בית הספר שם לו למטרה לקדם את הישגי
התלמידים תוך חתירה מתמדת להצטיינות ומצוינות ,בד בבד עם חינוך לערכי יסוד ונתינה.
חטיבת הביניים:
בחטיבת הביניים קיימים מסלולי לימוד ייחודיים המיועדים לתלמידים מכיתה ז' ועד יב' .המסלולים
הקיימים הם :מסלול עתודה מדעית טכנולוגית ,כיתת ספורט ,מחול וחינוך מיוחד .בחטיבת הביניים
פועלות תכניות העשרה ייחודיות המופנות לכלל התלמידים ע"פ תחומי עניין .בין התכניות פועלות:
נבחרת אסטרונומיה ,רובוטיקה ,יזמים צעירים ,מועדון קריאה ,קבוצות העצמה ועוד.

חטיבה עליונה :מקצועות בחירה מורחבים ברמת  5-10יח"ל  /מגמות לימוד
אשכול א'
הנדסת תוכנה (טכ"מ 10 -יח"ל):
מדעי המחשב ( +)5בינה מלאכותית ()5
מדעי המחשב ( + )5אנדרואיד ()5
כימיה
ביולוגיה
חינוך גופני – כדורסל  /חדר כושר
תיאטרון
תקשורת קולנוע
תקשורת המונים
מחול
יזמות ומנהיגות – תכנית ייחודית (חדש)
צילום ( 10יח"ל)
הנדסת תעשייה וניהול ( 10יח"ל)

אשכול ב'
פיזיקה
ביולוגיה מולקולרית
ערבית
משפטים – תכנית ייחודית
מדעי החברה:
פסיכולוגיה וקרימינולוגיה
מדעי המחשב ( 5יח"ל)

אשכול ג'
פיזיקה (מדעית)
ביולוגיה
ערבית
משפטים – תכנית ייחודית
מדעי החברה:
פסיכולוגיה וקרימינולוגיה
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עקרונות הבחירה:
כל תלמיד מחויב לבחור בכיתה י' שלושה מקצועות מגמה (אחד מכל אשכול) ובכיתה יא'
יבחר שני מקצועות מגמה להמשך הדרך.
תלמידי המגמות הטכנולוגיות ,תעשיה וניהול וצילום ,אינם משלבים מקצועות בחירה נוספים.
מחויבות אישית י'-יב' מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.
מקצוע החינוך הגופני הנו מקצוע חובה לזכאות לתעודת בגרות (ציון פנימי).
כל תלמיד בכיתה י' חייב לבחור מקצוע מדעי בהיקף  1יח"ל.
מינימום של  4יח"ל באנגלית.

*מגמה תפתח בתנאי שירשמו לפחות  20תלמידים
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קריית החינוך השש-שנתית ע"ש "ד .בן גוריון"
טל' בית הספר08-9448600 :

מודל חינוכי – "כשערכים והישגים נפגשים" – מצוינות בעידן מתחדש
מנהלת קריית החינוך השש-שנתית  -גב' איריס דורון
 ד"ר יהודית שרףמנהלת חטיבת הביניים
קריית החינוך השש-שנתית ע"ש "בן-גוריון" ,הוותיקה בעיר ,בעלת תו איכות מוכח ,שוקדת על
הכשרת התלמידים כמנהיגי המחר ,באמצעות פיתוח מנהיגות בית ספרית וקידום החינוך הערכי.
המחויבות לערכי אהבת הארץ ,שיוויון ,כבוד ,שייכות ,סבלנות וסובלנות ,מהווים ערכי יסוד בתפיסת
העולם החינוכית הבית ספרית.
בית הספר נותן דגש לליווי אישי לכל תלמיד ,הן בפעילות הלמידה האקדמית והן בפעילות
החברתית .בית הספר מקנה כישורי מנהיגות תוך עידוד למידת חקר ,עבודה בצוות ,חשיבה
ביקורתית ,יצירתיות וחדשנות ,ושוקד על פיתוח אוריינות דיגיטלית טכנולוגית ,כדי להיות עדכניים
וחדשניים בעולם עתיר ידע.
הישגים מוכחים:
תשע"ו 97.6% – 2016 ,זכאים לתעודת בגרות.
פרס תגמול דיפרנציאלי תשע"ו  – 2016אות מצוינות בתחום הלימודי ,החברתי והערכי.
פרס תגמול דיפרנציאלי תשע"ה  – 2015אות מצוינות בתחום הלימודי ,החברתי והערכי.
פרס חינוך מחוזי תשע"ה  – 2015איכות ומצוינות בתהליכי הוראה האקלים המיטבי.
אחוז בוגרי מתמטיקה  5יח"ל ופיסיקה  5יח"ל מהגבוהים בארץ.
אחוז המתגייסים לשרות צבאי משמעותי מהגבוהים בארץ.
חטיבת הביניים:
כיתת נחשון (ז'-י"ב) תכנית לפיתוח מנהיגות בעלת פוטנציאל לעתודה מובילה במדינת ישראל.
התכנית מטפחת נוער ערכי ורב כישרונות ,בהלימה לתפיסה של תכנית העילית הצבאית –
אקדמית תלפיות.
כיתת מוסיקה (ז'-י"ב) כיתה הלומדת חינוך מוסיקלי ,המשלב השכלה עיונית רחבה בתחומי
המוסיקה ,ופיתוח הכישרון האישי בשירה ובנגינה.
עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) הינה תכנית מצוינות יוקרתית ,ייחודית ופורצת דרך לקידום
עתידם של התלמידים .התכנית מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה ויכולות גבוהות.
כיתת ספורט כדור-יד כיתה לספורטאים מצטיינים בענף הכדור יד .התכנית כוללת אימונים
ולימודים עיוניים ,וכן פעילויות העשרה מגוונות.
תכניות ייחודיות בחטיבה :רובוטיקה ,עכבר הזהב" ,זוויות ראייה" ,עבודות חקר ,חידון מורשת קרב
ומורשת בגין ,תחרויות מקוונות ,פרויקט ע"ש אילן רמון ,עמיתים למניעת השימוש בסמים ,יזמים
צעירים ,פרויקט מיכאל ,תכנית בני מצווה ומשלחות תלמידים לעיר התאומה זולינגן שבגרמניה.
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חטיבה עליונה( :מקצועות מוגברים ברמה של  5-10יח"ל)
מדעים
הנדסת תוכנה-פיתוח
אפליקציות ומערכות מידע,
אנדרואיד וסייבר ( 10יח"ל)
ביולוגיה וביוטופ
כימיה
פיסיקה
מדעי המחשב

אומנויות
תקשורת-קולנוע /רדיו
( 9יח"ל)

רב תחומי
נחשון – מנהיגות

דיפלומטיה בן לאומית באנגלית
תיאטרון
מדעי החברה-סוציולוגיה/קרימינולוגיה
מוסיקה
חינוך גופני  +תעודת מדריכי ג"ג/תנ"ך/ספרות/ערבית
חדר כושר
תיירות

**מגמה תפתח בהתאם למספר הנרשמים
דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית  -מגמה ייחודית עירונית הכוללת תכנית לפיתוח כישורי
תקשורת בין-אישית ,אוריינות בתחום הידע והמידע .כוללת שיטות לניהול מו"מ ,יחסים בינלאומיים,
ניהול סכסוכים ופתרונם .עמידה מול קהל ,דיבייט וסיורים חוץ בית ספריים.
כיתת נחשון  -לפיתוח מנהיגות (ראה פירוט חט"ב ).
תכנית עמ"ט  -עתודה מדעית טכנולוגית המפתחת מצוינות ופורצת דרך( .ראה פירוט חט"ב).
כיתת אומ"ץ ( אמונה בעצמי ,מוכן למאמץ ,צופה להישגים)  -כיתה הפועלת בשיטות הוראה מיוחדות
ללמידה ,תוך כדי העלאת אמונם של הלומדים ביכולתם להצליח במסלול בגרות מלא .בכיתה מושקעים
משאבים רבים ,מתרגלים ושעות פרטניות .בתמיכת משרד החינוך ואגף החינוך בעיריית נס ציונה.
מגמת תקשורת  -קולנוע/רדיו בעידן רב ערוצי ,הולך וגדל הצורך בהקניית ידע ,טיפוח יצירתיות
ויכולת ביקורתית .התקשורת היא שפת המחר .מסלול הרדיו ,הוא מסלול ייחודי בעיר נס-ציונה .תחנת
הרדיו ,משדרת ,בתדר  . FM 106תלמידי המגמה מבקרים באתרי צילום ,נפגשים עם אנשי תקשורת,
עיתונאים ,אנשי טלוויזיה ורדיו ועוד.
תוכנית מצפ"ן – משולבת במגמות הטכ"מ ומדעי המחשב .תכנית מצפ"ן היא בשיתוף חיל התקשוב,
סייבר ותחום המודיעין.
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש "גולדה מאיר"
טל' בית הספר08-6523520 :

מודל חינוכי "-קשרים וכישורים להצלחה בעולם משתנה"
מנהל קריית החינוך השש שנתית  -מר ירון גרבר
 גב אורלי פורתמנהלת חטיבת הביניים
קריית החינוך השש שנתית ע"ש גולדה מאיר מובילה את תלמידיה למצוינות ולמיצוי היכולות,
ומציגה בפני תלמידיה מענה לימודי ,חברתי וערכי בכל הרמות ,תוך ליווי אישי ,גיוון שיטות
ההוראה ומענה לשונות.
המבנה השש שנתי מאפשר השתלבות טובה ומהירה של התלמידים מלימודי חטיבת הביניים
לחטיבה העליונה.
בביה"ס קיים מודל חינוכי ( ז' – י'] המשלב לימודים פורמאליים ובלתי פורמאליים כחלק מהתפיסה
החינוכית וכמתן מענה דיפרנציאלי ושימת דגש על פיתוח "קשרים וכישורים להצלחה בעולם
משתנה" .המודל החינוכי משלב בין "אורח חיים בריא" לבין פרויקט "ניצוצות".
המודל החינוכי מקדיש יום בשבוע (יום שישי) ללמידה אחרת המתקיימת מתוך בחירה ומשלבת בין:
" .1אורח חיים בריא" – היצע של מגוון פעילויות גופניות (יוגה ,פילאטיס ,זומבה ,קרב מגע ,אימון
פונקציונאלי ועוד )...המועבר ע"י מדריכים מוסמכים.
" .2ניצוצות" – סידרה של  4מפגשים עם "בעלות ובעלי ניצוץ" (בעיקר מקהילת נס-ציונה) במגוון
רחב של תחומי עניין.
בנוסף בבית הספר מתקיימים מיזמים ייחודיים:
•"חברותא" – פרויקט בית ספרי אשר מזמן תלמידים להכין "שיעורי בית " במקצועות
המתמטיקה והמחשב ,בהנחיית והובלת תלמידים בוגרים ומצטיינים.
•עצמ"ה – ערכים ,ציונות ,מנהיגות  ,הובלה.
פרויקט מטעם "מנהל חברה ונוער" המייצר מפגשים וממשקים אל מול צה"ל.
• Hi Tecבביה"ס – שיתוף פעולה בין מגמת הביוטכנולוגיה לבין חברת "ביוטק" העוסקת
בפיתוח מערכות להעברת תרופות דרך העור.
הישגים מוכחים :
•תשע"ו –  96.9%זכאות לתעודת בגרות .
•אחוז התלמידים ב 4 -ו 5-יח"ל במתמטיקה הגבוהה מהגבוהים בארץ.
•זכייה במקום הראשון הארצי של מגמת התקשורת והקולנוע בתחרות "דוקצעיר" ופסטיבל
הקולנוע בירושלים.
•אחוז המתגייסים לשירות קרבי ומשמעותי מהגבוהים הארץ.
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חטיבת הביניים:
בחטיבת הביניים קיימים מסלולי לימוד ייחודיים:
כיתת מצוינות מדעית-טכנולוגית – תוכנית הלימודים בכיתה מלווה ע"י מכון ויצמן -מכון דוידסון
והתעשידע ומשלבת סיורים ,הרצאות ,ביקור במפעלים ומעבדות ונועדה להעשיר ולהעמיק את
הידע והסקרנות של התלמידים המצטיינים בתחום המדע והטכנולגיה וזאת בנוסף לתוכנית
הלימודים הרגילה.
כיתת ספורט רב ענפית – כיתה המשלבת לימודים עיוניים בתחום הספורט לצד חלק מעשי
בדמות אימון לשיפור מיומנויות אתלטיות ,מתוך הכנה והכוונה למגמת הספורט בחטיבה
העליונה המזכה בתעודת מדריך/ה מוסמך/ת ב"חדרי כושר".
כמו כן ,לצד "המודל החינוכי" קיימת תוכנית העשרה לכלל תלמידי החטיבה :רובוטיקה ,קמ"צ
(קב' מדע צעיר) ,מערכת עיתון ,אומנות ,תעשיידע ,אתלטיקה ,תוכנית "אמירים" ,מצויינות –
בדמות שעות תוספתיות.

עקרונות בחירת המגמות במעבר מכיתה ט' לכיתה י'
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

כל תלמיד מחוייב לבחור בכיתה י' שני מקצועות מגמה -אחד מכל אשכול.
תלמידי המגמות הטכנולוגיות ביוטכנולוגיה וטכ"מ ( הנדסת תוכנה) אינם משלבים מקצועות
בחירה נוספים.
מקצוע החנ"ג הינו חובה לזכאות לתעודת בגרות ( ציון פנימי).
מעורבות חברתית י –י"ב מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.
בכיתה י' חלה חובת מקצוע מדעי בהיקף של יחידת לימוד אחת.
קבלה למגמה על פי התנאים המצורפים בחוברת.
אשכול מגמות 1

אשכול מגמות 3

אשכול מגמות 2

טכ"מ

ביולוגיה

ביולוגיה

ביוטכנולוגיה

כימיה

כימיה

פיזיקה

מחשבים

מד"ח

חנ"ג

מנהל עסקים

תאטרון

ערבית/מזרחנות

גיאוגרפיה

תקשורת

הערות:
-

מי שלא בחר  2מקצועות מדעיים מחויב ללמוד יח"ל מדעית .
טכ"מ וביוטכנולוגיה מגמות סגורות (  15יח"ל) אין אפשרות לבחירה נוספת.
הכיתות תחולקנה ע"פ מגמות בלבד!

* מגמה תפתח בתנאי שירשמו לפחות  20תלמידים
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בית ספר "שיבולים"
טל' בית הספר08-9167793 :
שם מנהלת בית הספר  -דר' רחלה אלפסי
תיכון שיבולים הינו תיכון בגישת חינוך ולדורף אשר התפתח מתוך תפיסת העולם האנתרופוסופית.
המטרה המרכזית של העבודה החינוכית בתיכון היא לאפשר לכל תלמיד למצות את מלוא הפוטנציאל
הטמון בו לקראת חיים מלאי הגשמה כאדם בוגר .עבודתנו החינוכית מכוונת לכך שהאדם הבוגר יוכל
ליישם את יכולותיו ,מטרותיו וייעודו הייחודי מתוך הכרות עמוקה עם עצמו ועם יכולותיו ומתוך כוונה
לתרום תרומה רבת משמעות לסביבה ולחברה בהן יחיה את חייו הבוגרים ויוכל להתפתח ולהגשים
את עצמו בעולם.
בתיכון אנו מיישמים שלושה עקרונות בסיסים של חינוך ולדורף :מעורבות חברתית ,מצוינות אקדמית
ועשייה אומנותית .כל זאת תוך עמידה בכל הדרישות של משרד החינוך והבגרויות .שאיפתנו היא
לשלב בין עבודה אקדמית עמוקה ובין תחושת המסוגלות לעשייה משמעותית בעולם.
תכנית הלימודים כוללת הכשרה רחבה ,מגוונת ורב-תחומית בתחומי הלימוד העיוני ובאומנויות
השונות ומציעה לימוד המקצועות ההומניים לצד מקצועות מדעים וסדנאות המלאכה .הכשרה רחבה
ורב-תחומית זו הינה משמעותית ביותר לגלאי התיכון ומאפשרת לבני הנוער להכיר מגוון אפשרויות
ומסלולים.
הלימודים כוללים פרויקטים חברתיים ולימודיים ,טיולים ,הפקת מופעים ומפגשים עם אוכלוסיות שונות.
אם אתם רוצים להיות חלק ממשהו חדש ומרגש בו תוכלו לבטא את עצמכם,
אם אתם אוהבי דעת ,מחקר ,טבע וטיולים
צוות תיכון "שיבולים"

מצפה לפגוש אתכם
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"החינוך הוא הדרך.
האדם – הוא המטרה"

א.ד .גורדון
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