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ברכת ראש העיר
הורים ותלמידים יקרים,
אני מברך אתכם לקראת הרישום למוסדות החינוך העל יסודיים בעיר.
בחוברת זו תמצאו מידע אודות סדרי הרישום בחינוך העל יסודי.
בשנת הלימודים הקרובה תפתח את שעריה ,זו השנה השניה ,קריית החינוך
השש שנתית "פארק המדע" הממוקמת בלב פארק המדע של בנס ציונה.
בקמפוס החדש והמרשים נלמדים מקצועות מתחומי הרפואה ,המדעים
והסייבר מתוך ראייה עתידית של צרכי המדינה להתמחות במקצועות אלה.
לתלמידי כיתות ו' העולים לכיתות ז' בבתי הספר השש שנתיים ,אני מאחל התאקלמות מהירה
במסגרת החדשה .אני יודע כי כולכם מגיעים מוכנים וכי ההשקעה הברוכה שזכיתם לה בבית הספר
היסודי  -תישא פרי.
לבוגרי כיתות ט' ,עם כניסתכם לחטיבה העליונה ,השלב האחרון במערכת החינוך הפורמלית ,אני
מאחל כי תעשו את הבחירות הנכונות ותפעלו בשיקול דעת ובתבונה בכל אשר תלכו.
נס-ציונה מצטיינת בהיותה עיר המחנכת למצוינות ערכית ומחויבות חברתית גבוהה .נס ציונה זכתה
בהרבה פרסי הצטיינות חינוכיים ,זוהי תוצאה של השקעת משאבים של הרשות ,עבודה קשה של
הצוותים החינוכיים והשקעה של התלמידים שלנו.
בטוחני כי גם אתם תמשיכו את דרכם של אלפי תלמידינו ובוגרינו ותעשו את המירב והמיטב למען
הצלחתכם.

זיכרו :הצלחתכם  -הצלחתנו!

יוסי שבו
ראש העיר
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ברכת מנהלת אגף החינוך
תלמידים והורים יקרים,
לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ח ועם עלייתכם שלב במערכת החינוך
(לכיתות ז' בחטיבות הביניים ולכיתות י' בחטיבות העליונות) ברצוני
לאחל לכם המון הצלחה.
כניסה למסגרת חדשה ,מלווה בהתרגשות רבה 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.

ריבה קליין
מנהלת אגף החינוך
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תכניות עירוניות בחינוך העל-יסודי
מודלים חינוכיים של בתי הספר בעיר
אגף החינוך בעיר ,יחד עם פיקוח משרד החינוך ,מובילים תהליך של בניית מודלים חינוכיים
ייחודיים לכל בית ספר .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.21-
זוהי תפיסה רעיונית חינוכית ייחודית כבסיס לעיצוב אפשרויות חינוך מגוונות שביסודן מתן
מענה לכל ילד ,סולידריות חברתית ,עיצוב אתוס בית ספרי שהוא ביטוי לתפיסת הצוות החינוכי
והקהילה ,תחושת שייכות והזדהות של צוות ,של תלמידים ושל משפחותיהם.

הרחבת מעגל התלמידים הלומדים פיזיקה ברמת  5יח"ל
ראש עיריית נס ציונה ומערכת החינוך רואים חשיבות לאומית לטיוב פני החברה ופועלים להשגתה
באמצעות תרומה והשקעה בהווה למען עתיד המדינה ואזרחיה .כחלק מתפיסת העולם המחייבת
הזאת ,העירייה משקיעה משאבים של מיליוני שקלים בעידוד הרחבת מעגל לומדי הפיזיקה בעיר .על
כן ,תלמידי העיר (בארבעת בתי הספר השש-שנתיים) מכיתה י'-יב' לומדים פיזיקה ב"מרכז שוורץ
רייסמן למדע" שבמכון וייצמן ברחובות .בתשע"ז לומדים כ 420-תלמידים ב 21-קבוצות (כיתות י-יב).
מספר זה מעיד על גידול מדהים בלומדי פיזיקה ברמה של  5יחידות לימוד ומתמטיקה ברמה מוגברת.
מימון הלימודים וההסעות ע"ח הרשות המקומית.

"בתרמיל שלי – צידה לדרך“
תכנית חינוכית פורצת דרך וייחודית לעיר .זוהי תכנית תהליכית והוליסטית ברמה יישובית,
לתלמידי החינוך הממלכתי העל-יסודי .התכנית מכוונת מטרה-הכנה לחיים .מטרתה של
התכנית 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.
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שיפור ההישגים של תלמידי העיר ועלייה בזכאויות לתעודת בגרות
תשע"ב

תשע"ג

תשע"ד

תשע"ה

בן גוריון

77%

88%

89%

92%

בן יהודה

-

93%

90%

91%

(מחזור א' סיים בתשע"ו) וטרם נמסרו תוצאות סופיות

-

-

גולדה מאיר

-

הערות:
 .1עליה מתמדת בכל שנה בשעור הזכאות לבגרות.
 .2בוגרי תשע"ו נבחנו מועדי חורף בינואר וטרם התקבלו ציונים סופיים ממשרד החינוך.
 .3עלייה חדה במספר תעודות הבגרות האיכותיות (מקצועות ריאליים ,עבודות גמר) למעלה מ13%
תעודות בגרות מצטיינות.
 .4אחוז נשירה מבתי הספר העירוניים – פחות מ.0.6%-
 .5גיוס איכותי לצה"ל בנים ובנות.
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מבנה מערכת החינוך העל יסודית ז'-יב' בשנה"ל תשע"ח
קריית החינוך
קריית החינוך
השש-שנתית
השש-שנתית ע"ש
ע"ש
"ד .בן גוריון"
"א .בן יהודה"
חט"ע בן גוריון י'-יב'
חט"ע י'-יב'
חט"ב בגין ז'-ט'
חט"ב ז'-ט'
סביונים
בינתחומי הדר
רעות

שקד
ארגמן
אירוס

קריית החינוך
השש-שנתית
ע"ש
"ג .מאיר"
חט"ע י'-יב'
חט"ב ז'-ט'
בן-צבי
ניצנים
שדות
ראשונים

קריית החינוך
"שיבולים"
השש-שנתית
(אנתרופוסופי)
"פארק
המדע"
חט"ע י'-יא'
חט"ע י'-יא'
חט"ב ז'-ט'
חט"ב ז'-ח'
אשכול
ניצנים*
שדות*

על אזורי
)עירוני(

הערות:
•*תלמידים בוגרי "ניצנים" ו"-שדות" יוכלו לבחור ללמוד ב"-פארק המדע" על פי עקרון של
בחירה מבוקרת.
•** 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"ב (ז') בקריית חינוך שאינה על פי אזור הרישום  -תתאפשר לכיתות ייחודיות
עירוניות בלבד.
•קבלה לכיתות ייחודיות  /קבוצת מצויינות (חט"ב  /כיתה ז') אך ורק לכיתה שבאזור הרישום.
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רישום לכיתות ז' – תשע"ח
•תלמידי העיר בוגרי בתי הספר "סביונים" "רעות" ו"-בינתחומי הדר" יירשמו לכיתה ז' בקריית
החינוך השש-שנתית ע"ש "א .בן יהודה".
•בוגרי בתי הספר "ניצנים"" ,שדות"" ,בן-צבי" ו"-ראשונים" ,ירשמו לכיתה ז' בקריית החינוך
השש-שנתית ע"ש "גולדה מאיר" (להוציא תלמידים שיבחרו להרשם ל"-פארק המדע")
• בוגרי בתי הספר "שקד"" ,ארגמן" ו"-אירוס" ירשמו לכיתה ז' בחט"ב ע"ש "מ .בגין" בקריית
החינוך השש-שנתית ע"ש "ד.בן גוריון"
•בוגרי בית ספר "אשכול" ירשמו לקריית החינוך השש שנתית "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 ייחודיות (עירוניות)
מחול " -בן-יהודה"
מוזיקה " -בן-גוריון"

*בכל שכבת כיתות ז' בעיר (בארבעת בתי הספר ,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" וכיתת מצוינות טכנולוגית.
ב"בן-יהודה"
כיתה מדעית טכנולוגית  -תכנית המצוינות המדעית של משרד החינוך.
ב"פארק המדע"
קבוצת מצוינות עם העשרה בתחום המדעים הבריאות והטכנולוגיה.
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מועדי הרישום לכיתות ז' בעיר – 2-4.4.17
הרישום לכיתות ז' יתקיים במזכירויות בתי הספר:
"פארק המדע"" ,בן גוריון"" ,גולדה מאיר" "בן יהודה"
 2.4.17יום א' 9:00-14:00
 2.4.17יום א' 16:30-18:30 ,9:00-13:00
 3.4.17יום ב' 16:00-18:00 ,9:00-12:00
 3.4.17יום ב' 16:30-18:30 ,9:00-13:00
 4.4.17יום ג' 9:00-13:00
יש להצטייד ב:
צילום ת.ז  +צילום ספח בו מופיע\ה התלמיד\ה
תמונת פספורט
צילום תעודה מחצית א' של כיתה ו'
המחאה מקדמה  ₪ 400לתאריך 1.9.2017
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)
" 31.1.17בן יהודה"  -ערב חשיפה למחול בשעה  19:00ערב חשיפה לכיתת ספורט בשעה 20:00
" 2.2.17פארק המדע"  -ערב חשיפה לבית הספר ולקב' המצוינות בשעה 18:30
" 5.2.17בן גוריון"  -ערב חשיפה לכיתת נחשון ,כיתת ספורט ,מוזיקה ,מדעית טכנולוגית בשעה 18:45
" 13.2.17גולדה מאיר"  -ערב חשיפה לכיתת ספורט וכיתת מצוינות מדעית טכנולוגית באשכול הפיס
בשעה 20:00
" 16.2.17בן יהודה"  -ערב חשיפה לכיתה מדעית טכנולוגית בשעה  19:00בספרית ביה"ס

*כיתות ייחודיות עירוניות הפתוחות לכולם הינן( :נא לשים לב לתאריכים)
ההתמחויות בספורט( :עירוניות)
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 העולים לכיתה ז' לכיתות ייחודיות (פברואר עד תחילת מרץ)
"פארק המדע"
20.2.17

מיון לקב' המצוינות בשעה 16:00

"בן גוריון"
13.2.17
28.2.17 ,15.2.17
16.2.17
26- 27.2.17
5- 6.3.17
7.3.17 ,8.3.17

מתמטיקה לכיתת נחשון בשעה  13:45בחטיבת הביניים
מוסיקה משעה  13:00בתאום ,בכיתת המוסיקה בתיכון
אנגלית לכיתת נחשון בשעה  13:45בחטיבת הביניים
ראיונות לשיבוץ בכיתת נחשון
ראיונות לכיתה מדעית טכנולוגית
כיתת ספורט משעה  12:00באולם הספורט רח' השריון

"גולדה מאיר"
15.2.17
19.2.17
21.2.17
22.2.17

"בן יהודה"
5.2.17
7.2.17
15.2.17
1.3.17
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מצוינות מדעית טכנולוגית בשעה  15:00בחטיבת הביניים
כיתת ספורט רב ענפית בנים וכדורעף בנות באולם הספורט רחוב השריון
בשעה 14:00
ראיונות לכיתת ספורט משעה 14:00
ראיונות לכיתת מצוינות משעה 15:00

איתור בנות לכיתת ספורט בין השעות( 8:30-10:30 :בינתחומי הדר) באולם 		
הספורט בביה"ס
איתור בנות לכיתת ספורט בין השעות ( 8:30-10:30סביונים) באולם
הספורט בביה"ס
כדורסל בנים בין השעות  14:30-16:30באולם הספורט בביה"ס
מחול בין השעות  14:00-16:00בסטודיו ביה"ס

עד לתאריך  – 17.3.17מחויבות התלמידים לתת תשובות לחטיבות הביניים על אישורם
הסופי ורצונם להיות בכיתה ייחודית אליה התקבלו( .אחרי פורים)
•תלמיד שהתקבל לכיתה ייחודית ואישר את השתתפותו בכיתה זו ,לא יוכל להגיש בקשה
לשיבוץ מחדש בכיתה אחרת או בקשת העברה לבית ספר אחר.
•יתקיים תהליך איתור תלמידים לכיתה מדעית  -טכנולוגית ב"בן גוריון" או "בן יהודה"( .ע"פ
הישגי לימודיים בתעודת כיתה ו').
•כל תלמיד ירשם בבית הספר הקולט ע"פ אזור הרישום שלו .בעת הרישום ניתן למלא
בקשת העברה.
•בתאריך  19.4.17בתום ימי הרישום יועברו כל בקשות ההעברה לאגף החינוך באופן מרוכז
מכל בית ספר.
•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.

רישום לכיתות י'
התלמידים העולים לכיתה י'  -יעברו את תהליך הרישום 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 לבית ספר שש שנתי "פארק המדע" פתוח לכל תלמידי העיר.
חשיפה לבוגרי כיתות ט’  -ערב פתוח
חשיפה לתיכון "פארק המדע" בשעה 19:30
9.2.17
חשיפה לתיכון גולדה בשעה 17:00-20:00
6.2.17
 12.2.17חשיפה לכיתות ט' ,י' תיכון שיבולים בין השעות 18:30-20:30
 13.2.17חשיפה לתיכון "בן גוריון" בשעה 19:00
 15.2.17חשיפה לתיכון "בן יהודה" בשעה 17:00-20:00
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מועדי הרישום לחטיבות העליונות – הרישום פנימי
הרישום לכיתות י'
גולדה
 2.4.17יום א' 9:00-12:00
 3.4.17יום ב' 16:00-18:00 ,9:00-12:00
בן יהודה
 30.3.17יום ד' 17:00-20:00
שיבולים
 2.4.17יום א' 9:00-14:00
 3.4.17יום ב' 16:00-18:00 ,9:00-12:00
בן גוריון
 29-30.3.17ימים ד' ,ה' 8:00-15:30
 31.3.17יום ו' 8:00-13:00
פארק המדע
 2.4.17יום א' 9:00-14:00
 3.4.17יום ב' 16:00-18:00 ,9:00-12:00
 4.4.17יום ג' 9:00-13:00

לביצוע הרישום לכיתה י' יש להצטייד ב:
 .1המחאה ע"ס  400ש"ח לתאריך 1.9.17
 320 .2ש"ח עבור השאלת ספרים בתיכון לתאריך  1.6.17מקדמה (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)
יח"ל
2
לשון ,הבנה והבעה
			
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
			
			

סה"כ

16-20

יח"ל חובה

מקצועות הבחירה/מגמה
מקצוע מורחב ברמה של  5יח"ל
•תלמיד יוכל להיבחן בבחינות חיצוניות לכל היותר בשלושה מקצועות ברמה של  5יח"ל
(בנוסף למתמטיקה ולאנגלית).
•כל מקצוע נוסף שהתלמיד יבחר ללמוד ברמה מוגברת ,או ברמה שאינה מוגברת,
יירשם כמקצוע פנימי ללא ציון יחידות הלימוד.
•במקרה שעבודת הגמר תהיה מקצוע מורחב נוסף על שני המקצועות המורחבים היא
תירשם בנפרד ,בתוספת ציון והיקף הפעילות בשעות לימוד ( 450שעות לימוד) וללא
אזכור של מספר יחידות הלימוד.

התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי
חלוקת שעות התכנית  -שעות מעשיות
כיתה י

התנסות מעשית אישית 60 :ש'
התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) 9 :ש'

כיתה י"א

התנסות מעשית אישית 30 :ש'
התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) 21 :ש'

כיתה י"ב

התנסות מעשית אישית 0 :ש'
התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) 26 :ש'
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מבנה תעודת הבגרות החדשה
חלק עליון
נתונים מזהים
של התלמיד ושם
ביה"ס

מקצוע מורחב
ברמה של  5יח"ל היקף
הבחינה ביחידות לימוד
ולצידה ציון.

מקצועות חובה
ללמידה ולהערכה
גם באמצעות
היבחנות חיצונית
היקף כל בחינה
ביחידות לימוד
ולצידה ציון.

עבודת גמר
לתלמידים שהכינו
בנוסף לשני
מקצועות מורחבים,
היקף הפעילות בשעות
לימוד( 450ש') ולצידם
הציון.

חלק תחתון

מדעים ,חינוך גופני
והשכלה כללית –
חובות למידה נוספות
שאין עליהן
חובת היבחנות
בבחינות חיצוניות
והמוערכות בהערכה
פנימית בלבד.

הערכת התכנית
להתפתחות אישית
ולמעורבות חברתית-
קהילתית.

מגמות לימוד (מקצועות בחירה מורחבים ברמה של  5יח"ל)
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קריית החינוך השש שנתית "פארק המדע"
טל' בית הספר08-6314101 :

מצעידה 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 ,בית הספר בנוי
מ"פקולטות" .כל אחת מהפקולטות עוסקת בציר מרכזי ,שסביבו ניתן ללמוד את אותו תחום מקצועי
בהיבטים שונים וברמות שונות :מן הרמה הבסיסית ועד לרמה הגבוהה ביותר ,תוך שיתופי פעולה בין
תחומיים בין הפקולטות השונות .הפקולטות הראשונות שנפתחו עוסקות בתחום המדעים והבריאות
ובתחום המחשבים.
הקרבה לפארק המדע פותחת בפני קריית החינוך חלון הזדמנויות להעצמת הלמידה ,וקושרת את
חוויות התלמידים אל העולם שמחוץ חדר הכיתה .בית הספר יוצר קשרים עם חברות שונות בפארק
(כגון חברת התרופות "קמהדע") ,והתלמידים אף לוקחים חלק בפרויקטים ייחודיים כגון הדפסה
בתלת מימד ,ועוד.
מגמות:
מסלול מואץ
רפואה ומדעי הבריאות

מסלול רגיל
תקשוב

מדעים (פיסיקה ,כימיה ,ביולוגיה)
מגמת הגנת סייבר  -״תוכנית גבהים״
מידענות סייבר (גילוי ואיתור מידע דיגיטלי)
+שפה זרה שנייה :סינית
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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).
 .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 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
(כדוגמת ,8200 :וממר״ם) ובתעשיית ההיי-טק.
הערה :פתיחת התוכנית מותנת בכמות הנרשמים ובאישור משרד החינוך
 .3מידענות סייבר
בשנת הלימודים תשע"ח תפתח מגמה חדשה וייחודית בעיר ,מידענות סייבר  -גילוי ואיתור 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 .
 .4תקשוב
מגמת תקשוב נועדה לתלמידים שאינם פונים למדעי המחשב ובכל זאת רוצים להשתלב בעולם ההי-טק.
המגמה מאפשרת לתלמידים לרכוש ידע בתחום ה IT-יחד עם התמחות המתאימה לכישוריהם.
מבנה הלימודים במגמה:
 10יחידות תקשוב  +מקצוע מבוא מדעי

*לימודי כל מקצועות הליבה עפ"י תכנית 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' סיגל בקשימנהלת 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:
קמ"צ (קבוצת מדענים צעירים) ,רובוטיקה ,תעשיידע-פרימיום ,יזמים צעירים ,מועדון קריאה,
תקשורת ,יחסי ציבור.

חטיבה עליונה( :מקצועות בחירה מורחבים ברמת  5יח"ל/מגמות לימוד)
אשכול א'
הנדסת תוכנה (טכ"מ)
מדעי המחשב
כימיה
חינוך גופני
תיאטרון
קולנוע
תקשורת המונים
מחול
צילום
הנדסת תעשייה וניהול

אשכול ב'
פיזיקה
מדעי החברה
ביולוגיה
ערבית
משפטים

אשכול ג'
מדעי החברה
ערבית
ביולוגיה
משפטים
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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.
תנאי כניסה לאוניברסיטה –  4יח"ל לפחות ,אנגלית.

*מגמה תפתח בתנאי שירשמו לפחות  20תלמידים
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קריית החינוך השש-שנתית ע"ש "ד .בן גוריון"
טל' בית הספר08-9405989 :

מודל חינוכי " -כשערכים והישגים נפגשים"
מנהל קריית החינוך השש-שנתית  -מר' מוטי סגל
 דר' יהודית שרףמנהלת חטיבת הביניים
בקריית החינוך השש-שנתית ע"ש "בן-גוריון" ,כל תלמיד זוכה ללווי אישי הן בפעילות הלמידה
האקדמית והן בפעילותו החברתית .תהליכי הלמידה מכוונים לצרכים הייחודיים בחברה המודרנית,
מעודדים למידת חקר ,עבודה בצוות והתבוננות אישית על התהליך ותוצריו .בית הספר שוקד
על פיתוח מנהיגות בית ספרית וקידום החינוך הערכי תוך הדגשת המחויבות לערכים של אהבת
הארץ ,שוויון ,כבוד ,שייכות ,סובלנות אחריות ומעורבות בקהילה .בית הספר נותן מענה למגוון
רחב של תלמידים ברמות לימוד שונות במטרה לגשר בין פערים לימודיים.
•זוכה בפרס חינוך מחוזי תשע"ה.
•זכה להכרה כבית ספר ערכי מטעם משרד החינוך.
•מדד הנשירה הנמוך ביותר על פי נתוני משרד החינוך.
•אחוז בוגרי מתמטיקה  5יח"ל ופיסיקה  5יח"ל מהגבוהים בארץ.
•אחוז המתגייסים לשרות צבאי משמעותי מהגבוהים בארץ.
חטיבת הביניים:
בחטיבת הביניים ,מתקיימים מסלולים ייחודיים בתחומים שונים:
כיתת "נחשון" למצוינות מדעית ומנהיגותית ,כיתה מדעית טכנולוגית לעידוד לימודים מדעיים על
הרצף השש שנתי ,כיתת ספורט ,כיתת מוסיקה ,קבוצת רובוטיקה ,תכניות התנדבות נרחבות.
הפעילויות מיועדות לכלל תלמידי בית הספר על פי בחירתם והתאמתם.

חטיבה עליונה( :מקצועות מוגברים לרמה של  5יח”ל)
מדעי
טכ"מ  -הנדסת תוכנה
פיסיקה
כימיה
ביולוגיה
מדעי המחשב

אמנות
תקשורת
מוסיקה
תיאטרון

חברה
גיאוגרפיה
מדעי החברה קרימינולוגיה
תנך
ספרות
ערבית
חינוך גופני
דיפלומטיה ותקשורת באנגלית
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חדש!!! מגמת "דיפלומטיה ותקשורת באנגלית" מציעה לראשונה בישראל הזדמנות מיוחדת.
במהלך שלוש שנות הלימוד יפתחו התלמידים כישורי תקשורת בינאישית ,אוריינות בתחומי המדיה
והמידע לצד למידה והכרות עם מגוון תרבויות ומדינות ברחבי הגלובוס .בנוסף ,הם ילמדו שיטות
לניהול משא ומתן ויחסים בינלאומיים.
המגמה כוללת גם מקצוע הרחבה "ניהול סכסוכים ופתרונם" ,אשר יילמד במשך שנתיים .מגמה
מגוונת זו תכשיר תלמידים בעלי מוטיבציה ליישם את הידע והמיומנויות שירכשו בתחומים מגוונים
בעתיד ,בתחום המדע ,בשירות לקהילה ,בפוליטיקה או בעסקים .הניסיון בבתי הספר שכבר החלו
ללמד את המגמה מעיד על שיפור ניכר בקרב התלמידים ,גם ברמת האנגלית וגם בדימוי העצמי.
בשנתיים האחרונות ,נפתחו עשרות מגמות ברחבי הארץ ומורים רבים לומדים במערך ההשתלמויות
הייחודי שנבנה עבור המגמה .כלי הלימוד מגוונים וכוללים שיחות ועידה בינלאומיות ,עמידה מול
קהל וניסוח טיעונים (דיבייט) ,סיורים לימודיים מחוץ לבית הספר ,הרצאות של אנשי מקצוע ועוד..
מסלול "נחשון"  -כיתת נחשון תמשיך מהחטיבה לקראת תעודת בגרות מדעית עם דגש
על העשרה ,העצמת הלומד ומעורבות בקהילה.
בבית הספר קיימת כיתת אומ"ץ – עירונית – כיתה אשר פועלת בשיטת הוראה מיוחדות לקידום הישגי
תלמידים עם פערים לימודיים גדולים לבגרות מלאה.

*מגמה תפתח בתנאי שירשמו לפחות  20תלמידים
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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'-יב') המשלב לימודים פורמאליים ובלתי פורמאליים כחלק מהתפיסה
החינוכית וכמתן מענה דיפרנציאלי ושימת דגש על פיתוח "קשרים וכישורים להצלחה בעולם
משתנה" .המודל החינוכי שם דגש על יום בשבוע המוקדש ללמידה אחרת.
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.
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אשכול מגמות 1

אשכול מגמות 2

אשכול מגמות 3

אשכול מגמות 4

פיזיקה

כימיה

ביולוגיה

ביוטכנולוגיה**

כימיה

מדעי החברה

גיאוגרפיה

טכ"ם**

ביולוגיה

תקשורת

תקשורת

ספורט

מזרחנות/ערבית
מדעי המחשב
תאטרון

מנהל עסקים

הערות:
*כל מי שלא בחר  2מקצועות מדעיים מחויב ללמוד מוט"ב (מדעים וטכנולוגיה)  1 -יח"ל מדעית חובה.
** מגמות סגורות ( 15יח"ל)
*** הכיתות תחולקנה ע"פ מגמות בלבד!

* מגמה תפתח בתנאי שירשמו לפחות  20תלמידים
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בית ספר "שיבולים"
טל' בית הספר08-9167793 :
 דר' גיש עמיתשם מנהל בית הספר
שם מנהלת בית הספר על יסודי  -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 לתרות תרומה רבת משמעות לסביבה ולחברה בהן יחיה את חייו וכתוצאה
מכך ,יוכל 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-צדדית בתחומי הלימוד העיוני ובאומנויות
השונות ומציעה לימוד המקצועות ההומניים לצד מקצועות המדעים 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"

הרישום לבית הספר פתוח לתלמידים המתגוררים בנס ציונה בלבד
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"החינוך הוא הדרך.
האדם – הוא המטרה"

א.ד .גורדון

אגף החינוך
רח' תל חי  ,29נס ציונה
טל08-9306002 ;08-9306001 .
פקס08-9301688 .
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