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בוגרי כיתות ט' היקרים,
השלב  העליונה-  לחטיבה  ועוברים  הביניים  בחטיבת  לימודיכם  את  אלו  בימים  מסיימים  אתם 

ישפיע  הקרובות  בשנים  שתשיגו  מה  מניסיוני,  החינוך.  במערכת  בשנותיכם  והמכריע  האחרון 

מאוד על עתידכם.

ולהכין אתכם לעידן בו אנו חיים. מערכת  אנו מצידנו פועלים על מנת להוביל אתכם להצלחה 

לימודים,  ותכניות  מגמות  מיטב הטכנולוגיה החדשנית, מציעה שפע  החינוך שלנו משלבת את 

לחקור  אתכם  לעודד  במטרה  הכל  ומסורים,  מצוינים  הוראה  אנשי  לרשותכם  מעמידה  ובעיקר 

וללמוד, לרכוש ידע, לפגוש אתגרים חדשים וללמוד עוד דבר או שניים על עצמכם. 

בו,  הגלום  הפוטנציאל  את  לממש  מכם  ואחד  אחת  לכל  לאפשר  היא  שלנו  העיקרית  המטרה 

למצוא את עצמו ואת מקומו במערכת, לחוש תחושת מסוגלות ולטעום את טעם ההצלחה. אנו 

שואפים לצייד אתכם בארגז כלים שיסייע לכם בהמשך הדרך, ארגז שתוכלו למצוא בו ערכים 

היכולת  וגם  להצלחה,  מאתגר  שהפכו  קשיים  ביזע,  שנרכשו  מבט  נקודות  לחיים,  ושיעורים 

להתמודד, להתחייב, להצטיין, להתבגר ולא לוותר, אפילו בימים קשים.

אני מאחל לכם חוויה מהנה, פורייה ומוצלחת בתיכון ומקווה כי תשכילו למצותה עד תום. 

מנהל החינוך ואני נמצאים כאן בשבילכם ואנו קשובים כל העת לפניותיכם.

עלו והצליחו.

דבר ראש העירייה

שלכם,
דב צור

ראש העירייה
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בוגרי ט' היקרים
ברכות חמות לרגל סיום לימודיכם בחטיבת הביניים .

הנכם ניצבים  בצומת דרכים המקנה לכם את הזכות והאחריות לבחירת דרככם 

בבית הספר העל יסודי .

בחוברת זו אנו מציגים בפניכם את מגוון המגמות העל אזוריות הרחב בעירנו.

מגמה על איזורית הינה מגמה הקולטת תלמידים מכל העיר.

על התלמידים המעוניינים להרשם לאחת מהמגמות העל איזוריות , המפורטות במידעון זה,

לעמוד בתנאי הקבלה .

לידיעתכם, פתיחת מגמה על איזורית מותנת במספר תלמידים מינימלי.

הרישום למגמה העל איזורית יעשה דרך האתר העירוני של ראשל"צ.

אנו במנהל החינוך נמשיך לפעול לקידום העשייה החינוכית ולפיתוח סביבות למידה

מתקדמות ומאתגרות בבתי הספר בעיר.

בברכת בחירה נבונה והמשך הצלחה בלימודים.

דבר מנהלת האגף לחינוך על יסודי

אטי אדר
מנהלת אגף חינוך על יסודי
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לבוגרי כיתות ט'
 מגמות על-איזוריות בבתי הספר המקיפים השש-

שנתיים בראשון לציון לשנה"ל תשע"ט

הצגת המגמות העל-אזוריות – ימים פתוחים

קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית" ע"ש א.קררי - רח' סמילצ'נסקי 22 )מקיף א'(
• מערכות ביוטכנולוגיה – )לתלמידי מזרח ומרכז העיר( 	
• כדור-סל )בנים/בנות(	
• מחוננים )מותנה באישור משה"ח(	

ביום א' , בתאריך  4.2.2018 , בשעות 17:00-20:00

קריית החינוך העירונית דתית 
ביום  ו,  בתאריך   9.2.2018 , בשעות 9:00-11:00

קריית החינוך השש שנתית "העמית"- רח' המתנדבים 6 )מקיף ג'(
• אדריכלות  	
• יחסים בינלאומיים-תוכנית ייחודית	
• כדור-יד )בנים/בנות(	

ביום ה', בתאריך 8.2.2018, בשעות  17:00-19:00 

קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום"  – רח' הרצל 119 )מקיף ד'(
• אומנויות העיצוב  התמחות בגרפיקה ואנימציה	
• ניהול עסקי	
• כדורעף )בנים/בנות(	

ביום א', בתאריך 18.2.2018, בשעות 18:00-20:00 

קריית החינוך השש שנתית "אמירים"- רח' החלמונית 6 )מקיף ה'(
• תיאטרון – )לתלמידי מערב העיר(	
• מוסיקה	

ביום א' , בתאריך 11.2.2018, בשעות  17:00-20:00 

קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון – רח' ראם 25  )מקיף ו'(
• מכטרוניקה :רובוטיקה 	
• אתלטיקה קלה – )בנים/בנות(   )לתלמידי מזרח ומרכז העיר( 	
• תקשורת אלקטרונית- אינטרמדיה                                           	

ביום ד', בתאריך  7.2.2018,  בשעות 17:00-20:00

קריית החינוך השש שנתית "רביבים"- רח' גוש עציון 24 )מקיף ז'(
• תיאטרון – )לתלמידי מזרח ומרכז העיר(	
• מחול	
• מערכות טלביזיה וקולנוע	
• תעשיה וניהול- ניהול היצור	

ביום  ב', בתאריך 12.2.2018, בשעות 17:00-19:00

* במקום שלא צויין איזור בעיר הכוונה לכל התלמידים בעיר
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש חיים בר לב- רח' בר לב 1 )מקיף ח'(
• אומנויות העיצוב התמחות מולטימדיה	
• אתלטיקה קלה – )בנים/בנות(  )לתלמידי מערב העיר(                                 	
• מדעי הסביבה	

ביום  ג', בתאריך 13.2.2018, בשעות 17:00-20:00

קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" ע"ש דוד אלעזר – רח' התזמורת 17)מקיף ט'(
• מערכות ביוטכנולוגיה – )לתלמידי מערב העיר(	
• ספרדית	
• אלקטרוניקה )שוחרות חיל האוויר(                                                              	

ביום ב', בתאריך 12.2.2018 , בשעות  17:30-20:00 

קריית החינוך השש שנתית ע"ש א.איינשטיין – רח' אבני החושן 3 )מקיף י'(
• הנדסת תוכנה- אל"צ ) לתלמידים שהחלו במגמה בכיתה ט'(	
• מערכות רפואיות	
• אמנות פלסטית-ציור, פיסול וצילום                                   	

ביום  ד',  בתאריך  7.2.2018 בשעות  17:00-20:00 

קריית החינוך השש שנתית "ראשונים" ע"ש אילן רמון – רח' בר לב 1 )מקיף י"א(
• סינית	
• איטלקית	
• גרמנית	

ביום ד',  בתאריך  14.2.2018, בשעות 17:00-19:00

קריית החינוך השש שנתית "המעיין"– רח' העצמאות 37 )מקיף י"ב( 
• הנדסת אווירונאוטיקה לווינים וחלל	

ביום  ב',  בתאריך  5.2.2018 , בשעות 17:00-19:00 

תיכון טומשין – רח' דרובין 37
• ניהול עסקי / תקשוב / גיאוגרפיה	

ביום  ג', בתאריך  13.2.18 , בשעות 17:00-19:00

תיכון ומכללה טכנולוגית נעמת ראשון לציון-רחוב אלפסי 13
• מערכות ייצור ממוחשבות-הנדסת בניית מכונות )תיב"ם(	
• עיצוב אמנות וטיפוח החן	
• תקשוב- ניהול רשתות מחשבים                                         	

ביום  א', בתאריך 11.2.2018, בשעות 17:00-20:00

תיכון חקלאי ויצו נחלת יהודה- רחוב הבנים -21 נחלת יהודה
• מדעי החיים והחקלאות – טיפול בבעלי חיים	

ביום  ה', בתאריך   1.2.2018, ביום ד' 7.3.2018, בשעות 16:00-18:00 

-7-



מידע לקראת רישום למגמות על אזוריות
לשנה"ל תשע"ט

מגמה או כיתה על אזורית הינה: מגמה/כיתה הקולטת תלמידים מאזורים שונים ברחבי העיר והלימודים בה הם מכיתה י' עד כיתה י"ב  )אין  
אפשרות להצטרף למגמה בכיתה י"א(.

www. העירוני  האינטרנט  אתר  באמצעות  יערך  לציון  ראשון  בעיר  ט'  כיתות  בוגרי  לתלמידים  המגמות  בחירת  תהליך 
 .rishonlezion.muni.il

הנחיות למילוי הבקשה יפורטו בהמשך.

לידיעתכם:
העיר  מחולקת לשני מתחמי בחירה מרכזיים: א. מערב העיר  ב. מזרח ומרכז העיר.  . 1

דרך צה"ל )כביש 4( מפריד בין מערב העיר ומזרח-מרכז העיר.
ניתן להיבחן למגמה המתקיימת בשני האזורים הנ"ל רק על פי  האזור  בו גר התלמיד בשנת הלימודים תשע"ח. )ראה בלוח המבחנים(.. 2
ניתן להרשם למבחנים/ראיונות לשתי מגמות בלבד )בכפוף לרשום בסעיף 1(. 3
תינתן עדיפות לתלמידי המתחם בקבלה למגמה על אזורית הנמצאת במתחמם )בכפוף למידת ההתאמה(.. 4
פתיחת מגמה/כיתה על אזורית מותנית במספר התלמידים .. 5
מספר המקומות במגמה/כיתה מוגבל – הרישום למגמה כפוף ליכולת הקליטה  המירבית  של המגמה/כיתה. )לכל מגמה על אזורית . 6

תיפתח כיתה אחת בלבד(.
על התלמידים לעמוד בקריטריון הקבלה למגמה/כיתה לרבות עמידה במבחני הקבלה/ראיון  וקריטריונים של  התנהגות נאותה.. 7
תלמיד שלא ירשם בזמן לא יוכל להתקבל למגמה.. 8
כיתות ספורט על אזוריות: קבלת תלמידים בכפוף להנחיית משרד החינוך ורשות הספורט העירונית.. 9

תשובות על קבלה למגמה ימסרו ע"י בתיה"ס רק לאחר שאושרו ע"י יחידת הרישום באגף לחינוך על יסודי.. 10

• יש להגיע לראיון /מבחן עם תעודת מחצית א או תעודת שליש א' וגליון הערכה	
• כפוף לתנאי הקבלה כפי שמפורטים באתר העירוני	
• למגמות כדורסל/כדוריד- יש להגיע עם כרטיס שחקן	
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הנחיות לתהליך בחירת מגמה באתר העירוני

כניסה לאתר העירוני של ראשל"צ www.rishonlezion.muni.il בין התאריכים  1.2.18-18.2.18 ניתן לבצע רישום באתר 24 א. 
שעות(.

פתיחת קישורית "רישום למגמות")"באנר" מצד שמאל(.ב. 
הקלדת מספר תעודת  זהות תלמיד /ה/הורה/ גיל.ג. 
מחיצת  פרטי הורים -  נא לקרוא ההנחיות ולפעול לפיהן.ד. 
מחיצת פרטי תלמיד – נא לקרוא ההנחיות ולפעול לפיהן.ה. 
מחיצת רישום למוסד – בקשה להירשם למבחן/ראיון למגמה. יש לבחור בשתי אפשרויות בלבד עפ"י רשימת המגמות המצורפת )גם ו. 

אם ברצונך להתקבל למגמה אחת ולא שתיים עלייך לרשום אותה מגמה במבוקש 1 ומבוקש 2(.
סיום- נא לרשום כתובת דוא"ל עדכנית.ז. 
הדפסת הבקשה.ח. 

לידיעתכם, תלמיד שלא יוכל לערוך רישום לבחירת מגמה באינטרנט, באתר העירוני, מוזמן להירשם ביחידת 

רישום בבניין העירייה, רח' הכרמל 20 ראשל"צ, בין התאריכים 1.2.18-18.2.18  בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 13:00  וביום ב' בין השעות 
 .18:00 - 16:00
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רשימת מגמות על אזוריות לשנת הלימודים תשע"ט

סמל             שם המקיף
מוסד

סמל' שם המגמה
המגמה

קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית" ע"ש א.קררי 
)מקיף א'(

מערכות ביוטכנולוגיה – לתלמידי ראשון לציון בלבד המתגוררים 440065
במזרח ומרכז העיר

1610

4001כדורסל בנים/בנות

99מחוננים- מותנה באישור משה"ח

1210אדריכלות771071קריית  החינוך השש שנתית "העמית" )מקיף ג'(

99יחסים בינלאומיים-תוכנית ייחודית
4001כדור יד בנים/בנות

2010אומנויות העיצוב התמחות בגרפיקה ואנימציה440875קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום" )מקיף ד'(
4001כדורעף בנם/בנות

1720ניהול עסקי
4011מוסיקה440917קריית החינוך השש שנתית "אמירים" )מקיף ה'(

99תיאטרון
3220מכטרוניקה:רובוטיקה 440982קריית החינוך השש שנתית "יגאל אלון" )מקיף ו'(

3110תקשורת אלקטרונית:אינטרמדיה  
4001אתלטיקה קלה בנים/בנות– לתלמידי מזרח ומרכז העיר

1810תעשיה וניהול- ניהול הייצור441147קריית החינוך השש שנתית "רביבים" )מקיף ז'(
4012מחול

2110מערכות טלביזיה וקולנוע
99תיאטרון

4003מדעי הסביבה441287קריית החינוך השש שנתית ע"ש חיים בר לב )מקיף ח'(
2010אומנויות העיצוב התמחות במולטימדיה

4001אתלטיקה קלה בנים/בנות- לתלמידי מערב העיר
דוד  "ש  וק.גנים  אשלים"  "נאות  שנתית  השש  החינוך  קריית 

אלעזר )מקיף ט'(
1610מערכות ביוטכנולוגיה – לתלמידי מערב העיר441311

99ספרדית
3110אלקטרוניקה )כיתת שוחרות(  -בשיתוף חיל האוויר

1410 הנדסת תוכנה -אל"צ )לתלמידים שהחלו במגמה בכיתה ט'(441758קריית החינוך השש שנתית ע"ש א.איינשטיין  )מקיף י'(
2420מערכות רפואיות

4050אומנות פלסטית- ציור,פיסול וצילום
קריית החינוך השש שנתית "ראשונים" ע"ש

אילן רמון )מקיף יא'(
99סינית420489

99איטלקית
99גרמנית

1035הנדסת אווירונאוטיקה לווינים וחלל444257 קריית החינוך השש שנתית המעיין )מקיף י"ב(
ניהול עסקי / תקשוב / גיאוגרפיה441477תיכון טומשין

4140מדע החיים והחקלאות- טיפול בבעלי חיים480087תיכון חקלאי ויצו נחלת יהודה
1010מערכות הנדסיות ממוחשבות- תיב"מ470542תיכון ומכללה טכנולוגית נעמ"ת

2030עיצוב וטיפוח החן
3510תקשוב-ניהול רשתות
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לוח מבחנים/ראיונות למגמות תשע"ט

תאריך בחינה/ראיון למגמותמגמותתיכון
מועד א 18.2.18  מועד ב 25.2.18  בשעה _14:00כדור-סל  )בנים-בנות(מקיף א'

המתגוררים  בלבד  לציון  ראשון  לתלמידי   – ביוטכנולוגיה  מערכות 
במזרח ומרכז העיר

ראיון בביה"ס  מועד א 18.2.18  בשעה 14:30-17:30
מועד ב 25.2.18 בשעה 14:30-17:30 

מועד א 15.2.18   מועד ב 18.2.18  בשעה 13:00אדריכלותמקיף ג'
מועד א 15.2.18  מועד ב 18.2.18  בשעה _13:30כדור- יד )בנים/בנות(

מועד א 15.2.18  מועד ב 18.2.18  בשעה 13:30 יחסים בינלאומיים- תוכנית ייחודית
מועד א  21.2.18  מועד ב  25.2.18  בשעה  14:00אומנויות העיצוב התמחות בגרפיקה ואנימציהמקיף ד'

מועד א  21.2.18  מועד ב  25.3.18  בשעה 14:00 כדור – עף )בנים/בנות(
21.2.18  ראיוןניהול עסקי- התמחות במנהל עסקים

מועד א  19.2.18 מועד ב  26.2.18  בשעה  14:00-17:00מוסיקהמקיף ה'
מועד א  19.2.18מועד ב  27.2.18 בשעה  14:00-16:00תיאטרון 

מועד א 21.2.18  מועד ב  25.2.18 בשעה  14:00מכטרוניקה  :רובוטיקהמקיף ו'
מועד א 21.2.18  מועד ב 25.2.18  בשעה  14:00תקשורת אלקטרונית : אינטרמדיה

מועד א 21.2.18  מועד ב 25.2.18_ בשעה _14:00אתלטיקה קלה )בנים/בנות( )לתלמידי מזרח ומרכז העיר(
מועד א 22.2.18_ מועד ב 26.2.18  בשעה 14:30-16:30מחול מקיף ז'

מועד א 22.2.18 מועד ב 26.2.18  בשעה 14:30-16:30מערכות טלוויזיה וקולנוע
ראיון   22.2.18_בשעה   בשעה 14:30-16:30 תעשיה וניהול- ניהול היצור

מועד א   22.2.18  מועד ב 26.2.18  בשעה 14:30-16:30 תיאטרון
מועד א 20.2.18  מועד ב 25.2.18  בשעה  13:00 אומנויות העיצוב התמחות מולטימדיהמקיף ח'

מועד א 20.2.18   מועד ב 25.2.18  בשעה  13:00 אתלטיקה קלה )בנים/בנות( )לתלמידי מערב העיר(
ראיון מועד א'– 20.2.18 בשעה 12:00, ראיון מועד ב' 25.2.18  בשעה 13:00מדעי הסביבה

ראיון –  18.2.18  בשעה _14:00-16:00מערכות ביוטכנולוגיה לתלמידי מערב העירמקיף ט'
מבחני מיון בתאריכים  20-21.12.17 אלקטרוניקה )שוחרות(

25-26.2.18
30-31.5.18

כל המבחנים בשעות 8:30-15:00   
ראיון –  18.2.18 בשעה  14:00-16:00ספרדית

ראיון – מועד א' 22.2.18, מועד ב' 25.2.18  בשעות 14:00-17:00מערכות רפואיותמקיף י'
ראיון – מועד א' 22.2.18, מועד ב' 25.2.18 בשעות 14:00-17:00אומנות פלסטית- ציור, פיסול וצילום

יתקבלו תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה ט במכללה למנהלתכ"מ, הנדסת תוכנה )אל"צ –לתלמידים שהחלו במגמה בכיתה ט'(
ראיון –  21.2.18 בשעה  14:00-16:00סיניתמקיף יא'

ראיון – 21.2.18 בשעה  14:00-16:00 גרמנית
ראיון – 21.2.18 בשעה  14:00-16:00איטלקית

ראיון –  25.2.18 בשעה  14:00-16:00 הנדסת אווירונאוטיקה לווינים וחללמקיף יב'
ראיון בביה"ס" בתאום טלפוני 03-9500888מדע החיים והחקלאות- טיפול בבעלי חייםויצ"ו נחלת

ומכללה  תיכון 
טכנולוגית 

נעמ"ת

ראיון בביה"ס"  בתאום טלפוני  03-9467754 מערכות ייצור ממוחשבות -הנדסת בניית מכונות )תיבם(
עיצוב וטיפוח החן

תקשוב-ניהול רשתות מחשבים

ראיון בביה"ס" בתאום טלפוני 03-9689125ניהול עסקי / תקשוב / גיאוגרפיהתיכון טומשין
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קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית"
ע"ש א. קררי מקיף א'

מערכות ביוטכנולוגיה
קוד מגמה: 1610

* לתלמידים המתגוררים במזרח ומרכז העיר
אודות המגמה: מגמה מדעית טכנולוגית החושפת תלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית לנושאים בחזית המדע. ביוטכנולוגיה ,הוא ענף 
מדעי העושה שימוש במערכות ביולוגיות לתהליכי יצור ותעשיה, רפואה וחקלאות. במגמה זו לומדים פיזיקה, כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה, הנדסה 
ובמכשור  ,שימוש רב במעבדות  ביוטכנולוגיה  כוללים סיורים במפעלי  זו  ביוטכנולוגיים. הלימודים במגמה  ותהליכים  ביואינפורמטיקה  גנטית, 

מתקדם ביותר.
במסגרת לימודי המגמה ניתן לשלב עבודת גמר המלווה ע"י אנשי מחקר ומדע.

תנאי קבלה: 
ראיון אישי

מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 85 ומעלה
מדעים 85 ומעלה

batya.sher@gmail.com :רכז המגמה

כדורסל בנים/בנות
קוד מגמה: 4001

יכולותיהם  את  למצות  מצטיינים  ובנים(  )בנות  לספורטאים  ומאפשרים  העיוני  במסלול  הינם  הספורט   במגמת  הלימודים  המגמה:  אודות 
והישגיהם הלימודיים בספורט.

התלמידים מקבלים במסגרת הלימודים העשרה מקצועית ועיונית, תעודת מדריך  כדור סל  בשיתוף מכללת גבעת וושינגטון  באישור משרד 
החינוך.

בבית ספרינו נבחרות כדור-סל המשחקות בליגת על לבתי ספר תיכוניים – בנים/בנות. תלמידי הגימנסיה המשתתפים בנבחרות הספורט יכולים 
לבחור בכל תוכניות הלימודים הרגילות בנוסף להתמחות בספורט.

תנאי קבלה:
מבחן מעשי ביסודות הכדור סל ,

בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות. 
על התלמידים להיות שחקני כדור סל 

פעילים באגודת כדור סל  ובעלי כרטיס שחקן.
realit65@gmail.com :רכז המגמה
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מחוננים
קוד מגמה: 99 

בכיתה זו מתקיימים לימודים מוגברים המאפשרים לתלמידים מחוננים למצות את יכולותיהם.
עניין  תחומי  פי  על  תרומה  בקהילה,  מעורבות  אופקיהם,  את  ולהרחיב  לקדם  במטרה  ייחודיות  העשרה  לתוכניות  התלמידים  זוכים  כן,  כמו 

וכישורים, ואפשרות לשילוב לימודים אקדמיים באוניברסיטה .
הכיתה מעניקה סביבה לימודית מאתגרת וסביבה חברתית תומכת.

תנאי קבלה: 
יתקבלו רק תלמידים שיעמדו במבחני ההתאמה של משרד החינוך, האגף למצטיינים ומכון "קרני".  

Michal.Keren@gmail.com :רכזת המגמה
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קריית החינוך השש שנתית "העמית" מקיף ג' 

אדריכלות
קוד מגמה: 1210

מגמת האדריכלות נותנת "מפתח" ואפשרות לעסוק במגוון רחב מאוד של תחומים המתחילים מסביבתך הקרובה – תכנון מבנים, 
עיצוב פנים, אדריכלות נוף ועד לתכנון מערכות תשתית חשמל, אקוסטיקה, מיזוג אוויר ועוד...

תלמיד שיעמוד בכל הדרישות, יהיה זכאי בנוסף לתעודת הבגרות הרגילה גם לתעודה טכנולוגית המאפשרת לימודי המשך למסלול הנדסאי 
אדריכלות  במכללת ביה"ס.  בוגרי המכללה ייהנו ממסלול מקוצר לתואר B.A בעיצוב פנים במכללה למנהל.

במגמה מתקיימות 2 רמות א' ו-ב'. הרמה נקבעת עפ"י הציון בהקבצות במתמטיקה ואנגלית בכיתה ט'. 
תנאי קבלה:

מבחן  התאמה שייבחן את כישורי המועמדים בתחום האמנות ובאוריינטציה הנדסית.
רמה א': מתמטיקה ואנגלית, הקבצה א' מציון 80 ומעלה.
רמה ב': מתמטיקה ואנגלית, הקבצה ב' מציון 85 ומעלה.

 heli552@walla.com ,רכזת מגמה: רחל גת

מגמת חינוך גופני )בהתמחות כדור-יד(
קוד מגמה: 4001

אודות המגמה: הלימודים במגמת הספורט הם במסלול עיוני כדי לאפשר לספורטאים מצטיינים למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים 
בתחום הספורט. 

התלמידים מקבלים במסגרת הלימודים גם הכשרה מעשית בקורס מדריכים הכוללת תעודה מטעם מכללת "וינגייט" ובאישור משרד החינוך.
תנאי קבלה:

• מבחן התאמה מקצועי.	
• התלמיד חייב להיות ספורטאי פעיל גם בשעות אחה"צ.	
• על התלמידים להיות שחקני כדור-יד פעילים באגודות ובעלי כרטיס שחקן.	

  j14onche@yahoo.co.uk ,רכזת מגמה: שושן ליאת
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יחסים בינלאומיים-תכנית ייחודית
קוד מגמה: 99

ניתוח  דיפלומטיה,  חוץ,  מדיניות  עיצוב  בינלאומי,  מדינות, משפט  בין  יחסים  כמו:  עניין  ולומדים תחומי  נחשפים  זו  במגמה  אודות המגמה: 
ולהתרחשויות  לאקטואליה  התייחסות  תוך  סייבר  ומלחמת  גרעינית  מלחמה  של  תיאוריות  התיכון,  ובמזרח  הבינלאומית  בזירה  תהליכים 

עכשוויות. התלמיד  ישלב בלימודיו לימודי כלכלה או מדעי המדינה. 
הלמידה במגמה חווייתית, תוך שילוב הרצאות, סדנאות, עבודת חקר, מיצגים, סיורים ומפגש עם נציגי שגרירויות.

תנאי קבלה:
ראיון אישי.

מתמטיקה ואנגלית, הקבצה א' מציון 80 ומעלה.
  blondyafa@hotmail.com ,אחראית מגמה: ד"ר בלונד יפה
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קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום" מקיף ד'

מגמת אומנויות העיצוב התמחות תקשורת חזותית
קוד מגמה: 2010

אודות המגמה: מגמת אמנויות העיצוב-  גן נחום הינה מגמה ייחודית בעיר עם ניסיון מעל 30 שנים .
המגמה שואפת לחנך לחשיבה יצירתית, עצמאית וביקורתית תוך כדי פיתוח והעצמת היכולת האישית של כל תלמיד והכשרתו ללימודי המשך 

אקדמאים בבתי ספר גבוהים כגון: "בצלאל", שנקר", "המכון הטכנולוגי חולון" וכו'.
תלמידי המגמה מתנסים בשיטות מחקר, פיתוח וביצוע פרויקטים מעמיקים על ידי התמקדות בלימוד שפת העיצוב והאמנות הלימודים משלבים 

יצירה דיגיטלית עם חדוות יצירה ומלאכה ידנית ודגש על העמקה בתכנים ושיתופי פעולה חברתיים ומקצועיים. 
המקצועות הנלמדים: עיצוב גרפי )תקשורת חזותית( , גרפיקה ממוחשבת )לימודי תוכנות(, אמנות וציור , וידאו-ארט, אנימציה, צילום, תולדות 

האמנות, יסודות העיצוב ומדעי הטכנולוגיה. 
הלמידה מתנהלת בסדנאות מלאכה ובחדרי לימוד המצוידים במיטב הציוד העדכני הכולל מחשבי מקינטוש מתקדמים עם תוכנות עיצוב, עריכה 
ואנימציה, ציוד צילום, לוחות דיגיטאליים ספרות עשירה בתחומים שונים ועוד. כמו כן מתקיימים סיורים מקצועיים, הרצאות אורח ופרויקטים 

מיוחדים התלמידים משתתפים בתחרויות ארציות ותערוכות אמנות ועיצוב בעיר ומחוצה לה .
תוענק  בגרות,   לתעודת  בנוסף  טכנולוגית,  תעודה  הבגרות.  בתעודת  יח"ל   10 מקנה  זה  לימודים  מסלול  בחובות  התלמידים  של  ההצלחה 

לתלמידים שיעמדו במלוא החובות של המסלול.  
תנאי קבלה:

עמידה במבחן מעשי וראיון אישי; 
ממוצע בתעודה –80 וללא ציונים שלילים;

 אנגלית הקבצה א' מציון 55 ומעלה;
מתמטיקה הקבצה ב' מציון 90 ומעלה.

noodnikim@hotmail.com - רכז מגמה: יוסי אסולין
Gan Nahum Itsuvgrafi :פייסבוק

http://instagram.com/grafica.gan.nachum :אינסטגרם

-16-



כדור-עף  בנים/בנות
קוד מגמה: 4001

יכולותיהם והישגיהם הלימודים  אודות המגמה: הלימודים במגמת הספורט הם במסלול עיוני ומאפשרים לספורטאים מצטיינים למצות את 
בספורט. במסגרת המגמה התלמידים ילמדו לימודים עיוניים בנושאים הקשורים לספורט : ביולוגיה, פסיכולוגיה, בריאות, עזרה ראשונה וכושר 

גופני. התלמידים ילמדו לימודים מעשיים בכדור-עף וישתתפו בנבחרות בית הספר. 
במסגרת לימודי המגמה יוכלו התלמידים לגשת לבחינת בגרות עיונית ברמה של 5 יח"ל בחינוך גופני, מקצוע מורחב המוכר ע"י האוניברסיטאות.

תנאי קבלה:
מבחן מעשי בכדורעף וראיון אישי

ממוצע ציונים -  70 ומעלה
מתמטיקה ואנגלית הקבצה ב'  מציון 90 ומעלה

פתיחת המגמה תלויה במספר מינימום של מועמדים שמתקבלים.
gnahum4@gmail.com ,רכז המגמה: משה פרץ

ניהול עסקי - התמחות במינהל עסקים 
קוד מגמה: 1720

אודות המגמה: מגמה ייחודית המיועדת לתלמידים המתעניינים בהבנת תהליכים כלכליים המניעים את העולם העסקי.  המגמה מציעה תוכנית 
לימודים ייחודית שמוכרת על ידי משרד החינוך , תכנית עשירה המנתחת את עולם הפרסום והשיווק ואת מערכת הכספים, הבנקאות והבורסה 

באופן חוויתי והתנסותי.
בכלכלה  נבחנים  התלמידים  ויזמים.  עסקים  אנשי  עם  ומפגשים  הרצאות  סיורים,  הכוללת  ענפה  העשרה  בפעילות  מלווה  הלימודים  תכנית 

ובתוכנית לימודים ייחודית במנהל עסקים ברמה של 5 יח"ל לימוד.               
התלמידים , בנוסף ל 5 יח"ל במנהל עסקים וכלכלה,  מגבירים את לימודיהם בתכנית של  5 יח"ל נוספות במינהל וכלכלה הכוללת גם פרויקט 

גמר בחשבונאות. תעודה טכנולוגית, בנוסף לתעודת בגרות,  תוענק לתלמידים שיעמדו במלוא החובות של המסלול.  
תנאי קבלה: ראיון אישי

ממוצע בתעודה – 80 וללא ציונים שליליים בתעודה;
מתמטיקה – ציון 70 בהקבצה א' לפחות .

אנגלית הקבצה ב' מציון 90 לפחות .
רכזות המגמה:

bellagross@walla.com ,בלה גרוס
yuliam3@gmail.com ,יוליה אנגלר
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קריית החינוך השש שנתית "אמירים" מקיף ה'

מוסיקה
קוד מגמה: 4011

התלמידים  נחשפים  אלה  לצד   . וירטואוזים  ביצוע  ויכולות  בהרכבים  ושירה  לנגינה  התלמידים  נדרשים  המוסיקה  במגמת  המגמה:  אודות 
לימודי  ופתוח שמיעה,  וספרות המוזיקה, תיאוריה, הרמוניה, סולפז'  כוללים את תולדות  ואלתור. הלימודים העיוניים  עיבוד  למיומנויות של 

קומפוזיציה ממוחשבת בחדרי מחשבים חדישים.
מגמת המוסיקה מגישה את התלמידים לבגרות ברמה 5 יח"ל. חלק מתלמידי המגמה ניגשים גם למבחן "הרסיטל" היוקרתי המקנה עוד 5 יח"ל.  
התלמידים משתתפים בפעילויות מוזיקאליות מגוונות ביניהן ביקור בקונצרטים, מופעים, כיתות אמן, סדנאות ויוצאים לסמינריון מוסיקאלי בן 
שלושה ימים עם מגמות מוסיקה נוספות. מגמת המוסיקה החלה בשני פרויקטים  ייחודיים האחד בשיתוף פעולה עם התזמורת הסימפונית 

ראשל"צ והשני, שיתוף פעולה נרחב עם ביה"ס הגבוה למוסיקה "רימון".
המגמה מיועדת  לתלמידים  בעלי ניסיון בנגינה ו/או שירה המסוגלים להפגין יכולת ביצוע מוסיקלית.  

תנאי קבלה:
מבחן התאמה מוסיקלי )אודישן( , יש להכין שני  קטעים קצרים בעלי אופי שונה )קצבי, לירי(.

ממוצע ציונים 75 ומעלה )רמה א-ב( התנהגות א'.
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תיאטרון
קוד מגמה: 4015 

אודות המגמה: מגמת התיאטרון חושפת את תלמידיה לאמנות התיאטרון ולשפתה, בדגש על מתן ביטוי אמנותי לתלמידים, מתוך תפיסה 
עיוניים  לימודים  כוללת  הלימודים  תכנית  ביקורתית.  וחשיבה  אסתטי  חוש  יצירתיות,  ערכים,  המטפח  ביטוי  כלי  הינה  התיאטרון  אמנות  כי 
בימוי,  משחק,  שיטות  הכוללים:  מעשיים  לימודים  עם  בבד  בד  וכד',  מחזות  ניתוח  שונים,  תיאטרון  סגנונות  התיאטרון,  בתולדות  העוסקים 
עיצוב, תנועה ועוד. הלימודים מתקיימים בסדנה מאובזרת בבמה, שפע של פרטי תפאורה אביזרים ותלבושות, מערכת תאורה, ברקו ומחשב. 
במסגרת הלימודים ייצפו תלמידי המגמה בהצגות בצפייה מודרכת ממיטב הרפרטואר של התיאטרון בכל שנה. מגמת  התיאטרון מגישה את 
תלמידיה לבחינת בגרות ברמה של חמש יחידות הכוללת בחינה עיונית, ובחינה מעשית – הפקת גמר בה נוטלים התלמידים חלק הן בתפקידים 

המשחקיים והן בתפקידים ההפקתיים. 
תנאי קבלה: 

• מבחן התאמה במשחק )על התלמיד/ה להכין קטע מתוך מחזה(	
• ראיון אישי עם רכזת המגמה.	
• התנהגות א' וממוצע ציונים 70 ומעלה.	

rivay@amirim.edum.org.il ,לבירורים עבור כל המגמות: ריבה יעקובי- סגנית מנהלת
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קריית החינוך השש שנתית "יגאל אלון" מקיף ו'

מכטרוניקה , רובוטיקה
קוד המגמה: 3220

אודות המגמה
אנו מאמינים בכל מה שאנו עושים במגמה. אנו מאמינים שאנו ייחודיים ושונים. אנו מאמינים בחשיבה ולימוד שונה, יצירתי, קורא תיגר על 
הלימוד הרגיל והסטנדרטי. במגמה אנו מייצרים אווירה לימודית שונה, מעניינת ומאתגרת. שיטת ההוראה מתפתחת ומשתפרת כל הזמן במגמה 
אנו תמיד משנים ומשפרים את הלימוד עם התקדמות הטכנולוגיה, אנו גם מחדשים טכנולוגיות במגמה כל הזמן ויחד עם זה גאים בהישגים 

הלימודיים הגבוהים של תלמידנו אשר זכו בשלל פרסים יוקרתיים בתחרויות ארציות ועולמיות.
המגמה

במהלך לימודיהם יתנסו התלמידים בתהליך תכן הנדסי המפתח מיומנויות חשיבה תוך כדי פיתוח ובניית מערכות הנדסיות ממוחשבות.
המגמה מאפשרת קבלת עד 15 נקודות בגרות בסיום כיתת י"ב.

הלימודים כוללים:
• המגמה מיועדת לבעלי הישגים גבוהים במתמטיקה ובמדעים. 	
• שילוב לימודי טכנולוגיה, אלקטרוניקה, מכאניקה וחומרת מחשבים, שפת תכנות, בקרה ושילוב מערכתי.	
• בניית רובוטים והשתתפות בתחרות בינלאומית. מטלות הלימוד מתבצעות בצוותים.	
• קורס )MOOC(  אקדמי.	
בעתיד:

בוגרי המגמה העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות זכאים למקדם הטבה )בונוס( בפקולטות  ההנדסה במוסדות להשכלה גבוהה. לימודי המשך 
במוסדות אקדמיים בתחום המחשבים והטכנולוגיה וכל תחום אחר. מגמה זו מעוררת התעניינות רבה בקרב יחידות העוסקות בתחום זה בצה"ל 

וכן בתחום חברות היי-טק העוסקות בחקר ופיתוח.
חלק מהבוגרים שלנו מתקבלים ליחידות רובוטיקה בצבא, וכן ליחידות עילית.

eellis75004@gmail.com :רכז מגמה: אליהו אליס
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תקשורת אלקטרונית – ניו מדיה
קוד מגמה: 3110

אודות המגמה:
תכנים     והפקת  צילום  יוצרת,  כתיבה  עיתונאי,  תוכן  פיתוח  כדוגמת:  התקשורת  בתחומי  מקצועות  של  ייחודי  תמהיל  הם  במגמה  הלימודים 

אינטרנטיים, אנימציה ומצגות חדשניות, סרטים דוקומנטריים אישיים, ופיתוח אקטיביזם חברתי.
סביבת התקשורת אליה ייחשפו ובה ישתמשו תלמידי המגמה הינה סביבת לימוד חדשנית הכוללת:  מחשבי מקינטוש, מצלמות וכן אולפן צילום 

מקצועי המאובזר בציוד סאונד ותאורה מתקדמת.
בוגרי המגמה יוכלו להשתלב ביחידות הדוברות וההסרטה בצה"ל ובכל מערכות תקשורת ההמונים.

תנאי קבלה: מבחן התאמה וראיון אישי.
מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 80 ומעלה.

התנהגות א', ממוצע ציונים 80 ומעלה.
hanitdekel@gmail.com – רכזת המגמה: חנית גרטמן

אתלטיקה קלה  בנים/בנות
קוד מגמה: 4001

*לתלמידי מזרח ומרכז העיר
יכולותיהם והישגיהם הלימודים  אודות המגמה: הלימודים במגמת הספורט הם במסלול עיוני ומאפשרים לספורטאים מצטיינים למצות את 
בספורט. החינוך הגופני מעצב, מפתח ומטפח דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית במסגרת הפוטנציאל האישי. דפוסים אלה תורמים 
בקורסים  התלמידים  משתתפים  והמעשיים  העיוניים  ללימודים  בנוסף  ובעתיד.  בהווה  הרמונית  ואישיות  בריאות  החיים,  איכות  לאבטחת 

והרצאות בשיתוף המכללה לחינוך גופני "וינגייט". בין הקורסים: שופטי אתלטיקה.
לצד המגמה מקיים ביה"ס מסגרת של פעילות תחרותית בענפים השונים. נבחרות ביה"ס מייצגות את ביה"ס בארץ ובעולם.  הנבחרות מקיימות 

קשרים עם בתי-ספר בחו"ל ומבצעות חילופי משלחות.
הלימודים מתקיימים במתקני אתלטיקה ייחודיים ובחדר כושר חדש שהוקם בביה"ס.

לתלמיד ניתנת האפשרות לבחור מקצוע עיוני מוגבר נוסף ברמה של 5 יח"ל בהתאם ליכולותיו הלימודיות והאישיות.

תנאי קבלה: מבחן התאמה מקצועי. התלמיד חייב להיות ספורטאי פעיל גם בשעות אחה"צ.
Av55iv@walla.co.il ,רכז המגמה: ראובן ויצמן
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קריית החינוך השש שנתית "רביבים" מקיף ז'

מגמת הנדסת תעשייה וניהול התמחות ניהול הייצור
קוד מגמה: 1810

אודות המגמה:  התפתחויות טכנולוגיות  הפכו את העולם  לכפר גלובאלי מקצוע תעשייה וניהול הפך בשנים האחרונות לגורם מרכזי המשפיע 
המקומי  השוק  ותנאי  התקשורת  אמצעי  האדם,  בני  של  החיים  בדפוס  השינוי  הטכנולוגית.  ההתפתחות  קצב  לאור  ומפעל  ארגון  כל  על 
והבינלאומי מגביר את התחרותיות ומצריך ראייה עסקית רב-תחומית בתחומי התכנון, הפיתוח והייצור. תכני הלימוד אליהם נחשפים תלמידי 
יוכלו להשתלב בצה"ל ביחידות מחשב, בניהול פרויקטים, בארגון  וניהול. בוגרי המגמה  יוצרים ראייה הוליסטית של תחום תעשייה  המגמה 
שיטות ובהמשך בארגונים יצרניים, בארגונים נותני שירות ובארגוני היי-טק, וכן להמשיך את לימודיהם לתואר טכנאי והנדסאי תעשייה וניהול 

או לתארים גבוהים יותר במוסדות להשכלה גבוהה.
מקצועות הלימוד משלבים נושאי הנדסה תעשייתית, תורת הניהול, כלכלה, מחשבים, בקרת איכות, יזמות עסקית, שיווק ועוד.

בקריית חינוך "רביבים" יוכלו תלמידי המגמה להמשיך את לימודיהם במכללה לכיתות י"ג-י"ד. התלמידים זכאים בסוף לימודיהם לתעודת טכנאי 
/ הנדסאי תעשיה וניהול  וצוברים ניסיון מקצועי תוך כדי שירותם הצבאי. 

הלימודים מתקיימים בכיתות גדולות ומרווחות המאובזרות באמצעים טכנולוגיים חדישים.
תנאי קבלה:
ראיון אישי
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 70 ומעלה	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה ב' מציון 75 ומעלה	
• התנהגות א'. ממוצע ציונים כללי בתעודה 70	

etikz@netvision.net.il ,רכזת המגמה: אתי כץ

מחול
קוד מגמה: 4012 

*לתלמידי מזרח ומרכז העיר
אודות המגמה: חינוך באמצעות מחול הוא גורם משמעותי בעיצוב אישיותם של תלמידים. מגמת מחול היא מסלול המאפשר מיצוי ומצוינות, 

וטיפוח הכישרון האומנותי תוך העמקה והתמחות בתחומי המחול המעשיים והתאורטיים ובשימת דגש על הישגיות, ידע וביצוע. 
צוות המגמה מעודד את התלמידים לרמת הישגים גבוהה, ומכשיר את התלמידים לגישה מקצועית במחול, תוך כדי פיתוח מעמיק של יכולתם 

הריקודית. התלמידים לומדים בעזרת שפת המחול הרגלי עבודה נכונים שיעזרו להם בעתיד בכל תחום שייבחרו. 
המגמה הופכת לבית שבו יש מקום לכל אינדיבידואל ועם זאת הקשר בין התלמידים והתמיכה ההדדית הן חלק בלתי נפרד מההישגים.

המגמה מכשירה את התלמידים בתחומים המעשיים: בלט קלאסי, מחול מודרני וקומפוזיציה, ובתחומים העיוניים: תולדות המחול, אנטומיה 
ומוסיקה, וכל זאת ברמה מקצועית גבוהה תוך מתן דגש על הקניית הרגלי עבודה ויצירה נכונים.

צוות המורים של המגמה הוא צוות מקצועי ומיומן שעמל על טיפוח כל תלמיד ותלמידה, הבנת אישיותו הכוללת, רצונותיו 
ושאיפותיו. 

במסגרת המגמה התלמידים יוצאים להופעות של להקות מחול מהארץ ומחו"ל, מועשרים ע"י סדנאות בשיתוף כוריאוגרפים 
אורחים ומופיעים באירועים שונים שמקיים בית הספר.

בכיתה י"ב ניגשים התלמידים לבחינת הבגרות הכוללת ידע עיוני ויכולת מעשית ברמה של 5-10 יחידות לימוד.
לרשות התלמידים שני אולמות מחול מקצועיים ואודיטוריום.

תנאי קבלה:
• מבחן התאמה. רקע קודם במחול.	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 80 ומעלה )מסלול מדעי(	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה ב' מציון 75 ומעלה )מסלול עיוני(	
• ממוצע ציונים כללי 70 התנהגות א' 	

sigalnac@013.net   רכזת המגמה: סיגל נחמוני
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מערכות טלוויזיה וקולנוע
קוד מגמה: 2110

אודות המגמה: מגמת הקולנוע הנה אחת המגמות המובילות בארץ בתחומה, ובה לומדים: בימוי והפקה, תסריטאות, צילום, עריכה, סאונד, 
שפה קולנועית ועוד.  

במגמה מלמד צוות מורים מקצועי, המורכב, בין השאר, מיוצרים פעילים בתעשייה. הצוות מוביל את התלמידים ליצירה והפקה ברמה הגבוהה 
ביותר. כתוצאה מכך מגיעה המגמה להישגים גבוהים ביותר וקוטפת בעקביות פרסים רבים בתחרויות ובפסטיבלי הסרטים החשובים בארץ. 

הלימודים במגמה משלבים פיתוח יצירתיות, וזאת תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים המתוחכמים והעדכניים ביותר. 
לרשות התלמידים עומד אולפן טלוויזיה חדיש הכולל ציוד צילום, תאורה, הקלטה ועריכה ברמה מקצועית גבוהה. 

פרויקטים במגמה - החל מכיתה י' התלמידים כותבים תסריטים, מצלמים, מביימים ועורכים בעצמם את סרטיהם. פרויקט הגמר בכיתה י"ב 
הוא סרט עלילתי בן 15 דקות.

המגמה גם מקיימת קשרים עם גופים בחו"ל, ושולחת מפעם לפעם משלחות תלמידים לייצג את ישראל בהפקות ובמחנות מדיה בינלאומיים. 
רבים מבוגרי המגמה השתלבו במשך השנים בכל תחומי ההפקה הקולנועית-טלוויזיונית בארץ.

בשתי  לימודיו  בסיום  זוכה  המגמה  כך שבוגר  טכנולוגיות,  לימוד  יחידות   8-10 החובה(  ליחידות  )בנוסף  כוללים  המגמה  במסגרת  הלימודים 
תעודות:

- תעודת בגרות עיונית רגילה המאפשרת קבלה לכל הפקולטות האוניברסיטאיות.
במערך הפקות  והשתלבות  וקולנוע  טלוויזיה  הנדסאי מערכות  לתואר  )י"ג-י"ד(  ללימודי המשך  טכנולוגית המאפשרת קבלה  גמר  - תעודת 

הוידיאו בצה"ל. 
תנאי קבלה:

• מבחני התאמה מעשיים בתחום האמנות היצירתית ובתחום המימוש הטכנולוגי.	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 70 ומעלה	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה ב' מציון 75 ומעלה	
• ממוצע ציונים 70 כללי התנהגות א 	

gididukas@gmail.com רכז המגמה: גידי דוכס

תיאטרון
קוד מגמה:  4015

תלמידי מזרח ומרכז העיר
אודות המגמה: במגמת התיאטרון ניתן דגש על ביטוי האומנותי של התלמידים.

דגש זה נובע מתפיסה כי אומנות התיאטרון היא  כלי המפתח יצירתיות, עבודת צוות ויזמות - מיומנויות מרכזיות מתוך אמונה כי לימוד אומנות 
הוא הכרחי בעולם טכנולוגי ומשתנה.

תכנית הלימודים משלבת מיומנויות עיוניות )עם הפנים לאוניברסיטה( ומיומנויות מעשיות )עם הפנים לבתי ספר למשחק(
מיומנויות עיוניות- פיתוח יכולת מחקר עיוני, ניסוח בכתב והצגה בעל פה )שיטת P.B.L( מתוך עיון במחזות מיוון העתיקה ועד ימינו. . 1
מיומנויות מעשיות המשכללת את יכולת הביטוי האישי- פיתוח ערנות חושית לפרט ולקבוצה, פיתוח הקול ועבודה על הגוף, עיצוב . 2

תפאורה, תלבושות ותאורה. 
בנוסף, תלמידי המגמה נהנים מסדנאות והצגות ממיטב הרפרטואר התרבותי של מיטב התאטרונים בארץ. 

תנאי קבלה:
• מבחן התאמה במשחק )על התלמיד/ה להכין קטע קצר מתוך מחזה(.	
• ראיון אישי עם רכזת המגמה. 	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 80 ומעלה )מסלול מדעי(	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה ב' מציון 80 ומעלה )מסלול עיוני(	
• ממוצע ציונים כללי  70 התנהגות א'	

adiyaron1@gmail.com  רכזת המגמה: עדי כהן
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש "חיים בר לב" מקיף ח'

אמנות העיצוב
קוד מגמה: 2010

המגמה מכשירה את התלמידים ובו לעיסוק בתחומי העיצוב והאומנות. הלימודים במגמה מקנים לתלמידים את העקרונות
התיאורטיים של העיצוב והאומנות וכן את האמצעים והשיטות בעבודת המעצב.

התלמידים רוכשים בסיס ידע רחב, שיאפשר להם להציע פתרונות מגוונים ויצירתיים המצריכים שיקולים מתחומי הנדסת האנוש,
אקולוגיה, ואיכות חיים. מבחר נושאים מתכנית הלימודים: תולדות האמנות/ עיצוב , עיצוב גרפי, אמנות פלסטית וצילום .

במסגרת המגמה משולבים סיורים בגלריות ובמוזיאונים, סדנאות ייחודיות מחוץ לביה"ס והרצאות אורח.
תלמיד שיעמוד בכל הדרישות יהיה זכאי בנוסף לתעודת הבגרות גם לתעודה טכנולוגית המאפשרת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, כגון: 

"בצלאל", "שנקר" והמכון הטכנולוגי בחולון.
תנאי קבלה:

• מבחן התאמה מעשי, ממוצע בתעודה 75 ומעלה.	
• הקבצות א' ו- ב' במתמטיקה ואנגלית.	
• ציון א' בהתנהגות.	

shirlydolev@gmail.com ,רכזת המגמה: שירלי דולב

מדעי הסביבה 
תחום עדכני הנמצא בחזית המדע והטכנולוגיה. מקצוע רב תחומי תכנית לימודים מרתקת בעלת תכנים עכשוויים ומאתגרים עם הפנים לעתיד. 
תכנית הלימודים משלבת בין עקרונות החינוך הסביבתי ובין עקרונות החינוך המדעי. בתוכנית הלימודים היבטים מתחומים שונים: ביולוגיה, 

מדעי כדה"א, רפואה, כלכלה, גיאוגרפיה, וחברה.
כלים  ובהקניית  הוליסטית,  מערכתית-  בראייה  והאנושית  הטבעית  סביבתו  ובין  האדם  בין  הגומלין  יחסי  בהבנת  הלימודים מתמקדת  תכנית 

מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם .
הנושאים הנלמדים: אקולוגיה, משאב המים, משאב האוויר, ניהול ושימור סביבתי, כלכלה סביבתית, חוק ומשפט סביבתי ואתיקה

סביבתית. הלמידה מלווה בסיורים ובסדנאות. התלמידים כותבים פרויקט גמר "אקוטופ".
תלמידי המגמה נוטלים חלק בפעילויות למען הסביבה ומפתחים אקטיביזם עירוני -חברתי ומנהיגות סביבתית .

הלמידה במגמה חווייתית ונעשית תוך שילוב הרצאות, סדנאות, עבודת חקר, מייצגים וסיורים.
תנאי קבלה:

• ראיון קבלה.	
• ממוצע בתעודה 75 ומעלה	
• הקבצות א' במתמטיקה ואנגלית.	
• הקבצה ב' במתמטיקה ואנגלית מציון: 85	
• ציון א' בהתנהגות.	

zurjudi@012.net.il ,רכזת המגמה: יהודית צור
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חינוך גופני )אתלטיקה קלה(
קוד המגמה: 4001 

*לתלמידי מערב העיר
יכולות גופניות טובות עם זיקה לספורט ואתלטיקה קלה יחד עם לימודים מדעיים  ייחודית המשלבת תלמידים בעלי  אודות המגמה: מגמה 
עיוניים ברמת 5 יח"ל. כחלק מהתהליך החינוכי מטרת המגמה היא לפתח ולטפח את כשריו הגופניים של התלמיד לשם שיפור בריאותו, עיצוב 

אישיותו והתנהגותו החברתית.
במגמה מבחר נושאי לימוד: פסיכולוגיה של הספורט, אנטומיה ופיזיולוגיה, מרכיבי הכושר הגופני, שיטות אימון, היבטים בריאותיים ותזונה 

נכונה.
הלימודים במגמה משלבים אימונים מעשיים חווייתיים בתוך ומחוץ לבית הספר, אימוני כושר ועיצוב הגוף, התנסויות גופניות בספורט אתגרי 

ופעילות פנאי ונופש.
הלמידה במגמה חווייתית ונעשית בשילוב מצגות, סדנאות, למידה מתוקשבת, למידה שיתופית וסיורים מגוונים.

תנאי קבלה:
מבחן התאמה מעשי, ראיון אישי , ציון א' בהתנהגות, ממוצע בתעודה: 75 ומעלה.

Zaltsman.michal@gmail.com ,רכזת המגמה: ד"ר מיכל זלצמן
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קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" וק. גנים ע"ש דוד 
אלעזר מקיף ט'

מערכות ביוטכנולוגיה
קוד מגמה: 1610

*לתלמידי מערב העיר
מיועדת  המגמה  התפתחות.  בתנופת  הנמצא  המדע  לעולם  מדעית  וסקרנות  מוטיבציה  בעלי  תלמידים  החושפת  טכנולוגית  מדעית  מגמה 
העושה  מדעי  ענף  הוא  ביוטכנולוגיה  הרפואי.   והפיתוח  המחקר  לתחום  ונטייה  מורכבים  תהליכים  והבנת  ניתוח  יכולת  בעלי  לתלמידים 
ביולוגיה,  ביוכימיה,   לומדים  והסביבה. במגמה  יישומים בתחומי הרפואה, החקלאות  כימיים לפיתוח  ובתהליכים  ביולוגיות  שימוש במערכות 
ביואינפורמטיקה ותהליכים ביוטכנולוגיים. הלימודים במגמה זו  מתבצעים בחדר מעבדה וכוללים ניסויים רבים ומגוונים  במכשור מתקדם  ביותר. 

כמו-כן, תלמידי המגמה מבצעים פרויקט חקר במכון וויצמן ובסיומו כותבים את עבודת המחקר  שלהם, כחלק מבחינת הבגרות.
תנאי קבלה:

• ראיון אישי	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מציון 85 ומעלה	
• מדעים מציון 85 ומעלה	

elia@orange.net.il ,רכזת מגמה: ד"ר אליאנה תפוחי
mekift@ashalim.org פרטים בהנהלת בית הספר

ספרדית
קוד מגמה: 99
אודות המגמה:

לימוד השפה הספרדית מתאפשר לתלמידי החטיבה העליונה במסגרת בחירה של לימודי שפה זרה לקראת בגרות ברמה של 5 יחידות לימוד. 
והן בעל פה.  וכתיבה, המאפשרות תקשורת בספרדית, הן בכתב  דיבור, קריאה,  מיומנויות לשוניות של האזנה,  מטרת ההוראה היא פיתוח 
הוראת מבנה השפה וחוקיה נעשה בהקשר תרבותי ובמשולב עם הוראת הספרות הספרדית ליצירת תהליך לימוד חוויתי ומשמעותי עבור 
התלמיד. במסגרת הלמידה התלמידים יוצרים קשרים עם משלחות נוער יהודי בחו"ל, מנהלים שיחות, מתכתבים, משתתפים בתחרויות ארציות 

ונערכים ביקורים.
תנאי קבלה:

• ראיון אישי. 	
• ממוצע ציונים 80 ומעלה.	

Tikva_m@wahoo.com ,רכזת המגמה: אספרנסה טיטלר
mekift@ashalim.org פרטים בהנהלת בית הספר

-26-



אלקטרוניקה -כיתת שוחרות- חיל האויר
קוד מגמה: 1140

אודות המגמה:
התפתחות הטכנולוגיה מהווה חלק בלתי נפרד מחיי העולם המודרני. החל מהסביבה הביתית ועד לתעשיות עתירות הידע.

אלקטרוניקה הוא  מקצוע מועדף ע"י חיל האוויר, מבוקש ביותר בתעשייה ונותן מענה למערכות הנשק המתוחכמות ולציוד המתקדם של חיל 
האוויר. בוגרי המגמה מבוקשים בתעשיות האלקטרוניקה וההיי-טק.

מה בתוכנית הלימודים:
התמחות משולבת ב"חומרה" ו"תוכנה", מגוון התמחויות רחב בתחום מערכות אלקטרוניות, בניית פרויקטים מעשיים ופרויקטים במסגרת חיל 

האוויר. מקצועות יסוד:
יסודות תורת החשמל, אלקטרוניקה תקבילית וספרותית, יסודות התכנות בשפה עילית C,מבוא למיקרו מעבדים ומחשבים, מערכות ספרתיות, 

מקצועות התמחות: תקשורת תקבילית, תקשורת ספרתית,  תקשורת נתונים, מערכות תקשורת.
לימודי המשך:

בפני בוגרי המגמה עומדת האפשרות להמשך לימודי הנדסה בטכניון ובאוניברסיטאות ובמכללות נבחרות.
לימודי המשך בהנדסת אלקטרוניקה במסלולי טכנאים והנדסאים ברצף ללימודים בתיכון תוך קבלת דחיית שירות מצה"ל. אפשרות להמשך 

דחיית השירות להשלמת תואר ראשון בהנדסה, להנדסאים מצטיינים.
מותנה באישור משה"ח

תנאי קבלה: 
• מבחני מיון של  חיל  האוויר וראיון אישי.	
• ממוצע ציונים 80 ומעלה.	

  Liraz.dan171@gmail.com ,מפקדת השלוחה: לירז דאנדקר
 ariekro@hotmail.com ,רכז מגמה: אריה קרוננפלד
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קריית החינוך השש שנתית ע"ש "א. אינשטיין" מקיף י'

אל"צ – אקדמיה לפני צבא
קוד מגמה: 1410

המיון לכיתת האל"צ נערך בסוף כיתה ח' ע"י המכללה למנהל  בשיתוף עיריית ראשון-לציון.
אל"צ – אקדמיה לפני צבא - מסלול ייחודי ברמה הארצית.  

אודות המגמה:
מסלול המיועד למצטיינים ומזכה את בוגריו בתואר ראשון בתחום המבוקש של מדעי המחשב לצד ניסיון מעשי תעשייתי. הלימודים מתקיימים 
בקריית החינוך השש שנתית ע"ש אלברט איינשטיין ובחוג למדעי המחשב במכללה למנהל בראשון-לציון. הלימודים במכללה מתחילים בכיתה 
ט'. לימודי התכנית מאפשרים השתלבות בהווי ובאווירה הסטודנטיאלית של הקמפוס, הפנמת הרגלי למידה ועבודה סטודנטיאליים ותעשייתיים 
)במסגרת פרויקט הגמר( עוד טרם הגיוס לצה"ל. במסגרת הצבאית יוכלו הבוגרים לרכוש ניסיון מקצועי רב ולאחר שרות החובה, עם יציאתם 

לשוק האזרחי, יהיו באמתחתם גם השכלה אקדמית וגם ניסיון מחקרי "תעשייתי". 
rikiafshari@gmail.com ,רכזת המגמה: ריקי אפשרי

 

מערכות רפואיות
קוד מגמה: 2420

אודות המגמה: )10 יח' לימוד(: לימודים מרתקים והזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ומעשי כבר בתקופת התיכון. 
מגמה זו משלבת מדעי בריאות, אנטומיה, פיזיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת. תכנית הלימודים מלווה ע"י מומחי בתי חולים, כהשלמה מעשית 
בהתאם  השונות  במחלקות  מסיירים  מומחים,  הרצאות  שומעים  הם  שם  בבית-החולים  לסיורים  התלמידים  מגיעים  התיאורטיים,  ללימודים 

לחומר ומלווים בהרצאות של אנשי מקצוע בכירים. 
הרפואה היא הרבה יותר ממקצוע. מדובר בשליחות, בדרך חיים. מסלול הלימודים הייחודי מאפשר לבוגרים לחוות באופן אקטיבי את  האתגרים 

הניצבים בפני הרופא המודרני ולהחליט על עתידם על סמך היכרות עם התחום.
מקצועות ההתמחות: מדעי הבריאות )אנטומיה, פיסיולוגיה ורפואה מונעת(, מערכות רפואיות )פתולוגיה וקליניקה(, ובנוסף הרחבת לימודי 
עזרה  כמגישי  הסמכה  מקבלים  למד"א  שנרשמים  הבוגרים  אמיתיים.  למקרים  ונחשפים  במד"א  מתנדבים  התלמידים  ביולוגיה.   – המדעים 
ראשונה, הסמכה לעבודה עם רופא בתער"ן והסמכה לעבודה על ניידת טיפול נמרץ. הבוגרים יוכלו להמשיך לימודי י"ג, י"ד באוניברסיטת אריאל 
יח' המקצוע באוניברסיטאות  להכשרת פרמדיקים.  ההכשרה מוכרת לצורך המשך לימודים אקדמאים. התלמידים מקבלים בונוסים של 10 

נבחרות בארץ.
תנאי קבלה:

• ראיון אישי	
• מתמטיקה ואנגלית הקבצה א' מ-85 ומעלה.	
• מקצועות מדעיים ממוצע 85 ומעלה        	

hanikeen@GMAIL.com רכזת המגמה: חני קין לייטסטון
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אומנות פלסטית- ציור, פיסול וצילום
קוד מגמה: 4050

אמנות חזותית
מגמת האמנות החזותית מיועדת  לתלמידים סקרניים, המתעניינים בתחום האמנות, בעלי יכולת חשיבה והעמקה, וכישרון הבעה בתחומים 

שונים של יצירה חזותית. המגמה פתוחה לתלמידי שכבת י'
תכנית הלימודים כוללת: ציור, רישום, פיסול, צילום סטילס, וידאו-ארט, אנימציה, תולדות האמנות, תיאוריה, אוצרות וביקורת, והנחיות אישית. 

הלימודים משלבים לימודים מעשיים לצד לימודים תיאורטיים.
ועכשווית.  פוסט-מודרנית  מודרנית,  אמנות  נבחרת,  היסטורית  תקופה  על  בדגש  האמנות,  בתולדות  שיעורים  כוללים  העיוניים,  הלימודים 

התלמידים נחשפים ליסודות אמנות מסורתית ולשיח האמנותי העכשווי. 
השיעורים המעשיים מתקיימים בבית הספר ובמשכן "הסדנא החדשה לאמנות". לרשות התלמידים עומדים מתקנים חדשניים של פיסול, ציוד 
מתקדם לציור וצילום, חדר מחשבים ומדיה מצויד בתוכנות גראפית ותוכנות לעריכת סרטים ליצירת אמנות דיגיטאלית ווידיאו ארט. לרשות 

המגמה עומדות גלריה בית ספרית, המאפשרות לתלמידים להציג את עבודותיהם בתערוכות קבוצתיות ופרויקטים אישיים.
במהלך שנות הלימוד במגמה, התלמידים מבקרים במוזיאונים המרכזיים ובגלריות מובילות בארץ, נפגשים עם אמנים מובילים בתחומים שונים. 

ההשכלה האמנותית שרוכשים תלמידי המגמה יוצרת בסיס ללימודי המשך במוסדות להשכלה גבוהה בכל אחד מתחומי האמנות החזותית.

תנאי קבלה: התנהגות טובה מאוד, 
                     ציון טוב במקצועות הליבה.

תנאי קבלה: ראיון אישי
                     הגשת תיק עבודות )10 עבודות שנוצרו בשנה אחרונה(

                     תרגיל ברישום      
                     ציון טוב במקצועות הליבה

                     התנהגות טובה      
רכזת המגמה: יוליה רבסקי rabesky@gmail.com    טל: 0528-309-235

-29-



קריית החינוך השש שנתית "ראשונים" ע"ש אילן רמון מקיף י"א

סינית
קוד מגמה: 99

אודות המגמה: מגמת סינית-מנדרינית: 
במגמת  זרה  כשפה  הסינית  השפה  הוראת  כולו.  העולם  ברחבי  סינית  דוברי  כמיליארד  יש  וכיום  בעולם,  ביותר  הדבורה  השפה  היא  סינית 
התפשטות בעולם בכלל ובישראל בפרט. הסיבות לכך הן בעיקרן כלכליות, וככל שסין תבסס את מעמדה כמעצמה כלכלית כך חשיבותה של 
השפה תגדל. ידיעת השפה הסינית תאפשר השתלבות בתעשיות ההיי-טק וטכנולוגיות מתקדמות כלל עולמיות.  לימוד השפה הסינית מרחיב 
את האופקים של התלמיד  לתרבות רחוקה ושונה, עם מערכת כתב לא אלפביתית )בסינית אין אותיות אלא סימנים(, עם הגיה שונה וצורת 
חשיבה שונה. במסגרת השיעורים, התלמידים ייחשפו לתרבות עתיקה ומרתקת.  נושאי הלימוד המגוונים יקנו לתלמידים את כל מיומנויות 
השפה: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור. השיעורים יכללו את לימוד השפה הסינית הסטנדרטית המנדרינית הדבורה והכתובה, לימוד התרבות 

הסינית המסורתית, גיאוגרפיה והיסטוריה של סין. במהלך הלימודים התלמידים יבחנו על ידיעותיהם.  התלמידים ניגשים ל-5 יח"ל.
דרישת חובה לכול תלמיד היא נוכחות והשתתפות פעילה. 

תנאי קבלה:
• ראיון אישי	
• אנגלית הקבצה א' מציון 80 ומעלה	
• אנגלית הקבצה ב' מציון 85 ומעלה	
• 	niritmalachi@gmail.com ,רכזת מגמה: נירית מלאכי

איטלקית
קוד מגמה: 99

אודות המגמה: לימוד השפה האיטלקית מרחיב את האופקים של התלמיד לתרבות עשירה וחשובה בתחומי האומנות, האדריכלות, הספרות, 
השפה  דוברי  של  חיים  ואורחות  מנהגים  של  הכרה  מאפשרת  האיטלקית  בשפה  שליטה  ועוד.  העיתונות  הטלוויזיה,  הקולנוע,  המוזיקה, 
יצירת קשרים בין אישיים. כמו כן, מאפשרת להכיר את ביטויי התרבות העשירה שעוצבה ומעוצבת גם היום. שליטה  האיטלקית ומעודדת 
בשפה זרה מרחיבה גם את אפשרויות  התעסוקה בעידן הנוכחי בו הכלכלה הינה גלובלית. לימוד השפה האיטלקית כולל את כל מיומנויות 
השפה: קריאה, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע והבעה בכתב וכן היכרות עם עושרה התרבותי של איטליה. הלימודים בחסות שגרירות איטליה  

ומכוני התרבות. עוד במגמה מתוכנן  סיור לימודי. התלמידים ניגשים ל-5 יח"ל .
תנאי קבלה:

• ראיון אישי	
• ממוצע ציונים 80 ומעלה	
• אנגלית הקבצה א' מציון 80 ומעלה	
• אנגלית הקבצה ב' מציון 85 ומעלה	

laratavamesi@gmail.com ,רכזת המגמה: בן דוד לרה
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גרמנית
קוד מגמה: 99

גרמנית היא ענף במשפחת השפות ההודו-אירופאיות ויש בעולם בערך 110 מיליון איש הדוברים אותה כשפת אם. אם לוקחים בחשבון את 
דוברי הגרמנית כשפה שנייה , מספר דוברי הגרמנית מגיע ל200 מיליון בעולם כולו. 

לאור מספר האנשים הדוברים אותה כשפת אם או כשפה זרה הופכת הגרמנית לאחת השפות העיקריות בעולם. משתמשים בה בתחומים 
שונים דוגמת תעשיית התיירות והמלונאות, כלכלה או תחום טכנולוגיות המידע והתקשורת. שורה של אתרי אינטרנט חשובים מופיעים בשפה 
מיומנויות  לרכוש  לכם  יאפשר  הגרמנית  השפה  לימוד  לכן  כולו.  בעולם  חדשים  ספרים  בפרסום  בעולם   5 מספר  מדורגת  וגרמנית  הגרמנית 

העשויות לשפר את איכות החיים המקצועיים והאישיים. 
תכנית הלימודים – מבנה ותכנים

לימוד השפה הגרמנית הוא מקצוע בחירה. בנוסף ללימוד השפה משולבים בתכנית תכני התרבות הגרמנית. על פי גישה זו ייחשפו  הלומדים 
למגוון טקסטים )כתובים ודבּורים( המייצגים את הרבדים השונים של השפה והתרבות הגרמנית.

נושאי הלימוד מגוונים וכוללים הקניה ופיתוח מיומנויות השפה: הבעה בעל פה, קריאה והבנת הנקרא, הבנת הנשמע והבעה בכתב בשלושה 
התחומים הביאם: שפה, תרבות וספרות.

תנאי קבלה:
• ראיון אישי	
• אנגלית הקבצה א' מציון 80 ומעלה.	

marinaostojic22@yahoo.de  ,רכזת המגמה: מרינה שמואלי

PARLI ITALIANO?

你会说
中文吗

？

Du sprichst Deutsch?
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קריית החינוך השש שנתית "המעיין" מקיף י"ב- מדעי ההנדסה

מדעי ההנדסה בהתמחות
הנדסת אווירונאוטיקה לוויינים וחלל

קוד מגמה: 1035
המגמה המדעית-הנדסית בהתמחות אווירונאוטיקה וחלל, מיועדת לתלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה המתכננים להמשיך את לימודיהם 
באקדמיה בכלל ובתחום המדע, הרפואה ו/או  ההנדסה בפרט.מטרת המגמה היא להקנות בסיס- מדעי איתן, המשלב רמה גבוהה של מיומנויות 

למידה, חקר ותכנון בסביבות עתירות טכנולוגיה, המהוות גירוי מתמיד לחשיבה ופתרון בעיות בהנדסת אנוש והיבטים חברתיים.
הלימודים במגמה מורכבים משלושה תחומים:

-לימודי הנדסת- אווירונאוטיקה וחלל המשלבים תחומים כגון אסטרונומיה, אסטרופיסיקה, הנעת כלי טייס וטילאות, מכאניקה ובקרת כלי 
טייס , וכן חומרים בתעופה וחלל.

-מערכות אלקטרוניות: אלקטרוניקה תקבילית וספרתית.
 .#c תכנות חומרה בשפה עילית-

במהלך לימודיהם עובדים התלמידים בצוותי פיתוח ומתמחים בתכנון, תכנות ובניית פרויקטים בתחום האווירונאוטיקה והחלל, תוך שימוש 
Solid-works, STK-  :בתוכנות ואמצעים מהמובילים בתעשיות הביטחוניות, תעשיות ההיי-טק והאקדמיה.  בין היתר נעשה שימוש בתוכנות

Aig, Matlab, Arduino. המגמה משלבת סיורים מקצועיים והרצאות- אורח  מתעשיית ההיי-טק, התעשיות הביטחוניות ומהאקדמיה.
ראוי לציין כי בוגרי המגמה מבוקשים במסלולי האקדמיה היוקרתיים ביותר ופתוחה בפניהם קשת רחבה של  לימודים אקדמיים.

מדעי ההנדסה - 5 יח"ל

אלגוריתמיקה
c# תכנות בשפה עילית

מערכות אלקטרוניות  הנדסת אווירו-חלל
הנדסת חשמל
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תוכנית הלימודים במגמה:
• מדעי ההנדסה 5 יח"ל	
• טכנולוגיה מוכללת – פרויקט - היי-טק – 5 יח"ל	
• מקצוע מדעי : פיזיקה/כימיה/ביולוגיה – 5 יח"ל 	

תנאי קבלה:
• ראיון אישי   	
• אנגלית ומתמטיקה, הקבצה א',  ציון 85 ומעלה	
• מדעים )פיזיקה, כימיה, ביולוגיה( ציון 85 ומעלה	

.M.Sc.,B.Sc. Aerospace Eng ,רכז המגמה: אינג' דב רוסו
dov.rosu@gmail.com :דוא"ל

טלפון: 03-6329679
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תיכון חקלאי ויצ"ו נחלת יהודה

תיכון שש – שנתי. התיכון מכין את תלמידיו לבגרות מלאה ברמה רגילה וברמות מוגברות ומעניינות.

מדעי החיים ואגרו – אקולוגיה:
באמצעות  ירקות  בגידולי  עכשווי,  במדע  עוסקים  הנושאים  לימוד:  יחידות   5 של  ברמה  אקולוגיה  ואגרו  ביולוגיה  בלימודי  עוסקת  המגמה 
וויצמן,  במכון  מדעיות  לפעילויות  יוצאים  לימודיהם  במסגרת  התלמידים  במעבדה.  ומחקרית  מעשית  בהתנסות  בשילוב  שונות  טכנולוגיות 

וביחידה לסימולציה רפואית בטכנודע, מבצעים מחקרים בתחום האגרואקולוגיה ובמכון וולקני בליווי חוקרים מהמכון. 

מדעי הסביבה, כיבוי אש והצלה:
בעולם בו ההתחממות הגלובלית והרס כדור הארץ בית ספר שם לו למטרה העלאת המודעות לדו קיום בין האדם לסביבה בה הוא חי. התלמידים 

לומדים 5 יחידות מדעי הסביבה והעשרה של לימודי הביולוגיה. 
לימודי כיבוי אש והצלה זו השנה השלישית שפועלת בתיכון כיתת כבאות כתה המתמחה בין היתר בלימודי מסלול כבאות והצלה הכוללת 

מגמה במדעי הסביבה , התנסויות בעבודת הכבאים בשטח, יציאה לסיורים לימודיים ומקצועיים, השתתפות בתרגילים בתחום ועוד.
תנאי קבלה: ראיון קבלה אישי ומוכנות להתגורר בפנימייה.
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תיכון ומכללה טכנולוגית נעמ"ת ראשון לציון

מערכות הנדסיות ממוחשבות – תיב"מ )תכנון וייצור בעזרת מחשב(
קוד מגמה: 1010

מהמגמות המובילות בארץ בתכנון חלקי מכונות )מקום ראשון בתחרות הפרויקטים הארצית(.
התלמידים לומדים את תוכנות השרטוט הממוחשב, היצור הממוחשב, תכן הנדסי ורובוטיקה.

בוגרי המגמה ממשיכים לימודים לתואר טכנאי/ת הנדסאי /ת במכללה הטכנולוגית – כיתות יג'- יד'.
בבית הספר מכללה להמשך לימודים בעתודה טכנולוגית לתואר טכנאים/יות הנדסאים/יות בכיתות יג'- יד'.

תנאי קבלה: ראיון ומבחן התאמה. 
friedmandorit@gmail.com  רכזת המגמה: דורית פרידמן

עיצוב וטיפוח החן
קוד מגמה: 2030

המגמה עוסקת בעיצוב שיער, עיצוב גרפי ואמנות .  המגמה כוללת גם התנסות בתוכנות גרפיות, בציור ובפיסול . 
בוגרי המגמה משתלבים במכללות לעיצוב ואומנות וכן מעצבי שיער בצה"ל ובעולם העבודה.   

בוגרי המגמה זכאים לתעודת בגרות ותעודה טכנולוגית.
תנאי קבלה: ראיון ומבחן התאמה.

miri18111@walla.com ,רכזת המגמה: איטח מירי

תקשוב – ניהול רשתות
קוד מגמה: 3510

מגמת תקשוב מאפשרת לאוהבי מחשבים להפוך את התחביב למקצוע. במגמה נלמד כיצד מחשב ורשת עובדים וכיצד לנהל רשתות.
בוגרי המגמה ממשיכים ללימודי הנדסאי תקשוב במכללה בביה"ס בכיתות יג' - יד'.

תנאי קבלה: ראיון ומבחן קבלה.
Shmuel.horesh@gmail.com ,רכז המגמה: שמואל חורש

 naamatrlz@walla.com :דוא"ל של ביה"ס
מערכות  ניהול  ובמגמת  מכונות  תיבם-בניית  במגמת  ללומדים  הנדסאי\ת  ותעודת  המגמות  בכל  מלאה  בגרות  מקנה  ביה"ס 

תקשוב.
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תיכון טומשין

מטרות ביה"ס:
אקלים חינוכי מיטבי – בית חם לתלמידים, אוירה משפחתית  וזימון הצלחות בתחומים שונים.. 1
הענקת תחושת מסוגלות לתלמיד על ידי בניית תכנית לימודים אישית שנגזרת ממטרות התלמיד – מי לבגרות חלקית ומי לבגרות מלאה.. 2
קידום התלמיד בצורה מיטבית לתעודת בגרות – כל אחד על פי נתוניו האישיים.. 3
מיקוד הלמידה במקצועות המיועדים לבגרות באותה השנה.. 4
מתן מספר מועדי הגשה לבגרות – הגדלת הסיכויים להצלחה בבגרות. . 5
העמקת חינוך ערכי – עידוד דיאלוג משמעותי, קבלת האחר וחשיבה עצמאית.. 6
דגש מיוחד על עידוד גיוס לצה"ל – כערך מרכזי.. 7

סביבת לימודים:
הלימודים בתיכון מתקיימים חמישה ימים בשבוע משעה 9:00 עד 15:10, בהתאם למערכת התלמיד. התיכון מצוי ברפורמת עוז לתמורה באופן 
מלא כך שהתלמידים זוכים לשעות פרטניות הניתנות לתלמיד בודד או קבוצה של עד 5 תלמידים, בהן ניתן יחס אישי ולימודי. התלמידים לומדים 

בכיתות של עד 25 תלמידים.
לכל תלמיד מורכבת תכנית לימודים אישית המקדמת אותו לתעודת בגרות תוך הקניית הרגלי למידה נכונים ושימוש באסטרטגיות למידה. מורה 

להוראה מתקנת  מלווה את התלמידים הזקוקים לכך.
התלמידים בוחרים בכיתה י"א מגמת לימוד אותה הם לומדים ברמה של 5 יח"ל: ניהול עסקי, גיאוגרפיה, תקשוב

מגמת ניהול עיסקי: מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על 
משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול משאבי אנוש והתחום המסחרי והפיננסי

מקצועות הלימוד של המגמה משלבים נושאי רקע שונים היוצרים אצל הלומד ראייה מקיפה של תחום הניהול העסקי. בין מקצועות הלימוד 
נכללים: חשבונאות, , התנהגות צרכנים, תקשורת שיווקית ופעילותה של המערכת השיווקית בכלל ובעידן הטכנולוגיה המתקדמת בפרט .תורת 

המינהל, תרבות אירגונית, יחסי עבודה וניהול משאבי אנוש.
ברשתות  תוך התמקדות  עסקיות,  ברשתות  המותקנים  ולפרוטוקולים  הציוד  ליישומי  התלמידים  נחשפים  הלימודים  במהלך  מגמת תקשוב: 

ממותגות.  התלמידים מקבלים  ידע רחב באיתור תקלות בסיסיות ברשתות עם יישום הנלמד באמצעות פרויקט  גמר.
מגמת גיאוגרפיה: מדע העוסק בחקר פני כדור הארץ ובתופעות הטבעיות והאנושיות המתרחשות בו. בתכנית הלימודים מושם דגש מיוחד על 

פיתוח הסביבה ועל שמירתה, וכתוצאה מכך התלמידים הופכים במהלך הלימודים לאזרחים בעלי מודעות סביבתית גבוהה.
בתיכון טומשין תכנית ייעוצית וחברתית עשירה ומגוונת המותאמת לתכניות הליבה ורפורמת משרד החינוך 

בנוסף, בתיכון טומשין פועלת תכנית ייחודית של כיתות תורניות המיועדות לתלמידים ממסגרות דתיות המעוניינים לשלב לימודי קודש וחול. 
התלמידים לומדים בחלק מופרד במבנה ביה"ס, במגמת תקשוב וניגשים לבגרויות על פי תכנית לימודית אישית הנבנית לכל תלמיד במקביל 

ללימודי קודש ותפילות.
התיכון פועל בפיקוח וברישיון משרד החינוך. הרישום לתיכון הוא על אזורי.
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קריות החינוך השש שנתיות בעיר ראשון לציון

טלפוןכתובתשם המנהל/תשם המקיף
קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית"  ע"ש א.קררי

)מקיף א'(
9565696הורוביץ 30גב' דליה ישעיה

קריית החינוך העירונית דתית   
)מקיף ב'(

9650969הרצל 134גב' חיה שוירמן

קריית החינוך השש שנתית העמית
)מקיף ג'(

9639541המתנדבים 6גב' יפה ליבה

 קריית החינוך השש שנתית  "גימנסיה גן נחום"  
)מקיף ד(

9409100הרצל 119דר' דוד נמרוד

קריית החינוך השש שנתית  "אמירים" 
)מקיף ה'(

9613735החלמונית 6גב' אתי וינקלר

קריית החינוך השש שנתית "יגאל אלון"
)מקיף ו'(

9665533ראם 25גב' אורנה פרבר

קריית החינוך השש שנתית "רביבים" 
)מקיף ז'(

9678495גוש עציון 23גב' מיכל טימן

קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח.בר לב   
)מקיף ח'(

9516378חיים בר לב גב' רויטל הירשפלד

קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" וק.גנים  ע"ש דוד אלעזר
)מקיף ט('

9519154התזמורת 17ד"ר סופי בן ארצי

קריית החינוך השש שנתית ע"ש "אלברט איינשטיין"
)מקיף י(

9519281אבני החושן 3מר יהודית עפרון

קריית החינוך השש שנתית "ראשונים"  ע"ש אילן רמון
)מקיף י"א(

9516719חיים בר לבגב' כרמן ניר

קריית החינוך השש שנתית "המעיין" 
)מקיף י"ב(

6329679העצמאות 37גב' סיגל פנט

9511963הרב נורוק 10 הרב אריאל רוקחישיבת בני עקיבא
9565240שדה נחום 4הרב אייל פניגשטייןנתיב האולפנה 

גב' אתי שטריתתיכון טומשין
סודריק

דרובין 37,
הכניסה מהחנייה

1-800-67-67-67

9467754אלפסי 13גב' אראלה גליק שאולתיכון ומכללה טכנולוגית נעמ"ת ראשון לציון
הבנים 21 - נחלת יהודה מר חגי בן אברהםתיכון חקלאי ויצו נחלת יהודה

)שכונת נחלת יהודה(
9500888'
9569054

טלפוןכתובתשם המנהל/תשם המקיף
9501888פיק"א 21מר משה גרדוסאנקורי

בתי ספר נוספים בעיר
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מידע על תהליכי הרישום/העברה/לימודי חוץ

להלן תאריכי הרישום:

הרישום יערך במזכירויות בתי הספר המקיפים השש שנתיים.

• ביום שישי כט' באדר תשע"ח  16.3.18, לא תתקיים קבלת קהל ביחידת הרישום העל יסודי בעירייה.	

יחידת הרישום באגף לחינוך על יסודי הינה הגורם היחיד המחליט בדבר שיבוץ/רישום/העברה של תלמיד/ה.. 1
תלמיד/ה העובר/ת דירה בתוך העיר לאזור רישום אחר יפעל כמפורט בסעיף 5 למטה.. 2
תלמיד/ה העובר/ת לעיר אחרת י/תמלא טופס בקשה לביטול רישום בסוף החוברת וי/תשלח לפקס 03-9547120. לפרטים נוספים . 3

לפנות ליח' הרישום העל יסודי בטל'  -9547469 03 / 03-9547718 .
לידיעתכם:

המסמכים הדרושים לרישום בבית הספר:. 4
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת הכוללת את הספח ובו פרטי הילד )מקור(א. 
תעודת ציונים מחצית א' + צילום התעודהב. 
2 תמונותג. 
במקרה של "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום את כתובת ד. 

ופרטי ההורה השני שאינו הרושם ולמלא תצהיר להורים עצמאיים.
להחתים את ההורה שאינו משמורן מול עו"ד או מול פקיד עירייה על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש    )טופס נמצא בסוף 

המידעון ובאתר העירוני/חינוך על יסודי(.
עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן:ה. 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר 
לשתי  כתובות המגורים )כתובת האם וכתובת האב(, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או הדין או 

הסכם גירושין חתום, המורים אחרת.
* דיוור כפול- אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד לשתי הכתובות במרשם 

האוכלוסין.
עוברי דירה  או תושבים חדשים:. 5

בנוסף למסמכים הרשומים בסעיף 4  
תושב חדש: ביטול רישום מהרשות הקודמת.א. 
לגרים בשכירות: חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.ב. 
לרוכשי דירה: חוזה בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרשום בתעודת הזהות.ג. 
לרוכשי דירות – בית בבנייה : חוזה קנייה/ היתר בניה בו מופיע מועד סיום הבניה או הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה יש לצרף ד. 

תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד.
לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים יש להביא תצהיר חתום ע"י עו"ד  על כתובת מגורים.ה. 

)טופס ניתן למצוא באתר עיריית ראשון לציון/חינוך על-יסודי(
לידיעתכם, תלמידים שיעברו דירה לאחר תום תקופת הרישום המוצהרת אין הרשות מחוייבת לשבצם  במתחם.

שעותתאריך לועזיתאריך עברייום
16.3.188:30-12:00כט' באדר תשע"חשישי

18.3.188:30-12:00ב' בניסן תשע"חראשון
19.3.188:30-12:00ג' בניסן תשע"חשני

16:00-18:00
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והילד ו.  ,יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשע"ח עם פרטי ההורים  וללא חוזה על שמם  תושבים ללא חשבון ארנונה 
הנרשם ובו יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון 

ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר ותעודת זהות של בעל הארנונה.
ללא השלמת כל המסמכים, הרישום אינו תקף.

את המסמכים הרשומים לעיל יש לשלוח לפקס 03-9547120 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ולוודא הגעתם בטלפונים -03
9547718 או 03-9547469.

ניתן להגיע ליחידת הרישום העל יסודי בעיריית ראשון לציון )רח' הכרמל 20, בניין העירייה – קומה 1( על מנת למסור את הטפסים.
לידיעתכם, הפניות לבתי הספר על פי הכתובת החדשה שיגיעו ליחידת הרישום יופקו רק לאחר תאריך 13.4.2018. בקשות שיגיעו לאחר תאריך 

זה ההפניות יופקו תוך 10 ימי עבודה.
תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר. 6

תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  
תשס"ג 4/א, תשע"א 4/א   ו-תשע"ב /5.

פניות של תלמידים אשר נרשמו בבתי הספר מחוץ לעיר ללא אישור מתאים, לא יאושרו בדיעבד. אין במתן האישור משום התחייבות מצד 
העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ מעיר.

בקשות העברה. 7
• תלמידים המבקשים לעבור מבית ספר מקיף שש שנתי לאחר, חייבים לבצע רישום במקיף השש שנתי אליו הם שייכים – לפני בקשת 	

ההעברה
• את בקשות ההעברה ניתן לשלוח ליחידת רישום על יסודי  מתאריך  15.3.18, יום ה' ,כ"ח באדר תשע"ח ועד ליום ה',  10.5.18 , כ"ה 	

באייר תשע"ח,  באתר העירוני   www.cityedu.co.il  או להביאן  ישירות ליחידת רישום על יסודי.
• יש לצרף את המסמכים הבאים: טופס בקשה הכולל את כל הפרטים הנדרשים )נמצא בסוף החוברת( ,מכתב אישי המנמק את הסיבות 	

לבקשה, צילום תעודת זהות של ההורים+ספח,צילום תעודת ציונים של כיתה ט'; טופס ויתור סודיות; כל מסמך רלוונטי נדרש כתימוכין 
לטעמי הערר.    

• הבקשה תידון בועדת העברות עירונית.	
• תשובות הועדה ישלחו בדואר. לא יינתנו תשובות בטלפון.	
•  בקשת העברה  שתוגש  לאחר 10.5.18 , תידון בנפרד בפגרת הקיץ ועל בסיס מקום פנוי.	

לתשומת לבכם:
רק יחידת רישום על יסודי במינהל החינוך מוסמכת להעביר מידע מעודכן לתלמידים או ההורים על מגמות/כיתות על איזוריות 

לרבות תפוסה בביה"ס.
אין תוקף במידע שנמסר ע"י גורם כלשהו בבית הספר ללא אישרורו על ידי יחידת רישום על יסודי במינהל החינוך.

בירורים – יחידת רישום באגף לחינוך על יסודי  תעמוד לרשות הפונים במשך תקופת הרישום )למעט  יום שישי 16.3.2018( לפתרון בעיות 
ולמתן תשובות. 

בכל הנושאים הקשורים לרישום ניתן להתקשר  לטלפונים: 03-9547718, 03-9547456 או לפקס 03-9547120 בימים א', ג', ה' 8:30-15:00 
וביום ב' 16:00-18:30.

כתובת יחידת הרישום:  רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה א'. 

המידע מנוסח בלשון זכר ומכוון לתלמידות ותלמידים כאחד
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האגף לחינוך על יסודי
יחידת רישום ושיבוץ

כתב הצהרה והתחייבות
)להורים- פרודים/ יחידנים/גרושים/עצמאיים(

לבקשתי . 1 בתמיכה  זה  והתחייבות  כתב הצהרה  ___________________עושה  זהות  אני הח"מ________________ מס תעודת 
לרשום / לבטל רישום / להעביר את הקטין ______________________

מספר זהות ______________________)להלן הקטין( ללימודים בבית ספר בעיר ראשון לציון.

הנני מצהיר ומתחייב כי:. 2
הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו.	 
הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם _____________ מספר זהות _____________ )להלן – אחראי 	 

הנוסף(. הנני מצהיר, כי הרישום / ביטול הרישום / ההעברה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם ______________ מספר זהות _____________ )להלן – אחראי 	 

הנוסף(. הנני מצהיר כי ניסיתי, ללא הצלחה,  לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ ביטול הרישום / ההעברה.

הנני מצהיר, כי המידע המפורט במכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית . 3
העירייה לבטל / לשנות את הרישום/ ביטול הרישום / העברה.

הנני מתחייב להודיע ליחידה לרישום על יסודי על כל שינוי במידע  המפורט במכתב ההצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא . 4
שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ביטול רישום /ההעברה.'

חתימה: ___________________ שם  מלא: ___________________  תאריך: ___________________ 

אני החתום/ה מטה ___________________________, מספר רישיון עריכת דין מס': ________________, מאשר/ת בזה כי
,_______________________________________________ בפני  מר/גב'  הופיע/ה    _______________________ בתאריך 

כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  לומר  שהזהרתיו/ה  ולאחר   -  ________________________ ת.ז 
בפני. התצהיר  על  וחתם/ה  מעלה  הכתובה  הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  עונשים  לו/ה  צפויים 

שם + חתימהתאריך
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האגף לחינוך על יסודי
יחידת רישום ושיבוץ

בקשת העברת תלמיד/ה מבי"ס לבי"ס לשנת הלימודים התשע"ט

תאריך

חתימות

חתימת הורי התלמיד/ה

חתימה

תאריך

חתימת התלמיד/ה

רח' הכרמל 20 ,ראשון לציון, 7526413 טל': 03-9547718,03-9547469, פקס:03-9547120

* בקשת העברה ניתן להגיש אך ורק לאחר רישום התלמיד/ה לביה"ס שאליו הוא/היא שייכך/ת )יש לצרף את אישור הרישום(

פרטי התלמידהא. 

פרטי העברהב. 

נימוקי הבקשהג. 

הנסיונות שנעשו לטיפול בבעיות:ד. 

*ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי הקשור לבקשת ההעברה

www.rlz-edu.org.il נוהל הורים עצמאיים )לרבות הורים גרושים/פרודים/יחידנים/עצמאיים(  ועוברי דירה יש לפעול לפי הרשום בפורטל העירוני / סדרי רישום*

החלטת הוועדה

שם משפחה

מבית ספר
לבית ספר

שם פרטי

שם בית הספר

תאריך לידה

כיתה

כתובתמס' זהות

 	_______________________________________________________________________________ פרט  חברתית,    
 	______________________________________________________________________________ פרט  לימודית,    
 	__________________________________________________________________ פרט  חדשה,  כתובת  דירה,  מעבר    
 	____________________________________________________________________________ חינוכי  זרם  שינוי    
 	__________________________________________________________________________________ פרט  אחר,    

 	____________________________________________________________________________ פרט  ההורים,  ע"י    
 	________________________________________________________________________ פרט  הכיתה,  מחנכת  ע"י    
 	______________________________________________________________________ פרט  הספר,  בית  יועצת  ע"י    
 	___________________________________________________________________ פרט  הספר,  בית  פסיכולוגית  ע"י    
 	_____________________________________________________________________ פרט  הספר,  בית  מנהל/ת  ע"י    
 	___________________________________________________________________________ פרט  אחר,  גורם  ע"י    

מאושר	 
לא מאושר	 
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האגף לחינוך על יסודי
יחידת רישום ושיבוץ

לכבוד  ________________________                                                                                                            תאריך ______________________      
                                                                                                                                  

השרות הפסיכולוגי החינוכי
בית ספר _____________

ראשון לציון

בעניין:

פרטי התלמידה:

אני הח"מ אביו/אימו של הילד/ה מוותר/ת בזאת על הסודיות הרפואית או הפסיכולוגית הקשורה בילד/ה ומבקש/ת להעביר העתק הממצאים, 
חוות הדעת והמלצות ואת כל החומר האבחוני הנמצא ברשותכם אל מנהל האגף לחינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון 

ב ב ר כ ה ,

הנדון: ויתור סודיות

חתימהשם ההורה ת. זהות

ת. זהות תאריך לידהשם פרטי שם משפחה

-45-



-46-



האגף לחינוך על יסודי
יחידת רישום ושיבוץ

תאריך ______________________

פרטי הילד/ה:

הסיבה לביטול:

יש לצרף צילום ספח תעודות זהות פתוח של שני ההורים, שבו כל הפרטים האישיים כולל פרטי הילד.

הצהרת הורה הילד/ה:

אני הח"מ _______________ מספר זהות ____________________ עורך/ת כתב הצהרה זה בתמיכה לבקשתי לביטול הרישום של הילד 

שפרטיו כתובים מעלה.

מצב משפחתי: רווק/ה    נשוי/אה    גרוש/ה    פרוד/ה*   אלמן/ה

מבקש לבטל רישום החל מתאריך ________________  לשנה"ל __________________ 

* במקרה של "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים, יש לצרף "כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים המעיד 
על זכות הרושם בענייני חינוך, חתום על ידי עורך דין/ רשם בית משפט.

בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

בקשה לביטול רישום

חתימת ההורה

שם הילד/ה

נייד אם

רחוב

תאריך לידה

נייד אב

כתובת מגורים
מספר דירהמספר בית

מס' זהות

מס' פקס

עיר

מעבר דירה ליישוב אחר:	 
הכתובת החדשה: רחוב ______________ מספר ______ יישוב _______________ )יש לצרף חוזה דירה(

כתובת מגורים אחרת: 	 
אני מצהיר שכתובת מגורי החדשה הינה:  רחוב _____________    מספר _________    יישוב __________

כתובת זו שייכת ל:    הורים    אחר ________________
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