
 תאריך בחינה/ראיון למגמות מגמות תיכון

 מקיף א'

14:00בשעה _  25.2.18מועד ב   18.2.18מועד א  בנות(-סל  )בנים-כדור  

המתגוררים במזרח  בלבדלתלמידי ראשון לציון  –מערכות ביוטכנולוגיה 

 ומרכז העיר

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

17:30-14:30בשעה  25.2.18מועד ב   

 מקיף ג'

13:00בשעה   18.218.מועד ב    18.215.מועד א  אדריכלות  

13:30בשעה _  18.218.מועד ב   18.215.מועד א  יד )בנים/בנות( -כדור  

13:30בשעה   18.218.מועד ב   18.215.מועד א  כנית ייחודיתת - יחסים בינלאומיים  

 מקיף ד'

14:00בשעה    18.252.מועד ב    182.12.מועד א   אומנויות העיצוב התמחות בגרפיקה ואנימציה  

14:00בשעה   182.52.מועד ב    182.12.מועד א   עף )בנים/בנות( –כדור   

ראיון  182.12. התמחות במנהל עסקים -ניהול עסקי  

 מקיף ה'

 מוסיקה
-14:00בשעה    26.2.18מועד ב   19.2.18מועד א  

17:00 

 תיאטרון
-14:00בשעה   27.2.18מועד ב  19.2.18מועד א  

16:00 

 מקיף ו'

14:00בשעה   25.2.18מועד ב    21.2.18מועד א  רובוטיקה :מכטרוניקה  

14:00בשעה    25.2.18מועד ב   21.2.18מועד א  אינטרמדיה :תקשורת אלקטרונית  

14:00_ בשעה _25.2.18מועד ב   21.2.18מועד א  אתלטיקה קלה )בנים/בנות( )לתלמידי מזרח ומרכז העיר(  

 מקיף ז'

 מחול
14:30-בשעה   26.2.18_ מועד ב 22.2.18מועד א 

16:30 

16:30-14:30בשעה   26.2.18מועד ב  22.2.18מועד א  יזיה וקולנועוומערכות טל  

 14:30-16:30בשעה   בשעה _22.2.18  ראיון  היצורניהול  -תעשיה וניהול

 תיאטרון
14:30-בשעה   26.2.18מועד ב   22.2.18מועד א   

16:30 

 מקיף ח'

13:00בשעה    25.2.18מועד ב   182.20.מועד א  אומנויות העיצוב התמחות מולטימדיה  

13:00בשעה    25.2.18מועד ב    182.20.מועד א  )לתלמידי מערב העיר(אתלטיקה קלה )בנים/בנות(   

 מדעי הסביבה
, ראיון מועד ב' 12:00בשעה  20.2.18 –מועד א'ראיון 

 13:00בשעה   25.2.18

 מקיף ט'

לתלמידי מערב העיר ולתלמידים מחוץ לעיר מערכות ביוטכנולוגיה 

 הרשאים להירשם בעיר ראשון לציון
 14:00-16:00בשעה _  18.2.18  –ראיון 

 חרות(ואלקטרוניקה )ש

 20-21.12.17 מבחני מיון בתאריכים 

25-26.2.18 
30-31.5.18 

 8:30-15:00כל המבחנים בשעות 

 14:00-16:00 בשעה  18.2.18  –ראיון  ספרדית

 מקיף י'

 מערכות רפואיות
ות בשע  25.2.18, מועד ב' 22.2.18מועד א'  –ראיון 

14:00-17:00 

 פיסול וצילום ציור, -אומנות פלסטית
ות בשע 25.2.18, מועד ב' 22.2.18מועד א'  –ראיון 

14:00-17:00 

 לתלמידים שהחלו במגמה בכיתה ט'( -תכ"מ, הנדסת תוכנה )אל"צ 
לימודיהם בכיתה ט  יתקבלו תלמידים שהחלו את

 במכללה למנהל

מקיף 

 א"י

 14:00-16:00 בשעה  21.2.18  –ראיון  סינית

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

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

ב"מקיף י  14:00-16:00 בשעה  25.2.18  –ראיון  נים וחלליהנדסת אווירונאוטיקה לווי 

ויצ"ו 
 נחלת

"סראיון בביה טיפול בבעלי חיים -מדע החיים והחקלאות " אום טלפונייבת   03-9500888 

תיכון 
ומכללה 

טכנולוגית 
 נעמ"ת

 ם("הנדסת בניית מכונות )תיב-מערכות ייצור ממוחשבות 

"סראיון בביה " אום טלפונייבת    עיצוב וטיפוח החן 03-9467754  

 ניהול רשתות מחשבים-תקשוב

תיכון 
 טומשין

"סראיון בביה /תקשוב/גיאוגרפיהניהול עסקי  " אום טלפונייבת   03-9689125 

 


