
ערב חשיפה להורי החטיבה
מעבר מהחטיבה לתיכון



צוות ביה"ס- 132 אנשי צוות

מספר תלמידים-  966  מתוכם 200 מהר אדר

הצטיינות בספורט, אחוז גבוה של בעלי בגרות טכנולוגית, הצטיינות במגמות, אחוזי נשירה
נמוכים

פרופיל מורים- למעלה מ-50% בעלי תואר שני 

אחוזי גיוס גבוהים מאוד

שנות שירות ומכינות

תעודת זהות



בבית הספר:

36 כיתות

33 כיתות רגילות

3 כיתות חינוך מיוחד



מהנעשה בתיכון



עוד מהנעשה בתיכון



םיליבומ םיכרע

קידום
מצוינות

אהבת
המולדת אהבת אדם

חיזוק והעצמת
היכולת האישית
של כל תלמיד

 



תעודת בגרות
מלאה

מסלול עיוני

כיתות חינוך
מיוחד

מסלול ל"ב
טכנולוגי

מסלול ל"ב 
 עיוני

תעודת בגרות
מלאה



החברה מדעי 

פסיכולוגיה-
סוציולוגיה, כלכלה
ומנהל עסקים.  

ל"ב לכיתות 

 תקשוב ובניית
רשתות תקשורת,
אומנות הבישול

והאפייה.

טכנולוגיה

מדעי המחשב-
סייבר,

ביוטכנולוגיה-
פרויקט.

מדעים

מדעים: כימיה,
פיזיקה, ביולוגיה.

דומילה תומגמ

אומנויות

תיאטרון,מוזיקה,
אומנות, קולנוע.



מגמות 
פילוסופיה
חינוך גופני

תנ"ך
ספרות
ערבית

תקשורת
לימודי ארץ ישראל

גיאוגרפיה- אדם וסביבה- סייבר



TECHאחריי

תודחוימ תוינכות

פרויקט מחקרי
בביוטכנולוגיה

מגמת סייברעבודות גמר
כמגמה שלישית

אקדמיה
נבחרות בתיכון

ספורט



זהות
מעורבות חברתית

להיות אזרח
מנהיגות אישית,

קהילתית ולאומית

שכבה י"בשכבה י' שכבה י"א

תוכנית חברתית ערכית



פעילות חברתית ערכית

גיבוש והיכרות
 סדנה "בוחרים באחריות"

מיניות בריאה
טיול שנתי
ימי של"ח

דור האלכוהול
קורס מד"א

הצגה
קורס פיקוד העורף

פעילות עם אנשים מחוללי שינוי
בחברה הישראלית.

מסע זהות
צו אחוד

סינמה דרייב
הכנה ליום המא"ה

מיניות בריאה
חושן
הצגה

ערב הורים ותלמידים עם רן בראון
גלישה בטוחה

מסע זיכרון ורוח
 בפרויקט בעקבות לוחמים 

 סדנה הכנה לשירות משמעותי
יום עיום בהדסה "צעירים נוהגים אחרת"

הקאתון
טיול שנתי
הרצאות

הצגה
התרמת דם

סיור ביד ושם
יריד מכינות ושנות שירות

שכבה י"בשכבה י"א שכבה י'



ביקור משמח לחולים בהדסה

אימוץ דירה של חיילים בודדים- בשיתוף

קהילת בית הספר.

פרויקט מוזאון חי בשיתוף מינהל חברה ונוער 

התרמה לעיוורים ולחרשים

במשתלת דרך הגן, בית לנשים עם צרכים

מיוחדים המועסקות בתעסוקה נתמכת

התנדבות  בצהרוני היסודי

 

 

מעורבות חברתית



תוכנית יעוצית רגשית

שיעורי כישורי חיים בנושאים שונים של חוסן סדנאות בנושא ניהול זמן, 
 קבלת החלטות, התמודדות עם מבחנים. 

הכנה לצה"ל והכנה ליום המא"ה 
פעילויות הפגתיות 

שיחות וביקורי בית במידת הצורך
ליווי והכשרת הצוות החינוכי 

הרצאות להורים 
מפגשי העצמה, הסברה ומניעה



מפגש בכיתות והסבר על תהליך הקליטה בתיכון 

מפגש הורים 16/1/23 

הרשמה מקוונת לתיכון : 29/1-10/2 

ראיונות אישיים: כל תלמיד יוזמן לראיון אישי עם צוות התיכון במהלך חודש אפריל. 

ימי חשיפה למקצועות בחירה לתלמידים – 26-27/2 ערב חשיפה להורים ולתלמידים 

קורס קיץ למועמדים לכיתות ל"ב 25-29.6.2023

מבחני שיבוץ רמה: אנגלית- 14/5, מתמטיקה- 2/5 

שיבוץ לכיתות וליח"ל במתמטיקה ובאנגלית יפורסם החל מ-15 באוגוסט.

 

קליטה והרשמה



הרשמה
מקוונת 

באתר התיכון
 



הרשמה מקוונת
בעת הרישום עליכם לסרוק ולהעלות לטופס ההרשמה: תעודות מקוריות

(כולל דפי הערכת מחנך)- סוף כיתה ח' ומחצית ראשונה של כיתה ט'. 

תמונת פספורט, צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח בו

מופיעה הכתובת של ההורים. 

אישור ארנונה 

אישור להוראת קבע 

העתק אבחון – במידה וקיים



בהצלחה
 


