
א"תשפלקראת שנת הלימודים 



ת/מנהלשם ס"שם בי

יעל מטלוןתיכון גלילי

סמדר גולדשטייןתיכון הרצוג

רוזנברגר טובי "דתיכון כצנלסון

אפרת חומסקיתיכון רבין

ענת ישעיהושמירתיכון אורט 

ורד אסוליןשפיראתיכון אורט 



 פדגוגיתמובילים חדשנות מורים

ל ואחוזי נשירה אפסיים"אחוזי גיוס גבוהים מאוד לצה

 בזכאות לבגרותאחוזים גבוהים

 הערכה חלופית במבחני הבגרות

 הייטק' חב, אוניברסיטאות, מחקר ומדעמכוני , מוסדותמשותפת עם למידה

 טכנולוגיותמגוון של מגמות

 ענפהפעילות חברתית ערכית

 פרטנית  שעות למידה

הוראה מקדמת חשיבה

שילוב הטכנולוגיה בשרות הפדגוגיה



ל"יח

ל"יח2ך"תנ

ל"יח2ספרות

ל"יח2היסטוריה  

ל"יח2אזרחות

ל"יח2הבנה והבעה, לשון

ל"יח3/4/5מתמטיקה

ל"יח3/4/5אנגלית  

לפחות מקצוע מוגבר

ל"יח5אחד ברמה של 

מקצועות 
+  חובה
30%

הערכה 
חלופית

ל"יח1מקצוע מדעי

ל"יח1השכלה כללית

ל"יח1השכלה כללית

ל"יח2ג"חנ

שנים3חברתית במשך מעורבות 

ציונים פנימייםציונים חיצוניים



אורט  רביןהרצוגגליליכצנלסון
שפירא

מפתןאורט שמיר

קונדיטוריהעיצוב השיעראדריכלותקולנועמחולמוסיקהמוסיקה 

ביוטכנולוגיה
משפט וממשל
מגמה ייחודית  

.            בארץ
בגרותממירת

הנדסת תכנה עם  
התמחות בסייבר

–רפואה 
מערכות  
בריאות

אומנות ועיצוב  
המוצר 

עיצוב שיערתקשורת חזותית

-הנדסת תוכנה
התמחות פיתוח 

אפליקציות

ההנדסה  מדעי
בהתמחות 

הנדסת  
אווירונאוטיקה  

וחלל  

–כימיה רפואית 
חקר תרופות

מגמה ייחודית  
ממירת.בארץ

בגרות

תוכנה  הנדסת
עם התמחות 

בתכנות  
מערכות בינה  

מלאכותית

הנדסת  
אלקטרוניקה 

ורובוטיקה

ננו טכנולוגיה

–תיירות ופנאי
ניהול מלונאי

נגרות

עיצוב 
ומולטימדיה

מדעית רב  
תחומית

כיתת נחשון

יחסים בינלאומיים  
ל"ומשפט בינ

מגמה ייחודית  
ממירת. בארץ

בגרות

סייבר 
גיאוגרפיה

הנדסת תוכנה
וסייבר

מערכות  -חשמל 
צורפותפיקוד ובקרה

גופני חינוך
(כדורסל)

חינוך גופני
כדורעף    )

וענפים  
(נוספים

יזמות ומנהל  
עסקים

מגמה ייחודית  
ממירת. בארץ

בגרות

מחוננים
קרימינולוגיה  

ומשפטים

אמנות חזותיתתיאטרון
מדיה ופרסום



תלמידים עולים חדשים ותושבים חוזרים לומדים בתיכון גלילי 
בליווי צוות מקצועי ומנוסה  ( על פי משרד החינוך)בתכנית מיוחדת 

.  שמקבל הכשרה מתאימה
מקצועות הליבה נלמדים בקבוצות עולים 

בתוספת עזרה  , ושאר המקצועות נלמדים עם כל תלמידי השכבה
פרטנית  

.  על פי הצורך
תלמידים עולים ותושבים חוזרים המעוניינים במגמה ייחודית 

.  רשאים לבחור את בית הספר בו הם מעוניינים, (שלא בגלילי)

פרטים נוספים ניתן לקבל בערב חשיפת המגמות בתיכון גלילי  
6.2.2020בתאריך 

או לפנות טלפונית לתיכון גלילי/ו



מדעי המחשב

כימיה

פיסיקה

ביולוגיה

פסיכולוגיה

סוציולוגיה

כלכלה

קרימינולוגיה

סייבר גיאוגרפיה

דוקומנטרי

מנהל עסקים

בקולנוע ובטלוויזיההמונים התמחות תקשורת 

מחשבת ישראל

צרפתית, ערבית

רוסית, ספרדית

מזרחנות 

מדעי הרוח ושפות החברהמדעי  מדעים וטכנולוגיה

. פתיחת מגמה תלויה במספר התלמידים•
.  ייתכנו שיתופי פעולה בין בתי הספר בקבוצות הלימוד



לימוד חובה  ' יח2שניתן להרחיב מ מקצועות 
לימוד' יח5ל 



רביןגליליכצנלסון

בנים  כדורסל 
(מגמה)

כדורעף  
(מגמה)

כדורסל בנות



ר"תמ
תכנית ממירה )

(היבחנות

ב"סחל
,סקרנות)

חשיבה
(ולמידה בהנאה

בגרות 
מתוקשבת

חלוצי 
הערכה 



,  ב"בחטתלמידים מכיתות מחוננים 
,  המעוניינים להמשיך בכיתה ייחודית זו

.בתיכון רביןיילמדו 

לא ניתן לשלב בין כיתות המחוננים 
.  לבין מגמות ייחודיות אחרות



ר"תנאי הקבלה לכיתת מב:

 רגיל עמידה בקריטריונים המתאימים למסלול בגרות

התנהגות ותלמידאות טובה

 בלימודיםגבוהה להשקיע מוטיבציה

 סבאהחינוך בעיריית כפר במשרד החינוך ואגף ר"שחאגף ממוצע ציונים בהתאם להחלטת

:ר"יתרונות הלימודים במסלול מב

מספר מצומצם של תלמידים בכתה

מקצוע מורחב אחד

תגבור שעות לימוד

לימוד בקבוצות קטנות

בסיום לימודיו יקבל התלמיד תעודת בגרות רגילה כמו כל תלמידי המסלול העיוני.



סמינרים רעיוניים  
בנושאים אקטואליים  

לחברה  הישראלית

עיון בתחומי  ימי 
הדעת ובהקניית  

ערכים
ענפה פעילות חברתית 

לקידום ערכי  כבוד  
אהבת  , שוויון, האדם

פלורליזם  , המולדת
,  אזרחות פעילה, חברתי

נתינה לחברה ולעם

פעילות מניעה  

להתנהגויות בסיכון

ל"הכנה לצה



 הנוערתלמידים הפועלים ומדריכים בתנועות של אחוז גבוה

 בקהילהתלמידים המתנדבים של אחוז גבוה

 בפרטוליחידות מובחרות , ל"מתגייסים לצהשל אחוז גבוה

 שירותתלמידים המתנדבים לשנת של אחוז גבוה

"אנשים טובים באמצע הדרך"



עקרון ההטרוגניות  התיכון משובצים לפי תלמידי 

:על איזון בין הפרמטרים הבאיםשמירה תוך 

( בנותבנים ) איזון מגדרי ❖

ציונים  ❖

התנהגות❖

תלמידאות❖

צרכים ומאפיינים ייחודיים❖



(12-16.1.2020)' מפגש בוקר של מנהלי התיכונים עם בוגרי כיתות ט

 (26.1.2020)פרסום מידע על מגמות הלימוד באתר העירייה

 (2-9.2.2020)ערבי חשיפה למגמות ייחודיות בתיכונים

 (19-21.2.2020)רישום מקוון מהבית כולל בחירת מגמות

 יש להתעדכן באתר העירוני. ייתכנו שינויים במועדים**( 4-5.3.2020)מבחנים למגמות ייחודיות               .

.יש להתעדכן באתר העירוני.יתקיימו בתאריכים שוניםבתיכון רבין מבחנים למגמות 

 (19.3.2020)קבלת תוצאות השיבוץ למגמות

 (  24.3.2020)קבלת אישור חתום מההורים לשיבוץ למגמה

(19-22.4.2020)' התקבל בסבב אשלאלמי -מבחנים למגמות ייחודיות סבב שני

 (באתר העירייה2.6.2020)' סבב ב–קבלת תוצאות השיבוץ למגמות

 (באתר העירייה2.6.2020)פרסום שיבוצים לתיכונים לכלל התלמידים

 (5.6.2020! )השתתפות חובה–יום פתוח לתלמידים בתיכונים

 (7-12.6.2020)מקוון דרך אתר העירייה –הגשת ערעורים



?מה בתכנית

 הניהולי של בית הספר  עם הצוות  מפגש

ברכת מועצת תלמידים

 הספר  והיכרות עם מבנה בית -למידהחלוקה לקבוצות

 הספרסיור בבית

סיכום היום



שעהתאריךתיכון

2.219:30תיכון רבין

3.219:30תיכון כצנלסון

4.219:30תיכון הרצוג

5.219:30אורט שפירא

6.219:30תיכון גלילי

9.219:30שמיראורט 

.לחשוף בפני ההורים והתלמידים את מגמות הלימוד בתיכונים: המטרה

מומלץ לקרוא מראש באתר העירייה את חוברת המידע על המגמות 
.על מנת ללמוד על ההיצע העירוני, ולבקר ביותר מבית ספר אחד



מקוון  באמצעות טופס ערעורים יש להגיש אך ורק 

.באתר העירייה

.  בקשה שתוגש בכל דרך אחרת לא תידון

–תנאי להגשת הערעור 

(.  5.6.2020)השתתפות התלמיד ביום הפתוח בתיכון אליו שובץ 

7.6.2020: מועד פתיחת הערעורים



ל הנוכחית"בכפר סבא לומדים בשנה

(.'יב-'א)תלמידים בבתי הספר 18,635

,מתוכם

. א"תשפהלימודים בשנת ' תלמידים העולים לכיתה י1,361

, כיתות50-בכילמדו 

תיכונים שונים ברחבי העיר13ב 

( מ"חנ, ד"ממ, ממלכתי)



,  לא להאיץ מידי, לא ללחוץ. האישילתהליך ולקצב ההסתגלות הבנה וסובלנות לגלות ❖

מעורביםולהיות " על באמת"להתעניין ,  ולעודדלהקשיב 

ילדכםעם בית הספר ועם ערוצי תקשורת פתוחים לשמור על ❖

חווהשהילד , לדבריםשיקוף מציאותי להרחיב לילדכם את נקודת המבט ולתת ❖

ציפיות מול מציאותלתאם ❖

בידע הנדרש לו לקראת התיכוןלהשלים פערים לסייע לילדכם ❖

ילדיכםס במה שעובר על "במצבי רוח ולשתף גורמים בביהערניים לשינויים להיות ❖

בתיכוןלסייע לקליטה נכונה של ילדכם לבית הספר את המידע הרלוונטי שיכול להעביר ❖



!מחכים לכם בתיכון


