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בוגרות ובוגרי כיתות ט' היקרים,
והמעבר  הביניים  בחטיבת  לימודיכם  סיום  לרגל  חמות   ברכות 

לשלב הבא במערכת החינוך - החטיבה העליונה.

החינוך  במערכת  דרככם  של  ישיר  המשך  הינו  לתיכון  המעבר 

עצמאית  לחשיבה  ויכולתכם  כישוריכם  את  לפתח  אתכם  להכשיר  שנועדה  דרך  העירונית, 

ויוזמת וליצור חווית לימודים משמעותית ועשירה, לצד חינוך ערכי וחברתי.

השנה התמודדה מערכת החינוך עם אתגרי הקורונה ולמערכת הלימוד נוסף נדבך משמעותי 

של  ערכים  על  המבוססת  היברידית  למידה  של  מודלים  וגיבוש  מרחוק  מקוונת  למידה  של 

יצירתיות וגמישות.

במלאכת  נמשיך  העירונית,  החינוך  מערכת  את  ולשפר  להוסיף  נמשיך  הקרובות  בשנים 

ומאתגר,  חוקר  לימוד  למידה מתקדמים המאפשרים  ליצור מרחבי  נמשיך  והבנייה,  השיפוץ 

בפתח  ולקיים  מעמיקה  פנימית  התבוננות  תוך  המשמעותית  הלמידה  את  להרחיב  נמשיך 

תקוה מערכת חינוך מובילה, חדשנית ומשגשגת!

וכן  ספר  בתי  של  רחב  מגוון  מציעה  זו,  בחוברת  שמפורט  כפי  העל-יסודית  החינוך  מערכת 

אפשרויות למסלולים שונים בבתי הספר. 

יסודי תוכלו למצוא כיתות למצטיינים, כיתת נחשון, כיתות מב"ר ואתגר, כיתות  בחינוך העל 

חינוך מיוחד ללקויי למידה, מרכזי חינוך ובתי ספר תעשייתיים, כל זאת לצד מגמות ייחודיות 

על- אזוריות מגוונות כמו רובוטיקה, אומנות ווידאו ארט, מודיעין ולימודי אירן, מוסיקה, מדעי 

הרפואה, תיאטרון, מחול, קולנוע, ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה ומחשבים, כדורסל ועוד.

אתם מוזמנים לבחון את מגוון האפשרויות ולבחור מתוך שיקול דעת והתייעצות עם ההורים 

וצוותי בתי הספר את המשך המסלול המתאים לכם. 

עלו והצליחו,

רמי גרינברג
ראש העיר

דבר ראש העיר
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תלמידות ותלמידים יקרים,
בו  מקום   - הביניים  בחטיבות  לימודיכם  סיום  לרגל  חמות  ברכות 
אתכם  שישרתו  ומיומנויות  כלים  ורכשתם  דעת  הוספתם  השכלתם, 

בהמשך דרככם בתיכון, בשרות הצבאי ובאקדמיה.

והשירות  איכות העשייה  בכל התחומים,  - מצויינות  שלושה אתגרים מוצבים בראש מעייננו 
ומחוייבות  סובלנות  - מעורבות חברתית,  לערכים  וחינוך  ולקהילה  להורים  הניתן לתלמידים, 
הפרט לקהילה ולמדינה. אתגרים אלה מקבלים מענה בכל מסגרות הלימוד בעיר, מגני הילדים 

ועד לסיום התיכון.

בימים אלה הנכם ניצבים בפני פרשת דרכים, המקנה לכם את הזכות, שעימה גם האחריות, 
לבחירת המשך דרככם בלימודי התיכון.

ובגאווה, את מוסדות החינוך התיכוניים בעיר פתח  אנו מציגים בפניכם, בסיפוק  זו  בחוברת 
בחירה של מקצועות  חופש  לכם  לימוד, שיאפשרו  מגוון מסלולי  מוסדות המציעים   - תקוה 

להשתלבותכם באתגרי המחר, בעידן החדש.

בחירתכם תעשה עפי נטיות לבכם וכישוריכם, ובכפוף להישגיכם הלימודיים בחטיבות הביניים.
מעמיק  ידע  הכוללת  מלאה,  הכשרה  עבורכם  ויספקו  שיידרש  ככל  לצידכם  יעמדו  בתיה"ס 

ומיומנויות רחבות הנדרשות להשתלבותכם בעידן המחר.

ומערכת החינוך  זו, של משבר הקורונה, מתמודד המערך העירוני בכלל  בתקופה מאתגרת 
בעיר בפרט עם תנאים מוגבלים, חוסר יציבות ושינויי מתווים תדירים, בנחישות ובחוסן הנדרש 

לטובת המשך מתן מענה מיטבי לתלמידי העיר.
מנהלי מוסדות החינוך העל יסודי וחברי הצוות פועלים אתנו ובשיתוף משרד החינוך  באופן 
מבורך, כדי לקדם בצורה הטובה ביותר המשך מפגשים חינוכיים ולמידה משמעותית, בידיעה 

ובאמונה שבכוחות משותפים נצלח תקופה זו בצורה טובה ונחזור לשגרה בריאה ומצמיחה.

אנו בעיריית פתח תקוה נוסיף לפעול לקידום העשיה החינוכית בעיר ולפיתוח סביבות לימודיות 
חדשניות ומאתגרות לרווחתכם ונפעל להידוק שיתופי הפעולה בין התלמידים, צוותי ההוראה 

והחינוך, המנהלים וההורים, בכל התחומים - הלימודיים, החינוכיים והערכיים.

ברכותיי מעומק הלב לקראת הדרך החדשה שבפניכם ואיחוליי הכנים להצלחתכם.

רון כץ

מ"מ ראש העיר
וראש מינהל החינוך

דבר ראש מינהל החינוך
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רמי הופנברג

סמנכ"ל לחינוך ולקהילה

ומנהל מינהל החינוך

ד״ר ירדנה חדד

מנהלת האגף לחינוך

על יסודי

דבר מינהל החינוך

יסודי  העל  החינוך  באגף  אנו  לתיכון  המעבר  לקראת 
בהתרגשות  המלווה   , מיטבית  לקליטה  נערכים 
הביניים  חטיבות  תלמידי  להצטרפות  ובציפייה  רבה 
איכותית  חינוכית  עשייה  המקדמים  בעיר,  לתיכונים 
שמובילה להישגים מרשימים בהיבט הלימודי, הערכי 
והחברתי, בעיצוב דמות הבוגר של העיר פתח תקווה.

בעיר פתח תקווה קיים מערך חינוכי נרחב, המקדם תפיסה חינוכית עירונית המאפשרת מתן 
במתן  רבה  חשיבות  רואים  אנו  מתלמידיה.  ואחת  אחד  לכל  פרסונלי  ומענה  שווה  הזדמנות 
ותכניות  והוריהם, במעבר מהחטיבה לתיכון לצד מתן מענים  וייעוץ לתלמידים  ליווי  תמיכה, 
ייחודיות לפיתוח מיומנויות וערכים של יצירתיות, יזמות ועוד..., לטובת עיצוב הבוגר במערכת 

החינוכית שלנו בעיר.

האגף לחינוך על יסודי, בשיתוף משרד החינוך ובתי הספר בעיר, שמו להם למטרה לייצר 
וחיזוק החוסן האישי לצד מימוש עצמי, תחושת ערך  ורלוונטי, שיבטיח צמיחה  מערך מגוון 
ומסוגלות, חווית גילוי ומענה לסקרנות התלמידים, כאלה שיעצבו אותם כאזרחים מעורבים 

המשלבים חיי חברה ותרומה לקהילה באופן משמעותי.

בתי הספר בעיר מאופיינים בהישגים לימודיים וחברתיים-  ערכיים מרשימים. משקיעים בפיתוח 
מקצועי של צוותי החינוך ומצטיינים בהובלת תהליכי חדשנות ולמידת מיומנויות של המאה 
ה-21. בתקופת הקורונה נדרשנו לאתגרים גדולים בתהליכי הלמידה ובבתי הספר שלנו דאגו 

למנף ולחזק את הלמידה ההיברידית, תוך שימוש בכלים דיגיטליים באופן מושכל ורלוונטי.

מסלולי  את  המפרטת  הרישום,  חוברת  את  עבורכם  רכזנו  תשפ"ב  הלימודים  שנת  לקראת 
הלימוד והמגמות העל אזוריות הקיימות בכל בית ספר תיכון במסגרת החינוך הממלכתי בעיר. 
המנהלים, הצוותים המקצועיים ויועצות בתי הספר עומדים לרשותכם לייעוץ והכוונה בתהליך 

הרישום.

אנו מאחלים לילדיכם שנים של למידה משמעותית, אשר תוביל אותם לפיתוח כושר החשיבה 
ולעצמאות במחשבה ובמעשה, כדברי אלברט איינשטיין,  ובעיקר למיצוי היכולות האישיות של 

כל תלמיד ותלמידה, מתוך הנאה ,עידוד הצמיחה האישית והמעורבות החברתית.

מטרת החינוך צריכה להיות: 

אנשים המצטיינים בעצמאות – 

במחשבה ובמעשה–

ועם זאת רואים בשירות למען הכלל 

את משימת חייהם העיקרית"

)אלברט איינשטיין(

הורים ותלמידים יקרים, 
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דבר יו״ר ועד הורים עירוני

הורים ותלמידים יקרים,
אתכם  שמחבר  שלב  הלימודים.  במסלול  בידע  והעשיר  הבוגר  לשלב  המעבר  לרגל  ברכות 

לשורשים מהם צמחתם, ומשם להמשך התפתחותכם האישית לאן שיחפוץ לבכם. החוברת 

שאתם קוראים בה מוגשת לכם כתמצית העושר הלימודי שעירנו, פתח-תקווה מכילה ומעניקה 

לתלמידיה בחינוך הממלכתי. 

אנו, קהילת ההורים בעיר ממשיכים ללוות את רצף המעברים שלכם מהיסודי ועד התיכונים 

מתוך ראיה משותפת עם מינהל החינוך לפיה הצלחתו של כל תלמיד תלויה בסינרגיה הנדרשת 

בין כל ההיבטים ביניהם ההיבט הלימודי, החברתי והרגשי, ועל כן תמיכתו של ההורה בשלבי 

המעבר חשובה באופן מיוחד כדי לאפשר שיבוץ נכון ומתאים במסגרות ההמשך בעיר. 

למסגרות  נחשף  התלמיד  האישית.  יכולתם  למיצוי  מביאה  יצעדו  ילדנו  בה  בדרך  הבחירה 

עירוניות שיתופיות, כאשר כל מוסד חינוכי מתאפיין בייחודיות מודגשת המאפשרת הרגשת 

שייכות וגאווה למקום ובמסלול הנבחר. לכל תלמיד יש את המקום שלו להתפתחותו האישית, 

כפי שתחפצו, בכל נתיב שתפנו, תוכלו למצוא את מקומכם באחד מהמוסדות הערכיים בעיר, 

העונים לצרכיי כל תלמיד ותלמידה. ההתלבטויות רבות לנוכח המגוון העשיר ולכן הכוונה נכונה 

חשובה מאוד כדי לאפשר לתלמידים לזקק את הבחירה הטובה עבורם. 

מדעים,  יבחרו  אם  בין  ילדיכם,  שיבחרו  תחום  בכל  הסקרנות,  את  תעודדו  יקרים,  הורים 

אומנויות, ספורט, מנהיגות, אזרחות טובה, תרומה לקהילה, אהבת הארץ, כבוד האדם וכל דבר 

אחר. תתייעצו, תבדקו את האפשרויות המוצעות ותיווכחו לראות כי יש בעיר שלנו אנשי חינוך 

יצירתיים, בעלי גמישות מחשבתית המטפחת ומקדמת כל אחד ואחת מהתלמידים ומפתחת 

מערכת שיתופית הפועלת בחריצות להשגת חינוך מצוין עבור הילדים שלנו. 

אני מאחלת לכם - ההורים ולילדינו הנרגשים - ברכה והצלחה 

אנה נבות

יו”ר ועד הורים עירוני

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמא" )אלברט אינשטיין(
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אזורי הרישום לבתי הספר הממלכתיים

הרישום לתיכוניים הוא על פי חטיבות הביניים המזינות כדלהלן:

שש שנתי אחד העם   בוגרי חט"ב אחד העם השש השנתי + כיתת מחוננים מחט"ב רשיש.

בוגרי חט"ב ברנר + בוגרי חט"ב פיינשטיין. שש שנתי י.ח. ברנר  

בוגרי חט"ב בן גוריון + בוגרי חט"ב עלומים. שש שנתי בן גוריון  

בוגרי חט"ב גולדה. שש שנתי גולדה 

שש שנתי יצחק שמיר    בוגרי חט"ב יצחק שמיר, אחד העם רמת ורבר ותושבים חדשים בנוה גן.

בוגרי חט"ב בן צבי + בוגרי חט"ב רשיש ללא כיתת מחוננים. רב תחומי פ"ת ב'    

תלמידים שהתקבלו למגמה על אזורית ירשמו לתיכון בו התקבלו למגמה.

בתי ספר ממלכתיים על אזוריים

רב תחומי פ"ת א'

ברנקו וייס

גן ונוף כפר הנוער

בתי ספר ממלכתיים דתיים על יסודיים

רישום לבתי הספר התיכוניים

הרישום הוא למערכת החינוך 

העירונית

והשיבוץ מותנה ביכולת הקליטה 

של כל מוסד חינוכי וע"פ סף קבלה 

המפורט בעמ' 10

אולפנת ישורון 

תיכון אדר 

ישיבת אמי"ת אלירז 

אולפנת בני עקיבא "רעות" 

 כפר הנוער אמי"ת 

ישיבה תיכונית אמי"ת כפר גנים  

אולפנת הדר גנים

ישיבת צביה 

תיכון אמי״ת בר אילן, פ״ת
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מועדי החשיפה ומבדקי התאמה

לתשומת לבכם, מועדי החשיפה ומבדקי ההתאמה למגמות העל אזוריות יערכו במועד מוקדם 

יותר בהתאם למידע המפורט בעמודים 11-12.

הרישום ייערך באתר מינהל החינוך באופן מקוון.

מסמכים הנדרשים בעת הרישום

 תעודה מקורית של כיתה ח' תש"פ + תעודה מקורית של כתה ט' תשפ"א

  תעודת זהות בה רשום התלמיד + תצלום הספח.

  2 תמונות פספורט.

לימודי חוץ
7)א( לחוק  מתוך חוזר מנכ"ל של משרד החינוך- תשע"א/4 1.12.2010 ״על פי הוראת סעיף 

הרשות  ידי  על  הן  מאושר  להיות  חייב  חוץ  תלמיד  של  שיבוץ   ,)1949( התש"ט  חובה  לימוד 

השולחת והן על ידי הרשות הקולטת. אם לא ניתנו שני אישורים אלה או אחד מהם כנדרש, אין 

אפשרות לשבץ את התלמיד במוסד חינוכי כלשהו ברשות הקולטת״.

אין לרשום תלמיד/ה ללימודים מחוץ לפתח תקוה ללא אישור מינהל החינוך.

  בקשה ללימודי חוץ ניתן יהיה להגיש במערכת הרישום באתר מינהל החינוך באופן מקוון.

הנחיות  רישום

לתשומת לבכם!

כשבועיים לפני מועד הרישום יתפרסמו מודעות בדבר הנחיות הרישום ומועדיהם.

במקרה של אי התאמה ו/או חוסר בהירות בין הכתוב בתדריך זה

לבין הפרסום במודעות, הפרסום במודעות הוא הקובע.

הנ"ל במועדים  התיכוניים  הספר  לבתי  רישום  על  להקפיד  יש 
רישום מאוחר יגרור שיבוץ באחד התיכונים על בסיס מקום פנוי
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תנאי קבלת תלמידים לבתי הספר

בית הספר השש שנתי אחד העם
בית הספר השש שנתי בן גוריון

בית הספר השש שנתי ברנר
בית הספר השש שנתי גולדה מאיר 
בית הספר השש שנתי יצחק שמיר

בית הספר רב תחומי פ"ת ב'

 ממוצע ציונים של כיתה ח' וממוצע ציונים תעודת מחצית א' של כיתה ט'.

   ממוצע משוקלל 58 ומעלה במקצועות הבאים:
שלושה רבי מלל )עפ"י בחירת הנהלת בית הספר( מתוך המקצועות הבאים: ספרות, תנ"ך, 

היסטוריה ואזרחות. ובנוסף מדעים, שפה, מתמטיקה ואנגלית.

 ציון א-ב בתלמידאות ובנוכוחות.

הלומדים  תלמידים  ועבור  לעיל  המופיעים  המקצועות  כלל  את  יכלול  הממוצע    חישוב 
בהקבצות ישוקלל באופן הבא:

תוכנית אישית הקבצה ג' הקבצה ב' הקבצה א' החלק
היחסי של 

50% מהציוןהציון 60% מהציון 75% מהציון 100% מהציון

תלמידים עם שתי הקבצות ג', ציון ג' בתלמידאות או בנוכחות וממוצע ציון נמוך מ-58,  
לא יוכלו להתקבל לתיכונים עיוניים.

20% לציון  תלמידים הלומדים בכיתות עמ"ט ומופ"ת בשנה"ל תשפ"א יקבלו תוספת של   

במקצועות מתמטיקה ופיזיקה.

הגשת בקשות העברה בין התיכונים

בשלב הראשון- יש לבצע רישום לבתי הספר באופן מקוון 
 בתאריכים 7.3.21-28.2.21.

בשלב השני- ניתן להגיש בקשת העברה באופן מקוון.
הבקשה תידון בועדת העברות עירונית.

הגשת ערר

העברה/  מוועדת  תשובות 

ערר ישלחו אליכם בדוא"ל

לא יינתנו תשובות בטלפון.

השיבוץ הסופי לתיכון יתבצע רק לאחר הצגת תעודת מחצית ב' של כיתה ט'
השיבוץ לכיתה/ מגמה/כיתת מב"ר עפ"י החלטת הנהלת בית הספר בלבד

וועדת העברות עד שבועיים מתאריך קבלת התשובה מוועדת  ניתן להגיש ערר על החלטת 
העברות.
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שש שנתי אחד העם
קולנוע ומולטימדיה,

נבחרת כדורסל )בנים(.

שש שנתי בן גוריון
מוסיקה, מודיעין, ביטחון ולימודי 

אירן, כדור סל )בנות(.

שש שנתי ברנר
תיאטרון, מדעי הרפואה,
נבחרת כדור עף )בנות(.

שש שנתי גולדה מאיר
אומנות ווידיאו ארט,

בקרת מערכות )רובוטיקה(.

שש שנתי יצחק שמיר
ספרדית, מדעית הנדסית 

)אוירוחלל(, מחול. 

תיכון רב תחומי פ"ת ב'
הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה,

הנדסת אלקטרוניקה
ומחשבים- מסלול שוחרים.

גן ונוף
תוכנית אח וטרינר,

רפואת צמחי מרפא ותבלין,
ניהול עסקי - חשבונאות,

גידול וטיפוח כלבים, תיאטרון.

תיכון רב תחומי פ"ת א'
רדיו, תקשוב, אוטוטק,

מדיה ופרסום, אמנות העיצוב.

תיכון ברנקו וייס
עיצוב שיער וטיפוח החן,
מערכת צילום ותקשורת,

עיצוב גרפי.

בכל בתי הספר התיכוניים קיימות מגמות על אזוריות.
תלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה ילמדו בתיכון בו נלמדת המגמה גם אם בית הספר אינו לפי 

אזור הרישום אליו מחויב התלמיד להירשם.
ואינו שייך לבית הספר עפ"י אזור הרישום לא תאושר  תלמיד שהתקבל למגמה על אזורית 

העברתו למגמה או כיתה אחרת בבית הספר.
הלימודים במגמות העל אזוריות הם תלת –שנתיים מכיתה י' ולא ניתן להצטרף למגמה על-

אזורית בכיתה י"א.

  לכל מגמה תנאי קבלה מחייבים ומספר המקומות בכל מגמה מוגבל ועל כן אין הבטחה כי 
רגולציה על הרישום למגמות  יתקבל אליה. קיימת  כל מי שעומד בתנאי הקבלה למגמה 

מכל חטיבה.

 פתיחת המגמה תלויה במספר הנרשמים.

אזורית  יהיה למגמה על  ליותר ממגמה אחת אך הרישום המוקדם  ניתן להגיש    מועמדות 
אחת ובתיכון אחד בלבד.

בהתאם  הסעות  למימון  י'  בכיתה  ורק  אך  זכאים  אזורית  על  למגמה  שיתקבלו  תלמידים 
לקריטריונים של משרד החינוך.

מידע על מגמות על אזוריות בתיכונים

מידע מפורט על כל המגמות מופיע בבתי הספר ובאתר מינהל החינוך.
הרישום והקבלה למגמה על אזורית מחייב עמידה בלוח זמנים.

* ראה לו״ז מגמות בעמוד 12
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מגמות על אזוריות בבתי הספר
שנה"ל תשפ״ב 

-   מתן תשובות בדבר קבלה / אי קבלה למגמה על אזורית - 23.02.21
-   מועד רישום מקוון באתר מינהל החינוך – בתאריכים 7.3.21-28.2.21

ימי החשיפה של מגמות על אזוריותבתי הספר
המגמות

בבתי הספר

מועד אחרון 
להגשת מועמדות 

בבתי הספר

מועדי בחינה
ו/או ראיון

בבתי הספר

שש שנתי 
אחד העם

-קולנוע ומולטימדיה
- נבחרת כדורסל )בנים(

יום ה'
21/01/21

19:00

יום א'
31/01/21

יום ג'
02/02/21

16:00

שש שנתי
בן גוריון

-מוסיקה
 - מודיעין, ביטחון

ולימודי אירן
- נבחרת כדורסל )בנות(

יום ב'
25/01/21

19:00

יום א'
31/01/21

יום ג' 
02/02/21

13:00
יום ה'

04/02/21
13:00

 שש שנתי 
ברנר

-תיאטרון
-מדעי הרפואה

- נבחרת כדור עף )בנות(

יום ד'
20/01/21

19:00

יום א'
31/01/21

יום ה'
04/02/21

יום ב'
08/02/21

13:00

 שש שנתי 
גולדה

-אומנות ווידאו ארט
- בקרת מערכות )רובוטיקה(

יום ג'
26/01/21

18:00

יום א'
31/01/21

יום ג' 
09/02/21

החל מ- 12:00

שש שנתי 
יצחק שמיר 

-מחול
-ספרדית

-מדעית הנדסית )אוירוחלל(

יום א'
24/01/21

19:00

יום א'
31/01/21

מדעי הנדסה + מחול
יום ב'

08/02/21
13:00-16:00

ספרדית
יום ה'

04/02/21
13:00-16:00

 רב תחומי 
פ"ת ב'

-ביוטכנולוגיה
- הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

 במסלול שוחרים
-הנדסת תוכנה

יום ג'
19/01/21

18:00

יום א'
31/01/21

יום ג'
02/02/21

00:   14:00-17

 רב תחומי 
פ"ת א'

-רדיו
-תקשוב
-אוטוטק

-מדיה ופרסום
-אמנות העיצוב

יום ב' 
25/01/21

20:00

יום א'
31/01/21

יום ג' 
09/02/21 

14:30-18:00

גן ונוף

-רפואה וטרינרית / תוכנית אח וטרינר
-רפואת צמחי מרפא תבלין ובושם

-גידול וטיפוח כלבים

יום ג' 
26/01/21
 19:00

יום א'
31/01/21

ועדות קבלה 
כל יום ג' משעה 08:30

ברנקו וייס
-עיצוב שיער וטיפוח החן

-מערכות צילום ותקשורת
יום א'

24/01/21
15:30-18:00

יום א'
31/01/21
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רח' חיים עוזר 11, פתח תקוה. טל'. 03-9052417 פקס: 03-9052840

מנהלת המחלקה - מעין קישוני-אוליאל טל'. 03-9052416

ס. מנהלת מחלקה – נאוה משיח– טל'. 03-9052417

תפקידיו ופעולותיו של קצין הביקור הסדיר נגזרות מחוק לימוד חובה תשס"ט וממדיניות 
משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל. מטרת המחלקה לביקור הסדיר 

להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך 12 שנות לימוד.
קצין הביקור הסדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה ולייצג את מדיניות משרד 

החינוך.

פעילות המחלקה מקיפה את התחומים הבאים:

  טיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות הלימודיות השונות תוך הגברת כוח 
ההתמדה.

   מעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.

  יעוץ וגישור בצמתים בהם ילדים ובני נוער נמצאים בסיכון לנשירה.

  בניית תכניות התערבות חינוכיות וטיפוליות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.

  קשר הדוק ושיתופי פעולה עם גורמים קהילתיים כגון רווחה, שירות פסיכולוגי, שירות 
מבחן ועוד.

קציני הביקור הסדיר נמצאים בקשר הדוק עם הצוות החינוכי בביה"ס, התלמידים, ההורים 
וגורמים מקצועיים ברשות כגון: השירות הפסיכולוגי, שירותים חברתיים, קידום נוער, קציני 

מבחן וכו'.

המחלקה נותנת שירות לכלל תושבי העיר

קציני הביקור הסדיר )ק.ב.ס( אליהם ניתן לפנות:

המחלקה לביקור סדיר

03-9113795 03-9052648  ילוז אפרת   אטיאס הראל מורן 

03-9052957 03-9113796  טל עדי   אפרמיאן הדר 

03-9053036 03-9052851  מרה צילה   בן חמו חגית 

03-9053074 03-9052647  רחקובסקי ילנה   בן שמעון שמעון 

03-9113793 03-9053038  שיבר ברקת רונה   גלסנר חגית 

03-9113037 03-9113794  שרעבי הילה   דפנה אסף 

03-9113656 03-9052649  תמיר נורית   טאובר אלונה 

1213



www.petah-tikva.muni.il/Education

1415



מנהלת השש שנתי: יעל בצלאל ז’לזני
כתובת: זיכרון יעקב 52 פ”ת ת.ד. 10261 

טלפון: 03-9221018, פקס: 03-92222089 
 echadampt@gmail.com :דוא”ל

 www.1hamp.petach-tikva.k12.il :אתר ביה”ס

מנהלת חטיבת הביניים: ורדינה אוס
טלפון חטיבת הביניים: 03-5298369, פקס: 03-5298403

קווי תחבורה: 24, 44, 53 

בית הספר
 השש שנתי 

ע"ש אחד-העם

ערב פתוח בזום:כיתות ז'-י"ב

 יום שלישי, י"א באדר תשפ"א, 23.2.21 בשעה 19:00

ייחודו של בית הספר

"לחנך משמעו לשייך" ס.יזהר

  חזונו של הקמפוס השש שנתי "אחד העם" כולל חינוך לערכים ולמצוינות בלמידה, חינוך לאזרחות 
טובה, הידברות, תרומה לקהילה ונאמנות למדינה. אך בראש ובראשונה, לתת תחושת שייכות לבית 

הספר, לקהילה ולמדינה. ביה"ס חרט על דגלו "אחד העם בשביל כולם", מתוך האמונה שכל תלמיד 

יכול להצליח.

  בכל שכבה משולבות כיתות עיוניות מורחבות, כיתה תקשורתית, כיתות מחוננים )עירוניות(, כיתת 
מב"ר וכיתת עתודה מדעית וכן כיתת י"ג לתלמידים בעלי צרכים ייחודים. מבנה זה מאפשר להתאים 

את הלמידה לצרכי הפרט ונותן מענה לכלל אוכלוסיית התלמידים על מגוון צרכיהם הייחודיים.

למידה  ובפיתוח  פדגוגית  בחדשנות  דוגל  ביה"ס  רבגוניות.  בביה"ס  וההערכה  ההוראה    שיטות 
משמעותית ורלוונטית. בד בבד דוגל בחינוך ערכי ובפיתוח מגוון יוזמות לקידום התלמידים.

  ביה"ס מקדם יוזמות מקוריות המרחיבות את תכנית הלימודים של משרד החינוך. כגון: לימודי מגדר 
וזוגיות בסדנאות, בקבוצות קטנות, למידה בינתחומית בהיסטוריה, אנגלית ואזרחות.  תוכניות תמ"ר 

ובראשית – למידה והבחנות בתוכניות ממירות בגרות.

מסלול המחוננים

  מאפשר  לתלמידים המחוננים למצות את הפוטנציאל האינטלקטואלי הטמון בהם תוך שימת דגש 
ליכולותיהם  בהתאם  אישי  בקצב  לומדים  הם  יוד  מכיתה  החל  והחברתיים.  הרגשיים  צרכיהם  על 

ולרמת הכיתה.

  התלמידים המחוננים מבקרים במוסדות להשכלה גבוהה ומקבלים העשרה בתחומים השונים. 

>> בית הספר שש שנתי ע"ש אחד- העם <<
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תכניות מיוחדות: לימודיות+ ערכיות חברתיות

  "אחד העם" באקדמיה
בית הספר תווה ממשקים לתוכניות לימוד עם האקדמיה:

תוכנית אקדמיה בתיכון- לימודי תואר ראשון כבר בתיכון
מגמת ננו טכנולוגיה- מדעית הנדסית- נלמדת בשתף ובליווי אונ' בר אילן

מגמת מדעי המוח- נלמדת בשיתוף מכון ויצמן
בסלול מחוננים לומד בתוכניות אונ' תל אביב.

  הנדסת תוכנה
מגמה מדעית טכנולוגית, המזכה בתעודה טכנולוגית בנוסף לתעודת בגרות עיונית. לתוכנית הלימודים 
שתי חלופות: פיתוח אפליקציות אנדרואיד ובינה מלאכותית. התלמידים משתתפים בתוכניות העשרה 
חוויתית  התנסות  מקדמת  אשר  מגמה  והסטארט-אפ,  היזמות   – ההייטק  עולם  "תעשיידע",  בשיתוף 

בחשיבה יצירתית בעולם החדשנות. 

  מדעי המוח
נלמד במסגרת כתה וירטואלית בשילוב ימי עיון וסמינרים. נלמד ע"י מכון ויצמן – מכון דוידסון מקצועיים 
תחומי המשלב פיסיקה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, כימיה, מחשבים ועוד. למידה חוויתית וחדשנות לפענוח 

סודות המוח.

 עתודה מדעית טכנולוגית + מסלול מדעי טכנולוגי
תכנית של מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך שמטרתה להוביל את התלמידים לסיים את לימודיהם 
עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית. התעודה המדעית הטכנולוגית פותחת בפניהם אפשרויות 
רבות בצה"ל ובאקדמיה. התכנית מיועדת לתלמידים שאפתניים ובעלי מוטיבציה בלימודים. הם לומדים 
ביולוגיה, מדעי  פיסיקה,  כימיה,  )מתמטיקה,  יח"ל   5 וטכנולוגיה ברמה של  שלושה מקצועות מדעים 
במסגרת  טכנולגיה(.  ננו   – הנדסית  מדעית  מלאכותית,  אפליקציות/בינה   – תוכנה  והנדסת  המחשב 

התכנית התלמידים מקבלים שיעורי עתודה – תגבור במתמטיקה ובמקצועות מדעיים.

 רב תרבותיות
ביה"ס מעודד דו קיום, סובלנות וקבלה של מגזרים אחרים ובניית ערוצי הידברות באמצעות מפגשים עם 

בני נוער דתיים, בני נוער מהמגזר הערבי, בני נוער מהמגזר הדרוזי, בני נוער מהמגזר החרדי 
ומשלחות של בני נוער לגרמניה ולארה"ב. משתתפים בתוכנית בתי ספר תאומים עם בתי ספר בעולם.

 תחרויות אקדמיות בינלאומיות
 WORD תלמידי ביה"ס משתתפים בתחרויות  בארץ ובחו"ל וזוכים בפרסים יוקרתיים: תחרות דיבייט
בתחרויות  השתתפות  לרבות  הקולנוע,  לימודי  במסגרת  ובימוי  הפקה  תחרויות   ,SCHOLAR'S CUP
בינ"ל והשתתפות בפסטיבל בינ"ל לסרטי נוער וביניהם גם בתחרות האוסקר העולמי לנוער בהוליווד, 
תחרויות סייבר: תחרות רחפנים, תחרות תכנות והשתתפות באולימפידות בינלאומיות בתחומי הדעת 

השונים כגון: מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה וכימיה.

 "אחד העם" מחבק קהילתיות
בית הספר שם לו למטרה ליצור אקוסיסטם קהילתי: 

תאטרון בנעלי בית- הצגות המגמה בערב פתוח לקהילה, הקתדרה של אחד העם: הרצאות פתוחות 
זיכרון בסלון, ערב קהילתי, ערבי דלת פתוחה להורים,  פעילויות התנדבות,  לקהילה בנושאים שונים, 
עבודה עם מתחם בתי הספר בר לב וחטב אחד העם, פעילות בשיתוף הגן חי העירוני, דגש על מעורבות 

חברתית ואקטיביזם ככלי להעצמת המתבגר.

>> בית הספר שש שנתי ע"ש אחד- העם <<
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מגמות

הנדסת תוכנה– בהתמחות אפליקציות אנדרואיד או בינה מלאכותית. מדעי המוח– בשת"פ עם מכון 

ויצמן.

קולנוע ומולטימדיה, מדעי המחשב, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, מד"ח :סוציולוגיה -פסיכולוגיה, מזרחנות, 

ערבית, גיאוגרפיה, לימודי משפט עברי, רוסית, תאטרון, חינוך גופני.

מגמות על איזוריות

קולנוע מולטימדיה אנימציה ומדיה דיגיטלית מובילה בעיר ובארץ
בשנת 2006 זכתה המגמה בפרס היוקרתי ביותר בתחום הקולנוע-האוסקר העולמי לסרטי נוער בתחרות 
שהתקיימה בהוליווד וכן במהלך השנים זוכה המגמה במקום ראשון בפרסים ארציים ובינלאומיים רבים. 
יוקרתי בלוס אנג'לס במקום השני,  2019, זכה הסרט "טרמפ" בפסטיבל קולנוע  רק בשנה האחרונה, 
וזכה בפרס הבימוי בפסטיבל ירושלים. הלימוד הוא בהיקף של 5 יח"ל. התלמידים נבחנים בתיאוריה של 

הקולנוע ובהפקה מעשית של סרט.
ניתן לגשת לבגרות בתחום הבימוי, צילום, הפקה, עריכה, כתיבת מוזיקה לסרטים )עיצוב פסקול(, עיצוב 

אומנותי והפקת סרטי אנימציה.
מחלקת המדיה הדיגיטלית כוללת סדנאות לימוד בתוכנת "פוטושופ", "אפטר אפקטס", תוכנות עריכת 
סאונד ואפקטים ולימוד עריכת סרטי וידאו בתוכנת "פרימייר", אנימציה קלאסית, אנימציה בתלת מימד. 
ימי חוויה בסינמה סיטי, הרצאות  ימי עיון בסינמטק,  הלימודים כוללים נסיעות לפסטיבלים, סמינרים, 

וסדנאות. בוגרי המגמה משרתים ביחידות הסרטה של דובר צה"ל ויחידות להדמיה ממוחשבת.
הדרישות  בכל  ועמידה  ומעלה   75 בחט"ב  ציונים  ממוצע  א',  בהתנהגות  ציון  קבלה:  תנאי 

שהמגמה מציבה.
מרכז המגמה: ד"ר מאור גלאור, במאי, מפיק ומורה עתיר ניסיון בהוראת המקצוע.

info@animaya.co.il :דוא"ל

נבחרת כדורסל עירונית בנים
נבחרת הכדורסל של ביה"ס משחקת בשנים האחרונות בליגת העל של בתי הספר התיכוניים. תלמידים 

מוכשרים בכדורסל יכולים להגיש מועמדות להתקבל לנבחרת בית הספר.
מינהל  ובהחלטת  הספורט  אגף  באישור  מאוד,  טובה  בהתנהגות  המאמן,  בהמלצת  מותנה  האישור 

החינוך. בעבר העפילה הנבחרת לחצי גמר אליפות ליגת העל.
תנאי קבלה: ממוצע ציונים ע"פ דרישות הקבלה לתיכון, התנהגות טובה, רישום באגודת ספורט 

בכדורסל, ראיון אישי.

>> בית הספר שש שנתי ע"ש אחד- העם <<
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מנהל השש שנתי: חגי קרקו
כתובת: איתן ליבני 1, פתח תקוה, ת.ד. 49552

טלפון: 03-9221955
פקס: 03-9215544

bengur@bgf.tad.org.il :דוא"ל
www.schooly.co.iltihonbg :אתר בית הספר

מנהלת חטיבת הביניים: קרן סנדק 
כתובת: בן גוריון 22 ת.ד 812

טלפון: 03-9244032 פקס: 03-9214019
קווי תחבורה: 492, 392, 53, 24, 16, 98.

בית הספר
 השש שנתי 

ע"ש בן-גוריון

כיתות ז'-י"ב

ייחודו של בית הספר 

בית הספר זוכה פרס חינוך ארצי לשנת הלימודים תשע"ח

אנו שואפים לפתח את יכולותיו של התלמיד ולהביא למיצוי היכולות הלימודיות .אנו מצפים 
מהתלמידים לשאוף למצויינות ולהקפיד על עשייה מיטבית בכל תחום שיעסקו בו הן במישור 

האישי והן במישור החברתי- לאומי. 

  בית הספר מעניק לתלמידיו סביבת לימודים מאתגרת ומחנך למצוינות בכל תחומי העשייה 
הבית ספרית. אנו גאים מאוד בצוות המורים האיכותי ובהישגי תלמידינו בבחינות הבגרות. 
98% מהתלמידים שסיימו את לימודיהם בתש"פ זכאים לתעודת בגרות מלאה. אנו נותנים 
הכיתות  למידה,  מיקוד  כיתות  כיתות המב"ר,  אוכלוסיית התלמידים: תלמידי  לכל  מענה 
העיוניות וכיתות המצטיינים. כל תלמיד זוכה למעטפת אישית ולתכנית לימודים שתאפשר 

לו למצות את יכולותיו. 

תכנית  בבית הספר  ומניעת הנשרה.  לערכים  בחינוך  רבים    בית הספר משקיע מאמצים 
ולמדינה  לעם  הזיקה  חיזוק  פעילה,  לאזרחות  בחינוך  העוסקת  עשירה  ערכית  חברתית 
בנוסף,  לפולין.  תלמידים  משלחת  יוצאת  שנה  מדי  בצה"ל.  משמעותי  לשירות  והכנה 
מתקיימת תכנית חילופי נוער עם העיר קובלנץ שבגרמניה- עיר תאומה לפתח תקוה ועם 

בית ספר בעיר ורשה בפולין.

הנדסת  ללימודי  ומתקדמות  חדישות  מעבדות  ובו  מדעים  ללימודי  בניין  הספר    בבית 
תכנה, ביולוגיה, כימיה ופיזיקה. בבית הספר נבנה הוקם מבנה מפואר ובו אודיטוריום ענק 

ומעבדות נוספות. 

  לרשות התלמידים אולפן רדיו, חדרי מוסיקה, חדר עריכה למגמת התקשורת וספריית עיון. 

ערב פתוח בזום:

יום שני, ג' באדר תשפ"א, 15.2.21 בשעה 19:00

>> בית הספר שש שנתי ע"ש בן גוריון <<
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מגמות הלימוד ברמה של 5 יח"ל לבחירת התלמיד 

 בכיתה י’*
מוזיקה, מודיעין בטחון ולימודי איראן, הנדסת תכנה, ערבית,

סינית, חנ”ג, תקשורת -רדיו, תקשורת -טלויזיה

 בכיתה י"א*
כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, פסיכולוגיה- סוציולוגיה,

מנהל עסקים- כלכלה, גאוגרפיה, תלמוד, ספרות, תנ”ך 

מסלולי לימוד ייחודיים

מיזם ״מפרש״

עם  עומק  היכרות  לצד  חברתי  אקטיביזם  בתלמידים  לטפח  למטרה  לו  שם  הספר  בית 
החברה בישראל וסוגיות חברתיות ערכיות המקיפות אותנו ולרב איננו שועים להן. בשכבת יוד 
ויום  עוסקים התלמידים בהיכרות עומק עם החברה בישראל באמצעות מפגשים, סדנאות 
טיול "אוטובוס מטייל בחברה בישראל" לאחר מכן חוברים התלמידים ל"קהילות לומדים", 
12 תלמידים ומנחה שיחד הם חוקרים סוגיה חברתית. הסוגיות החברתיות מגוונות: נושאי 
מוגבלויות  לבעלי  היחס  השפע,  תרבות  בשאלה,  היוצאים  סוגיית  החרדית,  החברה  מגדר, 
ולגיל השלישי, אלימות פוליטית, בעלי חיים, תדמיתה של ישראל בעולם ועוד ועוד... הקהילה 
שנת  בסוף  בשטח.  לסיורים  ויוצאת  מרצים  עם  נפגשת  הנושא,  את  יחד  חוקרת  הלומדת 

הלימודים מארגנת כל קהילה לומדת פעילות בנושא החקר במטרה לשנות ולקדם. 
כיתת מצטיינים- הנדסת תוכנה במסלול אנדרואיד או הגנת סייבר 

 מגמה מדעית טכנולוגית המזכה בתעודה טכנולוגית בנוסף לתעודת בגרות עיונית. התלמידים 
לומדים כבר בכיתה י' מדעי המחשב ברמה של 5 יחידות. ביא' מרחיבים התלמידים מקצוע 
מדעי נוסף )פיזיקה/כימיה/ביולוגיה( ברמה של 5 יחידות, והתמחות בפרויקט גמר ברמה של 
 15 5 יחידות בתכנון ותכנות מערכות. התלמידים במגמת הנדסת תכנה צוברים למעלה מ 
85 במתמטיקה בהקבצה  יח"ל ריאליות לתעודת בגרות איכותית ביותר. תנאי הקבלה: ציון 

א', ממוצע כללי 90. 
sasil1@zahav.net.il רכזת המגמה רחל בן עמי נייד 050-5654367 דוא"ל

כיתת מצטיינים רב תחומית למידה ברמה גבוהה ומוגברת לקראת תעודת בגרות איכותית. 
אמנויות  המדעים,  בתחומי  נושאים  בשלל  העשרה  תכנית  בכיתה  מתקיימת  הלמידה  לצד 
ברמה  מתמטיקה  שילמדו  ומעלה   90 ממוצע  בעלי  לתלמידים  מיועד  המסלול  ומשפטים. 

מוגברת. 
בשלל  התלמידים  מתנסים  הלימודים  במסגרת  טלויזיה  או  רדיו  במסלול  תקשורת  מגמת 
המיומנויות הדרושות לאיש תקשורת בכלל, תוך התמקדות בתחומי הרדיו והטלויזיה, תפעול 
הציוד הטכני, עבודות עם תוכנות עריכה ושידור ייעודיות, קריינות, עריכת תוכניות מוסיקה, 
הפקת סרטי גמר דוקומנטריים, ג'ינגלים, כתבות, ראיונות ותוכניות אירוח. התלמידים משדרים 
תוכניות רדיו בזמן אמת ברדיו F.M 106. תלמידי המגמה זכו לאותות הערכה ולפרסים רבים. 

התמקדות  יחידות.   5 של  ברמה  הגופני  החינוך  של  עיוניים  לימודים  גופני:  חינוך  מגמת 
מתנסים  המעשיים  הלימודים  במסגרת  הספורט.  של  והפסיכולוגיה  הפיזיולוגיה  בתחומי 
מארגנים  המגמה  במסגרת  שונים.  ספורט  בענפי  והדרכה  אימון  במיומנויות  התלמידים 
התלמידים את מפעלי הספורט בבית הספר ובקהילה ומשתתפים בתכנית העשרה מגוונת: 

סקי מים בכבלים, ביקור בחויה האולימפית ועוד.

>> בית הספר שש שנתי ע"ש בן גוריון <<

*פתיחת מגמה מותנית במינימום נרשמים
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>> בית הספר השש שנתי ע"ש בן גוריון <<

מגמת סינית 
 3 תלמידי המגמה ילמדו את השפה הסינית בדגש על הדיבור,ההגייה והקריאה ברמה של 
בבחינת  ייבחנו  התלמידים  בסין.  ופוליטיקה  כלכלה  חברה  תרבות,  בנושא  יח"ל  ו-2  יחידות 

בגרות בשפה ויגישו עבודת חקר כחלק מבחינת הבגרות שלהם.

בעולם.  סין כמעצמה מרכזית  להיכרות עם  וכלים  ידע  מטרת התכנית להקנות לתלמידים 
גלובליים שהובילו להתעצמותה של סין.  יחשפו התלמידים לתהליכים  במסגרת הלימודים 
בסין.  טאייג'י  באוניברסיטת  קיץ  בקורס  להשתתף  התלמידים  יוכלו  לימודיהם  במסגרת 

מגמות על אזוריות 

מוזיקה 

בסגנונות  בנגינה  ו/או  בשירה  במוזיקה:  וכישרון  עניין  בעלי  לתלמידים  מיועדת  המגמה 
השונים: מוזיקה קלאסית, ג'אז, רוק. מטרת המגמה להקנות ידע עיוני ומעשי בכל התחומים. 
לימודי  מגוונת.  העשרה  לתכנית  וזוכים  שונים  מוזיקליים  בסגנונות  מתנסים  התלמידים 
המנגנים  תלמידים  יח"ל,   5 של  ברמה  בגרות  לבחינות  התלמידים  את  מכינים  המוזיקה 
היטב או מוכשרים בשירה יכולים להגיש רסיטל, בנוסף לבחינת הבגרות. הרסיטל מזכה את 
התלמיד ב- 5 יח"ל נוספות. תלמידי המגמה משתלבים בסמינרים מוזיקליים ומופיעים בפני 
תלמידי בית הספר והקהילה. בוגרי המגמה עומדים בהצלחה בבחינות הכניסה לבי"ס רימון 

ולאקדמיות למוזיקה בארץ ובחו"ל חלקם משרתים בלהקות צבאיות ובתזמורת צה"ל.
תנאי קבלה - מבחן כניסה. 

tamar.oz@gmail.com רכזת המגמה תמר עוז נייד 052-5077709 דוא"ל

מודיעין, בטחון ולימודי איראן

תכנית לימודים ייחודית הנכתבת ע"י צוות בית הספר בתמיכת האגף לפיתוח תכניות לימודית 
איראן  ותרבות  בפרסית  לימוד  יחידות   3 ב  נבחנים  בוגרי התכנית  החינוך.  ייחודיות במשרד 
והתרבות  השפה  את  לומדים  התלמידים  תיכון.  ומזרח  בטחון  מודיעין  בלימודי  יחידות   2 ו 
הפרסית ומגוון נושאים הקשורים לאיראן, מפרץ פרסי, מזרח תיכון בטחון ומודיעין. במסגרת 
מכון  עם  פעולה  בשיתוף  מתקיימת  התכנית  חקר.  עבודת  התלמידים  כותבים  לימודיהם 
עזרי באוניברסיטת חיפה. בין מורי המגמה משולב גם חוקר, בעל תואר דר' מהחוג למזרח 

תיכון באוניברסיטה, המלמד את התלמידים 
עבודת  את  אישית  ומלווה  מחקר  שיטות 

החקר. 
מטרת התכנית להכשיר את תלמידי התיכון 
מעמיקה  להיכרות  לצה"ל  גיוסם  לקראת 
לאומי  בביטחון  סוגיות  התיכון,  המזרח  עם 
הפרסית.  בשפה  טובה  ושליטה  ומודיעין 
חיל  לידיעת  מועברים  המגמה  בוגרי  שמות 

המודיעין.
רכז המגמה פיני שמילוביץ 

shmilovich.pini@gmail.com  054-4309330 נייד

>> בית הספר  שש שנתי ע"ש בן גוריון <<
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מנהלת השש שנתי: מיכל מרדכי ריכרט
כתובת: ישראל ישעיהו 12, פתח תקוה

טלפון: 03-9335578, 03-9325559, פקס: 03-9337616
breneredu.wix.com\school :אתר ביה"ס
brener.edu@gmail.com :דואר אלקטרוני

facebook.com\brener.edu :פייסבוק
www.youtube.com\brenervideo :ערוץ יוטיוב

קווי תחבורה:91, 98, 99,21.

מנהלת חטיבת הביניים פיינשטיין: שרון מנור ליברמן
כתובת ביה"ס: ישראל ישעיהו 12 פתח תקוה

טלפון: 03-9325837, פקס: 03-9335826
מנהלת חטיבת הביניים ברנר: סיגלית לוי

כתובת ביה"ס: עין גנים 71, טלפון: 03-9320616, פקס: 03-9323348

>> בית הספר השש שנתי ע"ש י.ח ברנר <<

בית הספר
 השש שנתי 

 ע"ש י.ח ברנר

כיתות ז'-י"ב
ערב פתוח בזום:

 יום רביעי, ה' באדר תשפ"א, 17.2.21 בשעה 19:30

ייחודו של בית הספר 

תיכון ברנר שומר על מסורת של הצלחה במשך שנים רבות. בשנים תשע"ד, תשע"ו, תשע״ז 

ותשע"ט נבחר ברשימת בתי הספר המצטיינים הערכיים ביותר בארץ. העקרונות שעל פיהם 

פועל בית הספר בתחום הלימודי, החברתי והערכי:

  אנו רואים לנגד עינינו את ה"תלמיד כאדם".

  האווירה בבית הספר מבוססת על כבוד הדדי, אכפתיות ואמפתיה.

  צוות בית הספר מקצועי, מסור, קשוב לתלמיד ורואה את תפקידו כמקדם את התלמיד להצלחה.

נותנים מענה מיטבי למגוון הכישורים, הצרכים והשאיפות של התלמידים    מסלולי הלימוד 

ומאפשרים תעודת בגרות איכותית בהתאם לדרישות האוניברסיטאות.

וערכי, שמסייעים להתפתחותו האישית של התלמיד    אנו שמים דגש רב על חינוך חברתי 

כאדם וכאזרח לעתיד.

מגמות

 מדעי הרפואה  הנדסת תוכנה  גיאוגרפיה – אדם וסביבה  תיאטרון

 פיזיקה  מדעי המחשב  ערבית  חינוך גופני

 כימיה  תושב"ע ומשפט עברי  ספרות  ניהול עסקי

 ביולוגיה  תקשורת וידאו   מדעי החברה-

  תקשורת רדיו   פסיכולוגיה וסוציולוגיה

>> בית הספר שש שנתי ע"ש י.ח ברנר <<
2021



תכניות ייחודיות

על  בדגש  איכותית  בגרות  תעודת  לקראת  לומדים  המדעית  בכיתה  מצטיינים–    תכניות 
והמשפט  החברה  המדע,  בתחומי  העשרה  מקבלים  התלמידים  מדעיים.  מקצועות 
ומבקרים באוניברסיטה, בבית המשפט, במוזיאון ובבתי חולים. הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה 

יהיו בפרויקט עתודה מדעית טכנולוגית.

21- ה  למאה  המותאמת  בלמידה  מתנסים  לימוד  מקצועות  במגוון   - מתוקשבת    למידה 
למשל ניהול עסקי, אנגלית, עברית, היסטוריה וגיאוגרפיה.

לימודית  עזרה  המעניקה   ,IBM חברת  עם  בקשר  נמצא  הספר  בית   – חיובי    חושבים 
במתמטיקה.

חדישות  מעבדות  תקשורת,  למגמת  עריכה  חדר  רדיו,  אולפן   – ייחודיות  מגמות    חדרי 
ומשוכללות, חדר רפואה, חדר תיאטרון, חדר גיאוגרפיה וחדר תושב"ע.

להשתתף  וזוכים  רובוט  לבנות  לומדים  התלמידים   –  First עמותת  עם  בשיתוף    פרויקט 
בתחרויות.

תחרות  לקראת  ויצמן  מכון  בשיתוף  פיזיקה  במגמת  לתלמידים  מיועד   – כספות    פרויקט 
פיצוח כספות.

 תחרויות מדעיות ארציות – אולימפיאדה במתמטיקה, פיזיקה ובמדעי המחשב.

 אקדמיה בתיכון – תלמידים מתחילים לימודי תואר ראשון במקביל ללימודים בתיכון.

שמשתתפות  ספורט  ונבחרות  חנ"ג  מגמת  לתלמידי  כושר  מדריכי  קורס   – קדימה    רצים 
בפרויקטים  משתתפות  וכן  וכדורשת  שדה  מרוצי  רגל,  קט  כדורעף,  ארציות:  בתחרויות 

כדוגמת "מרוץ הר שושנים" ו"אתנה הולכות רחוק".

מודרך, שאלות  דמיון  ללמידה פעילה של  בבקר  מיוחד שפותח  מודל   –  F.S.NG  שיעורי 
חקר, למידת עמיתים וזמן Google. השיעורים נערכים בחלל שעוצב למטרה זו.

 גיחת גיבוש – לתלמידי שכבת י' בהדרכת תלמידי שכבה י"א.

 ברנר בקהילה – פעילות קהילתית מגוונת המשולבת בתוך מקצועות הלימוד ומחוץ להם. 
בין הפעילויות קורס ליצנים רפואיים לתלמידי תיאטרון, קורס מד"א לתלמידי רפואה ושגרירי 
לניצולי  "עמך"  הולדת, קשר עם עמותת  יום  מיוחדים, מלאכי  בריאות, קשר עם בתי ספר 

שואה ועוד.

  מסע לפולין – כל שנה יוצאת משלחת למסע עוצמתי. ביה"ס מקיים קשר קבוע עם תיכון 
פולני בלובלין.

 ספריית לימוד - בתיכון ברנר ספרייה עשירה ומתעדכנת המספקת מענה וסיוע לימודי לכל 
דורש. בכל שנה נערך בספרייה פרויקט "מצעד הפרים".

מגמות על אזוריות

מדעי הרפואה

אם אתם בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית בואו להיחשף לעולם הבריאות והרפואה. במגמה 
תרכשו ידע בתחומי אנטומיה, פיזיולוגיה, קליניקה, רפואה מונעת ותזונה נכונה.

לרפואה  הספר  בבית  והרצאות  חולים  בבית  שונות  במחלקות  סיורים  כוללים  הלימודים 
באוניברסיטה.

בתהליך הלמידה ישולבו התלמידים במערך ההתנדבות של מד"א וכשגרירי בריאות בקהילה. 

>> בית הספר שש שנתי ע"ש י.ח ברנר <<
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איכותית,  מדעית  בגרות  לתעודת  זכאים  יהיו  המגמה  בוגרי 
על  לעבודה  להסמכה  ראשונה,  עזרה  כמגישי  להסמכה 
ניידת טיפול נמרץ, להכוונה וליווי בקבלה לעתודה האקדמית 

במקצועות הבריאות עפ"י צרכי צה"ל.

תנאי קבלה:
ממוצע 85 ומעלה.

מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה בהקבצה א'.
אנגלית בהקבצה א' ציון 85 ומעלה.

מתמטיקה בהקבצה א׳ ציון 85 ומעלה.
ראיון אישי

 efratm123@walla.com - רכזת המגמה- מלכה אפרת

תיאטרון
אם אתם חובבי תאטרון, פתוחים ליצירתיות מעוניינים לפתח כישרון 
תיאטרלי, ללמוד בצורה חווייתית, להשמיע את קולכם ולבוא לידי ביטוי 

- מקומכם איתנו. 
במגמת התיאטרון אנו מאמינים בעידוד התלמידים לשאילת שאלות, 
ביטוי  יצירתיות,  סקרנות,  ביקורתית,  חשיבה  של  מיומנויות  מפתחים 

אישי ועבודת צוות.
לימודי המגמה מקנים 5 יח״ל בבגרות, הכוללת בחינה עיונית 

ובחינה מעשית.
הכנת  אודישן-  המגמה,  רכזת  עם  אישי  ראיון  קבלה:  תנאי 

מונולוג מתוך מחזה )חובה לקרוא את כל המחזה(
sigalshori@gmai.com -רכזת המגמה- שחורי סיגל

נבחרת כדורעף בנות 
רוכשות  השחקניות  בה  ואטרקטיבית  איכותית  בנות  כדורעף  נבחרת  קיימת  ספרנו  בבית 

מיומנויות גופניות ואתלטיות תוך עבודת צוות.
משחק כדורעף משפר את מודעות הספורטאיות לגופן ומשפר את בריאותן.

קורס  בוגרת  הספר,  בבתי  העל"  "ליגת  ואלופת  שחקנית  שפירא,  אור  הקבוצה-  מאמנת 
 shapira105@gmail.com מאמנים בוינגייט.ניתן להפנות שאלות למאמנת אור שפירא בדוא"ל

>> בית הספר שש שנתי ע"ש י.ח ברנר <<

נשמח לצרף אותך למשפחת "ברנר"
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מנהלת השש שנתי: ירדנה כהן
כתובת: רח' אריה בראון 3 פתח תקוה
טל': 03-9048430, פקס: 03-9048429

tichongolda@gmail.com :דואר אלקטרוני
 golda-pt.tik-tak.net :אתר ביה"ס

קווי תחבורה: 53.

מנהל חטיבת הביניים גולדה: נדב רסולי
טלפון: 03-6422876 פקס: 03-6035646

בית הספר
 השש שנתי 

ע"ש גולדה מאיר

כיתות ז'-י"ב
כינוס הורי שכבת ט׳ ביום שישי, כ"ז בניסן תשפ"א, 

9.4.21 בשעה 09:20 בבוקר, באודיטוריום גולדה.

ייחודו של בית הספר

  ביה"ס השש שנתי ע"ש גולדה מאיר חרת על דגלו את הובלת התלמידים למנהיגות אישית 
וחברתית, חדשנות וצמיחה.

  צמיחה - עידוד התלמידים להגיע לבגרות איכותית, מתן תמיכה וסיוע להעלאת ההישגים. 
מסגרת העתודה הטכנולוגית מאפשרת הצטיינות מדעית טכנולוגית.

  מנהיגות - באה לידי ביטוי בטיפוח המעורבות בקהילה, התנדבות ושימת דגש על תכנית 
מנהיגות  הצמחת  על  המבוססות  נחשון  כתות   6 בביה"ס  כן  כמו  האישית.  ההתפתחות 

העתיד.

משמעותית.  למידה  בפיתוח  ההוראה,  דרכי  וחידוש  בשינוי  ביטוי  לידי  באה   -   חדשנות 
אחד הכלים הוא המו"פ הבית ספרי הפועל בביה"ס

  ממוצע הזכאות של ביה״ס לתעודת בגרות בתשע״ח הינו 98%. מספר הניגשים ל-5 יח״ל 

במתמטיקה עלה בשנה זו ל-32%.

מגמות

פיסיקה, כימיה מחקרית, ביולוגיה, מדעי המחשב, מדעי החברה 

ערבית,  וכלכלה,  עסקים  מינהל  או  וסוציולוגיה(  )פסיכולוגיה 

התיכון,  המזרח  לימודי  תקשורת,  גיאוגרפיה,  ישראל,  מחשבת 

תושב"ע ומשפט עברי

>> בית ספר שש שנתי ע"ש גולדה מאיר <<
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תכניות מיוחדות

1.  תוכניות חינוכיות: העשייה החינוכית מגוונת ורב-תחומית, בטיפוח כישורי חיים, מנהיגות 
אישית, חינוך לדמוקרטיה, הכנה לצה"ל ופעילות למען הקהילה.

לתלמידים  מאפשרים  ביה"ס,  עם  בשיתוף  הפתוחה,  האוניברסיטה  בתיכון:  2.  אקדמיה 
בעלי יכולות לימודיות גבוהות, סקרנות אינטלקטואלית ובגרות אישית, להצטרף ללימודים 
להמיר  או  אקדמי  תואר  לקראת  זכות  נקודות  לצבור  ניתן  התכנית  במסגרת  אקדמיים. 

בגרויות.

חינוכית של מפגשי תלמידים ממגזרים שונים  יוזמה  בית הספר מקדם  נוער -  3.  מפגשי 
ומחויבות  הדדי  כבוד  סובלנות,  הקשבה,  בו  שיש  דיאלוג  לקדם  כדי  הישראלית  בחברה 

חברתית.

המשובצים  בקהילה  מעורבות  של  כיתתיים  ייחודיים  פרוייקטים  לקהילה-  4.  מחוייבות 
במערכת השעות.

הסיום  כאחת ממשימות  ונחשבת  משמעותית  למידה  היא  הגמר  עבודת   – 5.  עבודת גמר 
הנכללות בתעודת הבגרות ברמה של 5 יח"ל.

6.  כיתת נחשון – כיתת מנהיגות עיונית מדעית המשלבת בין מצוינות לימודית ובין מנהיגות 
חברתית. בכיתה זו אנו מכשירים את דור המנהיגים הבא של מדינת ישראל.

מגמות על אזוריות

בקרת מערכות )רובוטיקה(

המגמה מאפשרת לתלמידיה ליישם את כישוריהם, למצות את יכולתם ולהעצימם בסביבה 
מושכלת.  החלטות  וקבלת  תכנון  יכולת  עם  יחד  ויצירתיות  דמיון  הדורשת  טכנולוגית 
ובניית  כדי פיתוח  התלמידים מתנסים בתהליך תכן הנדסי המפתח מיומנויות חשיבה תוך 
בצוותים. ומתבצעות  והתנסותיים  עיוניים  הם  הלימודים  ממוחשבות.  הנדסיות  מערכות 
מתוחכמות  רובוטיות  למערכות  התלמידים  את  חושף  מערכות"  "בקרת  המוביל  המקצוע 
מתקדמות.  מערכות  של  ובקרה  נתונים  לעיבוד  אלגוריתמים  חישה,  מערכות  הכוללות 
של  הנדסי  תכן  בסביבת  מערכתית  חשיבה  בפיתוח  מתמקדת  המכטרוניקה  התמחות 

מערכות הנדסיות המבוקרות באמצעות מחשב.
משתתפים  רבים  ספר  ובתי  הרובוטיקה  תחום  את  מובילות  בארץ  מכטרוניקה  מגמות 
בתחרויות הארציות והבינלאומיות: המכטרוניקה הארצית, תחרות הרובונר, תחרות הרובוט- 

מלצר, תחרות הרובוקאפ.
במערכות  עוסק   )25% בונוס  )המקנה  יח"ל   5 של  ברמה  נלמד  מערכות"  "בקרת  מקצוע 

הנדסיות ובשיטות בהן מבקרים את פעולתן.
מקצוע התמחות "מכטרוניקה" נלמד ברמה של 5 יח"ל )המקנה בונוס 20%(, עוסק במערכות 
מכניות, אלקטרוניות, ממוחשבות דהיינו מערכות מכטרוניות. לבוגרי המגמה ניתנת העדיפות 

להשתלב ביחידות עילית בצה"ל.

תנאי קבלה למגמה: ממוצע כללי 85 ומעלה, מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל עם ציון 85 ומעלה, 
פיזיקה עם ציון 85 ומעלה, ראיון אישי.

רכזת המגמה: אירנה קיפניס.
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גולדה - צמיחה, מנהיגות וחדשנות.

אמנות

מגמת האומנות זכתה בפרס מצוינות ארצי 
מגמות  כל  מבין  מצטיינת  כמגמה  ונבחרה 
בעקבות  השאר  בין  זאת  בארץ  האומנות 
פעילות חברתית ואמנותית ותרומה עקבית 
הם  זו  במגמה  התלמידים  הישגי  לקהילה. 

מהגבוהים בארץ.
ומתנסים  חווייתית  למידה  לומדים  במגמה 
וידאו-ארט,  ביניהם  תחומים  של  בשורה 
עם  והיכרות  תלת-מימד  אנימציה  צילום, 
לצד  מתקדמות,  ועיצוב  עריכה  תוכנות 
התלמידים  ומיצג.  פיסול  רישום,  ציור, 
האמנותית  העשייה  במוקדי  ביקורים  חווים 
וקשר  האמנים  טובי  עם  מפגשים  בישראל, 

אביב,  תל  מוזיאון  פתח-תקוה,  מוזיאון  ועם  ברל  בית  במכללת  לאמנות  המדרשה  עם  הדוק 
מוזיאון ישראל, ומוזיאון חיפה.

בבית הספר הוקמה גלריה חברתית המארחת תערוכות של אמנים מובילים יחד עם תלמידי 
וכישרונות  טובים  לימודיים  הישגים  עם  לתלמידים  מתאימה  היצירתית  הזירה  המגמה. 

אומנותיים בולטים.
הלימודים הם בהיקף של עד 10 יח"ל תוך דגש על תעודת בגרות איכותית )3 יח"ל – הבגרות 

העיונית, 2 יח"ל-הבגרות המעשית ו-5 יח"ל עבודת המגמה(.
תנאי קבלה:  הגשת עבודה, ראיון אישי, אוריינטציה ואקטיביזם חברתי, תיק עבודות, ממוצע 

כללי 80 ומעלה.
רכז המגמה: אורן בן יוסף.
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בית הספר
 השש שנתי 

 ע"ש יצחק שמיר

כיתות ז'-ט', י'-"ב
ערב פתוח בזום:

יום ראשון, ט' באדר תשפ"א, 21.2.21 בשעה 19:30

בחודש ספטמבר 2017 עבר התיכון למבנה קבע חדיש ומפואר ברחוב האחים בכר המכיל 

ועוד.  ומצוידות  חדשניות  מעבדות  וגמישים,  פתוחים  למידה  מרחבי  מרווחות,  כיתות 

מנהלת השש שנתי: רחל בראל
כתובת של בית הספר: האחים בכר 3 פתח תקוה

טלפון: 03-5560071
פקס: 03-5293768

yshamir123@gmail.com :דוא"ל
sites.google.com/view/shpt :אתר בית הספר

facebook.com/shpt10 :פייסבוק
קווי תחבורה: 53,44.

מנהלת חטיבת הביניים: חניתה סימן טוב
טלפון: 03-5560071

ייחודו של בית הספר

  התיכון השש שנתי ע״ש יצחק שמיר הוא מוסד חינוכי שבו לכל אחד יש מקום משלו, בו ניתן 

לצמוח ולהתקדם ולהגיע להישגים תוך מיצוי היכולת האישית הטמונה בכל אחד מאתנו.

והלימודי. האישי  הפוטנציאל  ומיצוי  תלמיד  כל  של  החוזקות  לגילוי  פועלים    אנו 

בבית ספרנו מסגרות למידה הנותנות מענה לכל אוכלוסיות התלמידים: כיתת מופ"ת, כיתות 

מדעיות, כיתות מב"ר וכיתות עיוניות רגילות. 

  בבית ספרנו פועל צוות מקצועי, מסור ותומך שמחויב להצלחת התלמידים. אנו רואים כל 

תלמיד ותלמידה ודואגים לאפשר לכל אחד ואחת מהם ללמוד בסביבה שתעודד אותם להגיע 

להישגים, ליזום, להרחיב אופקים ולהציב לעצמם אתגרים חדשים. אנו רואים בתלמידינו את 

אזרחי המחר ומעניקים להם חינוך חברתי ערכי על מנת להטמיע מחויבות חברתית לקהילה 

ולסביבה.

  אנו מטפחים דרכים מגוונות וחדשניות במטרה לקדם בקרב כל תלמידינו למידה משמעותית.

מרחב למידה חדשני לפיתוח למידה ברוח המאה ה-21 ומותאם לתיפקודי לימוד עתידיים.
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מגמות

בבית הספר פועלות מספר מגמות לימוד לבחירה על פי דרישת התלמידים: פיזיקה, כימיה, 

ביולוגיה, ערבית, רוסית, מדעי המחשב, פסיכולוגיה-סוציולוגיה, קולנוע, ניהול עסקי, סייבר - 

גיאוגרפיה.

*פתיחת מגמות מותנית במספר התלמידים המעוניינים בכך.

תכניות מיוחדות 

 אקדמיה בתיכון: תלמידים בעלי יכולות לימודיות
לתואר  אקדמאיות  נקודות  לצבור  רשאים  גבוהות 

ראשון באוניברסיטה הפתוחה
  מרכז למידה המופעל ע״י תלמידי תיכון במתמטיקה

 קשר מקוון עם תלמידי בי"ס ספרדי בארגנטינה

מגמות על אזוריות

מגמת מחול
מגמת המחול מיועדת לתלמידות/ים המעוניינים לשלב לימודים עיונים ברמת בגרות גבוהה 
נלמדים  המחול  במגמת  הלימודים  במסגרת  המחול.   – עליהם  האהוב  הייחודי  המקצוע  עם 

המקצועות: תולדות המחול, קומפוזיציה, בלט קלאסי, בלט מודרני, מוזיקה ואנטומיה.
במסגרת הלימודים משולבים ביקורים בהופעות מחול ממיטב הרפרטואר הארצי והרפרטואר 
ערבי  העלאת  שונים,  מחול  בסגנונות  אורח  אומני  של  בסדנאות  השתתפות  מחו"ל,  המגיע 
מחול מקצועיים מול קהל, יציאה לסיורים והרצאות בהתאם לתוכנית הלימודים של המגמה 
מקצועי  למחול  התלמידים  לחשיפת  המיועדות  העשרה  פעילויות  במגוון  השתתפות  לצד 

ולגיבוש הקבוצה.
תלמידי המגמה למחול ניגשים לבחינות בגרות במחול ברמה של 5 יחידות לימוד.

תנאי קבלה: ראיון אישי עם רכזת המגמה תהילה מזרחי ומבחן כניסה- אודישן.
*פתיחת המגמה מותנית במספר הנרשמים.

רכזת המגמה: תהילה מזרחי טל׳ 052-4800870

מגמה הנדסית מדעית – אוירוחלל
המגמה מיועדת לתלמידים שילמדו מתמטיקה ברמת 5 יח"ל ואחד משלושת המקצועות

המדעיים הבאים: פיזיקה, ביולוגיה או כימיה.
לצד  אלקטרוניות  מערכות  של  פעולתן  על  התלמידים  ילמדו  ההנדסה  מדעי  במקצוע 
התיאורטיים  הלימודים  וחלל.  לווינות  של  במערכות  זה  ידע  ביישום  ויתמחו  אלגוריתמיקה 

משולבים יחד עם התנסויות במעבדות.
במהלך כיתה יא'-יב' יבצעו התלמידים פרויקט גמר של טכנולוגיה מוכללת בנושאים שייבחרו 
ויבנו אב-טיפוס של ההמצאה שלהם. הפרויקטים המצטיינים מוצגים  יתכננו  ידיהם. הם  על 

מידי שנה ב"כנס המהנדס הצעיר" המתקיים בטכניון מדי שנה.
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תיכון יצחק שמיר - לגלות את החוזקות שבך

כל אחד משני מקצועות אלה נלמד בהיקף של 5 יח"ל ומקנה בונוס בקבלה לאוניברסיטאות
 ולטכניון.

תנאי קבלה: הישגים לימודיים גבוהים, ציון 80 ומעלה במתמטיקה הקבצה א' וראיון אישי. 
רכזת המגמה: ד״ר דפנה זליג טל׳

מגמת ספרדית

בחשיבותה  המדוברת  השלישית  השפה  את  ללמוד  המעוניינים  לתלמידים  מיועדת  המגמה 
בעולם כמו גם את התרבות העשירה שנוצרה 
בשפה זו על ביטוייה השונים בספרות, מוזיקה, 
במסגרת  ועוד.  עיתונות  טלוויזיה,  קולנוע, 
מלמידה  התלמידים  ייהנו  הספרדית  לימודי 
חוויתית המשלבת למידה בכיתה ומחוצה לה 
ויתנסו בהכנת תוצרים מגוונים ובתקשורת עם 

תלמידים מחו"ל.
 5 ניגשים לבגרות ברמה של  תלמידי המגמה 

יחידות לימוד.
תנאי קבלה: ציון 70 בהקבצה א' באנגלית, ציון טוב מאוד בהתנהגות וראיון אישי.

רכזת המגמה: וירי אלטרמן, טל׳ 054-4337172
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תיכון

 רב תחומי פ"ת ב'
 תיכון ומכללה

 כיתות י'-י"ב 
מכללה י"ג- י"ד

מנהלת בית הספר: סיגל רוזן
כתובת: אמסטרדם 16 פתח תקוה

טלפון: 03-9222332,03-9218782, פקס: 03-9213844
amal_b@amalnet.k12.il :דוא"ל

www.amalnet.k12.il :אתר בי"ס ברשת עמל
קווי תחבורה: 98, 82, 62, 53, 31, 22, 16, 10.

בית הספר מוביל חדשנות פדגוגית ולמידה חוויתית לצד חינוך ערכי יזמות ושאיפה לקדם את 
התלמידים להצלחה באתגרי העתיד.

ייחודו של בית הספר

מדעית  ובמצוינות  הגבוהה  הלימודים  ברמת  מוביל  מותג  הינו  ב'  תחומי  הרב  הספר  בית 
במעבדות  השונים  הדעת  בתחומי  הלמידה  את  מיישמים  הספר  בבית  ועיונית.  טכנולוגית 

מתקדמות ומשוכללות.
  בית הספר זוכה בתגמול דיפרנציאלי ממשרד החינוך במשך 5 שנים תשע״ה-תשע״ט על 

הישגים גבוהים, אחוזי זכאות לבגרות גבוהים ומצוינות ערכית.
  בקמפוס החינוכי תיכון ומכללה, בוגרי בית הספר במסלול הטכנולוגי זכאים להמשיך את 

לימודיהם במכללת הרב תחומי ב' לתואר הנדסאי י״ג-י״ד בשיתוף עם חיל האויר וחיל הים.
  תלמידי בית הספר הלומדים במגמות הטכנולוגיות זכאים לתעודת בגרות עיונית + תעודת 

בגרות טכנולוגית.
  פעילות חברתית וערכית ענפה: הפנינג גיבוש לכל ביה"ס,פעילויות ODT, הרכב מוזיקלי, 

מסע לפולין ועוד.
  כתת מופת- מיועדת לתלמידי מופת מחטיבת בן צבי העומדים בתנאי הסף, ממשיכים 
יח"ל.  5 של  במסלול  ופיזיקה  מתמטיקה  ולומדים  בחטיבה  שהחל  מופת  מסלול  את 

שוחרים/  אלקטרוניקה-מסלול   / תוכנה  הנדסת   - למצטיינים  טכנולוגית  מדעי    מסלול 
ביוטכנולוגיה לתלמידים בעלי ממוצע 90 ומעלה שילמדו מתמטיקה ופיזיקה ברמה מוגברת.

עזרה פרטנית במגוון מקצועות ותגבורים לקראת הבגרויות.  

מגמות

תוכנה,  הנדסת  ביוטכנולוגיה,  בינלאומיים,  ויחסים  דיפלומטיה 
 New הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים - מסלול שוחרים, תקשורת
פיזיקה,  ביולוגיה,  כימיה,  עסקי,  ניהול  החברה,  מדעי   ,Media

רוסית וגיאוגרפיה.

ערב פתוח בזום:

יום שלישי, ג' ניסן תשפ"א, 16.03.21 בשעה 18:30

>> רב תחומי פ"ת ב' תיכון ומכללה  <<
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מנהלת בית הספר: סיגל רוזן
כתובת: אמסטרדם 16 פתח תקוה

טלפון: 03-9222332,03-9218782, פקס: 03-9213844
amal_b@amalnet.k12.il :דוא"ל

www.amalnet.k12.il :אתר בי"ס ברשת עמל
קווי תחבורה: 98, 82, 62, 53, 31, 22, 16, 10.

ערב פתוח בזום:

יום שלישי, ג' ניסן תשפ"א, 16.03.21 בשעה 18:30

תוכניות מיוחדות

  עתודה מדעית טכנולוגית לתלמידים מצטיינים - קידום ותמיכה בתלמידים לסיום לימודים 
עם תעודת בגרות טכנולוגית-מדעית איכותית. התוכנית מיועדת לתלמידים הלומדים ב-5 

יח"ל מתמטיקה.
ומשתתפים  רובוט  התלמידים  בונים  במהלכו  ייחדו  רובוטיקה  פרויקט   -  FIRST   פרויקט 

בתחרויות בארץ ובעולם.
  פרויקט SPACE LAB - תכנית מדעית לחקר החלל.

Debate, Negotiation ,MIT - תוכניות ייחודיות באנגלית  
  תוכנית תעשידע - שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים לקידום שילוב תלמידים בחברת 

היי טק ותעשיות עתירות ידע.
  קבוצות משמעות בשכבת י׳ - פיתוח קשרים חברתיים-רגשיים במסגרת קבוצות משמעות 
בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בתחומים כגון ספורט, אומנות, קולינריה 

ומוזיקה.

מגמות על אזוריות

 מסלול שוחרות- מגמת אלקטרוניקה מחשבים 

מסלול השוחרות הינו מסלול לימודים ייחודי הקיים 
בבית הספר. המסלול מתקיים בשיתוף עם חיל האוויר – 

'המכללות הטכנולוגיות'.  המסלול משלב לימודים עיוניים 
ומעשיים במעבדות טכנולוגיות מתקדמות.

בסיום לימודיו בתיכון יקבל התלמיד תעודת בגרות 
טכנולוגית. אם יבחר, יוכל להמשיך את לימודיו במכללת 

בית הספר לתואר הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים במימון 
80% משכר הלימוד ע"י חיל האוויר! 

למצטיינים ישנה אפשרות להמשיך ללימודי B.S.C באקדמיה.
במגמת אלקטרוניקה ומחשבים מתמחים בחומרה ובתוכנה )#C++ ,C ( בשילוב לימוד התנסותי 

ובניית פרויקטים בהנחיית מהנדסי אינטל ואלישרא. 

החינוך במסלול מתמקד בהכשרת התלמיד לשירותו הצבאי, לאקדמיה, ולתעשיות עתירות 
הידע בהמשך דרכו והתחום הערכי-החברתי מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הכשרתו של 

השוחר. התוכנית כוללת: טקסי השבעה, ימי גיבוש, ביקורים בבסיסי חיל האוויר ומפגש אישי 
עם קציני ונגדי חיל האוויר.

בוגרי המגמה ישתלבו בשירותם הצבאי, בחיל האוויר, בתפקידים שונים כגון: מערכות הלוחמה 
ומערכות נייחות   )35F , 15F ,16F( האלקטרונית, מערכות הקיימות במטוסים המשוכללים  

כגון "כיפת ברזל" וטיל ה"חץ".

המסלול מיועד לבנות ובנים  כאחדהמסלול מיועד לבנות ובנים  כאחד.

לימודי המגמה מורכבים משני חלקים: 

 5 יח"ל אלקטרוניקה ומחשבים
 5 יח"ל פרויקט גמר.

ומעלה,   80 ציון  א'  הקבצה  מתמטיקה  ומעלה,   85 ציון  באנגלית  א'  הקבצה  קבלה:  תנאי 
מקצועות מדעיים ציון 85 ומעלה, מבחני מיון של הצבא וראיון אישי.

>> רב תחומי פ"ת ב' תיכון ומכללה  <<
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ביוטכנולוגיה

מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים 
לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות ומקרב אותם  
לנעשה בתעשייה ובמחקר תוך הדגשת האינטרדיסציפלינריות 
מדעיים  מקצועות  לימוד  על  בנוסף  התחום.  את  המאפיינת 
גנטית,  והנדסה  ביוכימיה  בהרחבה  לומדים  התלמידים 
שונים,  בחירה  נושאי  ללימוד  התשתית  את  מהווים  ואלה 
רקמה  תרביות  ואימונותרפיה,  אימונודיאגנוסטיקה  כמו 
 ביואינפורמטיקה, ביו-ננוטכנולוגיה, וללימוד מעבדה מתקדמת.

מוכחת במקצועות  יכולת  עם  וסקרנות מדעית  מוטיבציה  בעלי  מיועדת לתלמידים  מוכחת במקצועות המגמה  יכולת  עם  וסקרנות מדעית  מוטיבציה  בעלי  מיועדת לתלמידים  המגמה 
משיקים בחטיבה.משיקים בחטיבה.

תנאי קבלה: ממוצע כללי מעל 85, מתמטיקה הקבצה א', מקצועות מדעיים ציון 85 ומעלה 
וראיון אישי

הנדסת תוכנה + מדעי המחשב/סייבר

במגמה הנדסת התוכנה בבית הספר לומדים את כל השלבים הכרוכים בפיתוח מוצר תוכנתי, 
החל מלימוד תוכנה והבנת צרכי הלקוח דרך אפיון המוצר, פיתוחו, תכנותו, והטמעתו. בוגרי 
ועשויים  המחשבים  בתחומי  העתודה המדעית-טכנולוגית  במסגרת  להשתלב  יוכלו  המגמה 

להשתלב ביחידת המודיעין בצה"ל.
לימודי המגמה  מורכבים משני חלקים: 

 5 יח"ל מדעי המחשב 
 5 יחידות בביצוע עבודת גמר בהנדסת תוכנה.

5 יח"ל מדעי המחשב: הבסיס להבנת עולם המחשוב. לימוד החשיבה האלגוריתמית, לימוד 
שפת #C , היכרות עם מבני נתונים, ופיתוח מכוון אוביקטים )OOP(. הלימוד מתבצע במעבדה 
מודרנית ומשוכללת בסביבת פיתוח Visual Studio. במסגרת זו יבצעו התלמידים גם עבודה 

אישית בכיתה י, בנושא הבנת בסיסי נתונים בשילוב שפת פייתון.
5 יח"ל  עבודת גמר  – לפי ההתמחות:

התמחות 1:תיכנות אפליקציות בסביבת אנדרואיד
Data Science -התמחות 2: הגנת סייבר ו

בכיתה  רק  תעשה  השונות  להתמחויות  החלוקה 
י, רצונו  וזאת בהתאם להישגי התלמיד בכיתה  י"א 

והחלטת הצוות הפדגוגי.

ציונים  ממוצע  תוכנה:  להנדסת  תנאי  קבלה  תנאי 
מ- 85 ומעלה, מתמטיקה הקבצה א' ציון 85 ומעלה, 
מקצועות מדעיים ציון 85 ומעלה, ראיון אישי,  בחינת 
כניסה – התלמידים יקבלו חומר ללימוד אישי וייבחנו 

עליו.
מידע על כל המגמות באתר בית הספר

http://www1.amalnet/k12.il/amalb/pages/home/aspx

>> רב תחומי פ"ת ב' תיכון ומכללה  <<

המצויינות שלך היא המחויבות שלנו
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ערב פתוח בזום והצגת מגמות:

יום ב' י"ב שבט  תשפ"א, 25.1.21 
בין השעות 20:00 – 21:00 - יישלח קישור באתר

מנהלת בית הספר: מירי ענני

כתובת: רמז 38 קריית אלון פתח תקוה. ת.ד. 383 מיקוד 4928322

טלפון: 03-6336530, 03-6336531, פקס: 03-9340882

קווי תחבורה: 15, א' 16, 92,99, 16, 98, 64, 22

www.amalnet.k12.il\schools\petaha :כתובת באינטרנט

miria@amalnet.k12.il :דואר אלקטרוני

ייחודו של בית הספר

  תהליך הלמידה מתרחש בסביבה עתירת טכנולוגיה, ממוחשבת ומתוקשרת תוך מתן יחס 
אישי לכל תלמיד ותלמידה.

ויכולותיהם  כישוריהם  למיצוי   בתלמידים  התומכת  פדגוגית  תוכנית  מתקיימת    בביה"ס 
בביה"ס תוך שילוב למדיה היברידית

21 לכל  ה-  "פרויקט מפרש לחיים" שמושתת על הקניית מיומנויות המאה    בביה"ס פועל 
בוגר.

  כל המגמות שאנו מציעים מקנות עם סיום הלימודים את התעודות הבאות: תעודת בגרות, 
תעודה טכנולוגית, כמו כן, ישנה אפשרות להמשך לימודי י"ג – י"ד במגמות תיקשוב ומדעי 

התחבורה המתקדמת תחת פיקוח של משרד החינוך.

מגמות ייחודיות

אוטוטק

מגמה חדשנית הנותנת מענה להתפתחות המואצת בענף הרכב המתוחכם, הכולל מערכות 
פיקוד אלקטרוניות ממוחשבות ומטופל במרכזי שירות מתקדמים, מצריך ידע וכישורים גבוהים 

שלא נדרשו בעבר.
תוכנית הלימודים כוללת: פיסיקה, מיחשוב ובקרה, מכניקה הנדסית, יישומי מחשב במכונות, 

תרמודינמיקה, תורת המנוע והרכב המודרני, אבחון ומערכות הנדסיות ממוחשבות ברכב המודרני 
ולימודי אוטוטק.

במגמה זו שותפים משרד החינוך, משרד התחבורה, רשת עמל, צה"ל, ואיגוד יבואני הרכב.
התלמידים משתתפים בפרויקט תעשיידע של משרד החינוך.

קיים המשך לימודים במכללה י"ג – י"ד לתואר טכנאי או הנדסאי.
email: e0549930580@gmail.com 054-9930580 - רכז המגמה - אייל דרי

>> רב תחומי פ"ת א' תיכון ומכללה  <<

 תיכון

 רב תחומי פ"ת א'
 תיכון ומכללה

 כיתות י'-י"ב 
מכללת תקשוב י"ג- י"ד
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תקשוב- תכנון רשתות מחשבים

תחום ההתמחות במגמה הוא פיתוח והקמה של מערכות תקשורת מחשבים.

מיקוד הלמידה הינו בהקמה ובניהול של רשתות מחשבים רחבות ומקומיות.

התוכנית מכשירה את התלמידים לשימוש בכלים ובטכנולוגיות תקשורת עדכניות.

הלימודים עיוניים בצד לימודי מעבדה ממוחשבת עפ"י תוכנית של משרד החינוך.

מכללה - המשך לימודים בכיתה י"ג לתואר טכנאי ובכיתה י"ד לתואר הנדסאי.

e-mail: ofer.arbive@gmail.com ,052-2906122 - רכז המגמה - עופר ארביב

אמנויות העיצוב- אמנות ציור, גרפיקה ממוחשבת ועיצוב תעשייתי

במגמה זו מרחיבים את תחום הדעת בנושאים עיצוביים ולומדים ציור, עיצוב, גרפיקה ממוחשבת, 

תולדות האמנות ופרסום. התלמידים יוצאים לסיורים לימודיים, מציגים תערוכות אישיות, 

משתתפים בתחרויות, מבקרים במוזיאונים וזוכים בפרסים יוקרתיים.

e-mail: josh8art@gmail.com 054-4387669 - רכז המגמה - יהושע הכהן וולף

תקשורת- התמחות פרסום ויחסי ציבור / התמחות רדיו

התמחות בפרסום, שיווק, אינטרנט, טלוויזיה וקולנוע: תוכנית הלימודים מגוונת ומציעה לימוד 

והעמקה בנושאי תקשורת וחברה, יחסי ציבור , דוברות, שיווק ופרסום, צילום, ניתוח ועיבוד תמונה 

באמצעות תוכנות מחשב  מתקדמות, עריכה דיגיטלית ממוחשבת, אמנות הקולנוע ולימודי תקשורת 

 מעשית המאפשרים לתלמיד לבטא את היצירה שלו בהפקת סרטוני פרסומת ובניית קמפיין שיווקי.

התמחות ברדיו: מקנה לתלמידים ידע עיוני במרחב נושאים כמו: סוגים ומאפיינים של תקשורת, 

מודלים ותיאוריות של תקשורת המונים, יחסי ממשל ותקשורת, דרכי שכנוע ופרסומת, קריינות 

והגיה נכונה ועוד. 

בקריינות,  בג'ינגלים,  ושידורה,  מוסיקה  בעריכת  הבית ספרי מתמחים התלמידים  הרדיו  באולפן 

מבנה שידור, עבודת צוות, כללי אתיקה ברדיו.

e-mail: offrilu@gmail.com 050-3252128 - רכזת המגמה - עפרי לובינסקי

>> רב תחומי פ"ת א' תיכון ומכללה  <<

״כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו״
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5 יח"ל מדע וטכנולוגיה לכל

לכל  וטכנולוגיה  מדע  עיוני  מסלול 

לכל  חיונית  השכלתית  תשתית  מהווה 

תפיסת  בעלי  לתלמידים  ומיועד  אזרח 

מדע  את  רואים  אשר  טכנולוגי  עולם 

האנושית.  מהתרבות  כחלק  והנדסה 

התלמידים  נחשפים  הלימודים  בזמן 

על  הטכנולוגיה  של  ההשפעה  להבנת 

האדם והסביבה, מיומנויות עבודת הצוות, 

אתיקה  איכות,  של  בסטנדרטים  עמידה 

חברתית, והיבטים של שמירה על איכות 

החיים והסביבה.

 באווירת אימון אינטלקטואלי מבצעים הלומדים פרויקט אישי – ניתוח, תכנון וביצוע מערכות 

טכנולוגיות / מערכות ידע ותקשורת / מערכות ארגוניות ועסקיות / מערכות הנדסיות.

המסלול מתאים לדרישות שוק העבודה של המאה ה- 21 ויכול להשפיע רבות על פיתוח קריירה 

אישית בעתיד

:dr_daniel20@walla.com e-mail  052-7504484 -רכז המגמה – דניאל קנד

״כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו״

>> רב תחומי פ"ת א' תיכון ומכללה  <<
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בית הספר

 ברנקו וייס

ערב פתוח בזום:כיתות י'-י"ב

יום ראשון, י"א בשבט תשפ"א, 24.1.21 בשעה 15:30

ייחודו של בית הספר

 תיכון  ברנקו וייס פתח תקווה הינו בית חינוך לתלמידים הזקוקים למסגרת קטנה, מכילה 

ופרטנית. בבית הספר לומדים כ-120 תלמידים ותלמידות בכיתות י'-י"ב.

ותורם,  ערכי  בוגר  וביכולותיו.  בעצמו  המאמין  עצמאי  בוגר  לפתח  הינה  העיקרית  מטרתנו 

המסוגל להשתלב בחברה הישראלית.

  אנו מאמינים שכל נער ונערה יכולים להגשים את חלומותיהם בהינתן המעטפת המתאימה. 

המעטפת החינוכית שלנו כוללת מענה רגשי, חברתי ולימודי. 

 אנו מאמינים כי מבוגר משמעותי בחייו של נער הוא חוליה הכרחית להעצמה בגיל   

    ההתבגרות.

  אצלנו מתקיים ליווי וקידום תהליכים התפתחותיים של כל התלמידים תוך יצירת קשר אישי 

והיכרות רב ממדית.

   כל תלמידי בית הספר לומדים לקראת היבחנות במבחני הבגרות. 

לכל  שווה  הזדמנות  מתן  על  המבוסס  החינוכי  בתהליך  כלי  הבגרות  בתעודת  רואים    אנו 

תלמיד  להגשים את יכולותיו.

מול  החינוכיים  בתהליכים  המפתח  כאנשי  הצוות  והתפתחות  קידום  על  שוקדים    אנו 

התלמידים.

 בית הספר התיכון ברנקו וייס פתח תקווה נושא את דגלי רשת בתי הספר האתגריים של      

מכון ברנקו-וייס -למידה עיונית וטכנולוגית, מבוגר משמעותי, צוות לומד ומתפתח ו-חיבור 

לקהילה ולחברה.

מנהל בית הספר: גיא אלוש

כתובת ביה"ס: קפלן 42, פתח תקוה

טלפון: 9246786, 03-921819

פקס: 03-9215973

Bw-petahtikva@brancoweiss.org.il :דוא"ל

/https://brancoweiss.org.il :אתר בית הספר
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אנו מאמינים בך ובהצלחתך

תוכנית הלימודים

התלמידים בבית הספר לומדים במסלול לבגרות מלאה. 

בית הספר נבחר במסגרת הרפורמה לבחון את תלמידיו 

במקצוע העברית במאה אחוז ההערכה חלופית כחלק 

מהיותנו חלוצי הערכה. 

מגמות

בבית הספר שלוש מגמות מקצועיות-טכנולוגיות בהיקף של 

עד 10 יחידות לבגרות:

עיצוב שיער וטיפוח החן

 המגמה עוסקת בתחומי האסתטיקה והיופי והתלמידים 

רוכשים במגמה מקצוע לחיים. במסגרת לימודי המגמה 

התלמידים לומדים לעצב ולבצע תסרוקות, איפור מקצועי, 

פיתוח קריירה וניהול מספרה ועוד.

צילום ומדיה דיגיטלית

המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בתחומי טכנולוגיות 

הצילום והמדיה הדיגיטלית. תלמידי המגמה רוכשים ידע 

עיוני ומעשי במערכות חומרה ותוכנה מתקדמות - צילום 

במצלמות מקצועיות, עיבוד תמונות וסרטונים בתוכנות 

פוטושופ ופרמייר.

אומנות העיצוב

המגמה מכשירה תלמידים להשתלב בעולם העיצוב 

המתקדם והממוחשב. התלמידים לומדים תולדות 

האומנות, יסודות העיצוב, אמנות שימושית, פוטושופ 

ויישומי עיצוב ונבחנים במקצועות אלה  לבגרות 

בהיקף של עשר יחידות לימוד.
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תיכון

 גן ונוף

ערב פתוח בזום:כיתות ז'-י"ב

יום שלישי, י"ג שבט תשפ"א, 26.1.21 בשעה 19:00

מנהל בית הספר: שחר הרשקוביץ
כתובת: שרעבי 3 פתח תקוה

טלפון: 03-9079021/0
פקס: 03-9079098

mirid@ganof.org.il :דוא"ל
www.ganof.org.il :אתר בית הספר

קווי תחבורה: -91,99 מתחנה מרכזית פתח תקוה.

מנהלת חטיבת הביניים: שירלי ערמון
טלפון: 03-9079023 פקס: 03-9079098

ייחודו של ביה"ס

בית ספר ויצו גן ונוף הינו בי"ס שש שנתי )ז' – י"ב(. כל מגמות הלימוד הן לבגרות מלאה, עם 

חדשני  לימודי  ציוד  בביה"ס  פרטני.  וטיפול  אישי  יחס  המעניקים  והמחנכים  המורים  מיטב 

ומתקדם וכיתות מגמה מטופחות ומשוכללות. התלמידים לומדים 5 ימי לימוד בשבוע בכיתות 

של כ-30 תלמידים ומנותבים למצוינות, הישגיות ומיצוי יכולותיהם האישיות.

מתקנים ייחודיים

מרכז מהו"ת, פינת חי, כלביה, חדר כושר, בריכת שחיה, מגרשי ספורט, חדר אוכל, ספריה, 

מעבדות, חדרי מחשבים, חדר מוסיקה, חדר תיאטרון, אולם אודיטוריום, חדר אומנויות.

חטיבת הביניים

בדרך  ומקדמים  ותלמידה  תלמיד  כל  רואים  בה  ואיכותית,  אישית  קטנה,  "בוטיק"  חטיבת 

המתאימה ביותר לכל אחד ואחת. צוות ההוראה מכיל מורים מקצועיים ומסורים, בעלי ניסיון 

רב ויכולת הענקה תוך היכרות אישית של כל צרכי תלמידיהם.

ובו  הליבה  במקצועות  לימודי  תגבור  מרכז  מתקיים  הביניים  בחטיבת  הלימודים  במסגרת 

ניתנים חיזוקים בהתאם לצרכים האישיים של התלמידים.

כחלק משבוע הלימודים ניתנים שיעורי העשרה יחודיים הכוללים  בין היתר: טניס שולחן, קרב 

מגע, תיאטרון, אומנות, תקשורת ועוד...

חד  סיורים  במספר  לו  מחוצה  וכן  הכפר  במרחבי  חווייתי  באופן  מתקיימים  השל"ח  לימודי 

יומיים וגיחה דו יומית אחת בשנה )בנוסף על הטיול השנתי(. קיימת אפשרות לקבלת מלגה 

ליום לימודים ארוך הכולל ארוחת צהריים, עזרה בהכנת שיעורי הבית, פעילות חברתית וחוגים.
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מנהל בית הספר: שחר הרשקוביץ
כתובת: שרעבי 3 פתח תקוה

טלפון: 03-9079021/0
פקס: 03-9079098

mirid@ganof.org.il :דוא"ל
www.ganof.org.il :אתר בית הספר

קווי תחבורה: -91,99 מתחנה מרכזית פתח תקוה.

מנהלת חטיבת הביניים: שירלי ערמון
טלפון: 03-9079023 פקס: 03-9079098

ללמוד באוירה ירוקה

מגמות הלימוד בחטיבה העליונה

כל המגמות הינן לבגרות מלאה

תוכנית אח וטרינר

קבלת  לקראת  לימודים  מקיימים  העברית  האוניברסיטה  של  מגיד  מכון  בשיתוף  ביה"ס 
תעודה של אח/אחות וטרינרים.

מגמה עיונית מדעית ברמת 10 יח"ל )5 יח"ל ביולוגיה ו-5 יח"ל חקלאות( המציעה כניסה 
לאקדמיה החל מכיתה י׳. הלימודים מוכרים כתוכנית ייחודית במשרד החינוך ומאפשרים 

שירות צבאי במרפאה וטרינרית או כלוחמים ביחידת עוקץ.

רפואת צמחי מרפא תבלין ובושם

מגמה חקלאית ייחודית וחדשנית בארץ ברמת 5 יח"ל, עם התמחות בגידול, ריבוי ושימוש 
בצמחי מרפא. הלימודים במגמה נעשים בשיתוף מכללת מדיטבע. המגמה מורכבת מ-4 
יח"ל עיוניות ויחידה אחת של עבודת חקר. הלימודים מקנים תעודת מטפל בצמחי מרפא 

מטעם המכללה. 

ניהול עסקי + מינהל וכלכלה

מגמת ניהול עסקי ומינהל וכלכלה ברמת 10 יח"ל )ברמת 5 יח"ל בתחום ניהול עסקי ו- 5 
יח"ל במינהל וכלכלה( למידת יסודות חשבונאות המינהל והכלכלה. מקנה תעודת בגרות 

ותעודת מקצוע בניהול חשבונות סוג 1/2 בעתיד ניתן להשלים לסוג 3 יעוץ מס ועוד.

תיאטרון

המגמה מיועדת לתלמידים אוהבי תיאטרון, משחק ובמה. המגמה כוללת לימודים עיוניים, 
הפקות, בימוי ומשחק וצפייה ב-5 הצגות בשנה.

רכזת המגמה סיון הכוכבי.

גידול וטיפוח כלבים

הלימודים  מעשי.  ואילוף  הכלב  של  ופסיכולוגיה  פיזיולוגיה  אנטומיה,  הכוללים  לימודים 
מאפשרים שירות ביחידת עוקץ או יחידת כלבנות של המשטרה.
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מינהל החינוך אגף חינוך על יסודי

www.petah-tikva.muni.il/Education
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