
 הורים ותלמידים נכבדים,

אנו מקדמים בברכה את הצטרפותכם  פתיחת תהליך הרישום והמעבר לחטיבת הביניים, רגע לפני

 לגימנסיה "יצחק נבון" ומאחלים לכם הצלחה רבה.

  בהאו מתלבטים לגבי המגמה או הכיתה שילדכם ישובץ  המעבר מפני חלקכם  ודאי חוששים

 לגיטימיות ואנו עדים להן בכל שנה., תחושות שהן בשנה"ל הבאה

בכדי להפיג את החשש ולענות על שאלותיכם לגבי אופן הקליטה, התכניות, הכיתות והמגמות 

. ה"בהצוות החינוכי בנה תכנית ייחודית לצורך הכרות עם המסגרת הלימודית בחט הייחודיות,

 בין היתר:   כוללתהתכנית 

בבתי הספר המזינים לצורך הכרות עם "ב נבון הביקור הצוות החינוכי של חט .1

 התלמידים וחשיפת ביה"ס בפניהם )חודש נובמבר(.

ליום סיור  במטרה לערוך הכרות עם  בחטה"בביקור תלמידי בתי הספר המזינים  .2

 החטיבה והצוות החינוכי הקולט, עם התלמידים, הכיתות והמגמות הייחודיות

 )חודש דצמבר(.

 11:11בשעה  11.12.11-ביום שלישי, ה"ס, בביהתקיים ערב חשיפה להורים שי .3

 . שבבניין ג'אודיטוריום ב

כיתות לוהכרות עם התלמידים המעוניינים להירשם למסלולים ואישיים ראיונות  .4

 בהתאם ללו"ז הבא: 2.12.2121-הייחודיות. הראיונות יתקיימו ביום א', ה

 בי"ס גורדון בי"ס בן גוריון בי"ס אמירים 

 10:11-10:11 14:11-10:11 13:11-14:11 שעה

  

בשעה  11.12.21המבחנים לכיתות והמסלולים הייחודים יתקיימו ביום א',  .0

13:11. 

 הנושאים למבחנים יופיעו באתר ביה"ס.

, טרם פתיחת שנה"ל, התלמידים יוזמנו לביה"ס 2121לקראת סוף חודש אוגוסט  .0

 לימי הכרות וגיבוש עם המחנכים והתלמידים.

תכנית קש"ת, מל"א, : קיימות תכניות סיוע מגוונות הנותנות מענה לצרכי התלמידים בחטה"ב 

נועדו להעצים ולקדם את ש תכניות הכלה, שעות פרטניות ומתי"א, אל"ה, "סודקות", דיבייט

 , החברתי והרגשי.תלמידנו בפן הלימודי

ות מענה לתלמידים גם פעולה עם מסגרות חינוכיות עירוניות הנותנ כן, ביה"ס פועל בשיתוף-כמו

לאותן מסגרות עם פתיחת שנה"ל תשפ"א, אנו נאתר את התלמידים הזקוקים  בשעות אחה"צ.

 ונשלבם בהתאם.  תומכות

חשוב לציין, כי הצוות הפדגוגי והייעוצי של ביה"ס קשוב ונמצא כאן בשבילכם ובמידה ויהיו 

 .מזכירות חטה"ב תנו קשר דרךניתן ליצור א ,וספותלכם תהיות או התלבטויות נ

 אנו מאחלים לילדכם המון הצלחה וקליטה מיטבית בבית ספרנו! 

 בברכה,

 רם שקואי            

 מנהל חטה"ב



 אזוריות בחטיבת הביניים-העלוהכיתות הייחודיות  

בית הספר ללימודי ( בחסות Cyber & Gamingמגמת "סייבר וגיימינג" ) .1

 .איזורית -מגמה על – HIT המכון הטכנולוגי חולון תעודה של

המגמה מיועדת לתלמידים מצטיינים 

בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה, 

 טכנולוגיותהמעוניינים לרכוש ידע ב

המישחוק ולשלב את יכולותיהם ביצירה, בייזום ובהבנת עקרונות  מתקדמות

 תוך יצירת סביבת חקר ללמידה עצמית.  והתיכנות

כלים ו מערכות סייברהתלמידים ירכשו ידע בתחום  לימודיהםבמהלך 

משחקי מחשב תוך תהליכי ביקורת עצמית ומשוב ולעצב באמצעותם יוכלו לפתח 

 !HITידי אנשי -. התכנית מונחית ומועברת עלמהסביבה

החל מכיתה ט', התלמידים המצטיינים של התוכנית יוכלו לצבור נקודות זכות 

 (.HIT-במדעי המחשב )באישור ביה"ס ולקראת תואר אקדמי במתמטיקה או 

לפחות(, ראיון  50: הישגים גבוהים במתמטיקה ובשפה )תנאי הקבלה למסלול

  אישי ומבחני מעבר. 

 

כיתת ספורט על אזורית עם התמחות בסטריט בול )מגמה חדשה בחולון!(  .2

  ואקרובטיקה

אזורית, אליה -כיתת הספורט הינה כיתה ייחודית ועל

 אקרובטיקההמצטרפים מצטייני הספורט בתחומי 

לאחר תהליכי בנות ובנים(  3x3סל -כדורהסטריט בול )ו

הכיתה משלבת לימודים מעשיים, תחרויות ולימודי העשרה מיון ובחינות. 

עיוניים כגון: מנהיגות בספורט, אורח חיים בריא, תזונה נבונה, אנטומיה  ועוד. 

 על התלמידים להיות חברים  במועדון ספורט בית ספרי.

התנהגות נאותה )א' הישגים גבוהים בתחום הספורט, : תנאי הקבלה למסלול 

 ראיון אישי ומבחני קבלה.  ,בהתנהגות בתעודה(

      

 

, בעלי מוטיבציה והישגים גבוהים הכיתה מיועדת לתלמידים מצטיינים

.  תכנית הלימודים בכיתה זו  אנגליתהמתמטיקה והבמקצועות המדעים, 

מבוססת על תכנית שביט, תכנית למידה חווייתית בהנחיית מכון דוידזון )מכון 

ויצמן(, בה התלמידים מקבלים תוספת שעות במתמטיקה, אנגלית ומדעים 

)פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה(. מעבר לתכנית הלימודים, הכיתה זוכה בתכנית העשרה מגוונת 

  כישורי מנהיגות, יזמות ומעורבות חברתית. ך פיתוחוייחודית, לצור

לפחות(, ראיון אישי ומבחני  50: הישגים גבוהים במתמטיקה ובשפה )תנאי הקבלה למסלול

 עבר. מ

  



  

 תשפ"אמידע לקראת רישום לשנה"ל 

 הערות מקום אירוע שעה תאריך יום

ערב פתוח להורי  01:11 01.01.01 'ג

 תלמידי כיתות ו'

 הורים בלבד()

אודיטוריום 

 "נבון"גימנסיה 

 )בניין ג'(

 מפגש עם המנהלים

הכרות עם ביה"ס, מידע על 

 ייחודיים מגמות/מסלולים

 

 םו"ספורט/סייבר וגיימינג/יהל: בת הבינייםלמגמות והכיתות הייחודיות בחטיראיונות אישיים 

  'א

 

 

 

.02.0.2 

 

 

 םיאמיר-00:11-00:31

 

 בן גוריון-00:31-03:01

 

 גורדון-03:01-01:01

 

 בתי ספר לא מזינים

00:22-00:22 

 

  

 

 

 

 ראיונות אישיים
 

 

 

 

 

 ג' נים א'+בניי

 "גימנסיה "נבון

 

 יש להצטייד ב:ביום הראיונות 

0 צילום תעודות מחצית ב' 0

  'כיתה ה

0 צילום תעודות מחצית א'                          .

 כיתה ו'

0 צילום ת0ז של אחד ההורים 0

 + ספח

 פספורט0 שתי תמונות 4

 

למגמות ספורט: מבחנים  00:11-01:11 002.0.2 'א

 אקרובטיקה וסטריט בול

 

אולם הספורט 

בגימנסיה 

 "נבון"

 

 יש להופיע בבגדי ספורט

לכיתת יהלו"ם  מבחנים 00:11-01:11  

 )תכנית שביט(

 'בבנין 

 "גימנסיה "נבון

 

באתר החומר למבחן מופיע 

 ביה"ס

למסלול סייבר מבחנים  13:00-15:00  

 וגיימינג

 'בבניין 

 "גימנסיה "נבון

 

באתר החומר למבחן מופיע 

 ביה"ס

 

בתיאום  למסלולים ולמגמות בחטה"ב ובחטיבה עליונה, וזאתיום מבחנים נוסף למקרים חריגים יתקיים 

 00.0050-20מראש עם מזכירות ביה"ס בטלפון: 

 


