
 פ"שנה"ל תשל לקראת רישוםמידע 

 הערות מקום אירוע שעה תאריך יום

ערב פתוח להורי  32:11 91.13.32 ד'

 תלמידי כיתות ו'

אודיטוריום 

 גימנסיה נבון

 )בניין ג'(

 -מפגש עם המנהלים

הכרות עם ביה"ס, מידע על 

 מגמות/מסלולים

 מבחנים/ראיונות אישיים לחטיבת הביניים

למגמות מבחנים  31:11-30:11 33.19.32 'ב

ספורט: אקרובטיקה 

 וסטריט בול

 

אולם 

הספורט 

בגימנסיה 

 "נבון"

 יש להופיע בבגדי ספורט

לכיתת יהלו"ם  מבחנים 31:11-30:11

 )תכנית שביט(

 'בבנין 

גימנסיה 

 ""נבון

החומר למבחן מופיע 

 בהמשך

למסלול מבחנים  13:00-15:00

 סייבר וגיימינג

 'בבניין 

גימנסיה 

 ""נבון

החומר למבחן מופיע 

 בהמשך

  :ראיונות אישיים 31:11-30:11 31.19.32 ה'

 

 ספורט כיתת

)אקרובטיקה/סטריט 

 בול(

 

  גיימינגמסלול סייבר ו

 

)תכנית  כיתת יהלו"ם

 שביט(

 בניין ג'

גימנסיה 

 ""נבון

בימי המבחנים התלמידים 

יקבלו את השעה המדויקת 

שתואמה להם לראיון 

 האישי.

 

יש להצטייד ביום הראיונות 

 ב:

צילום תעודות מחצית ב'  .1

 כיתה ה 

צילום תעודות מחצית א'                           .2

 כיתה ו'

. צילום ת.ז של אחד 3

 ההורים + ספח

 תמונות פספורטשתי  .4

 . ביום המבחן5

 

 ובחטיבה עליונה, וזאתלמסלולים ולמגמות בחטה"ב יום מבחנים נוסף למקרים חריגים יתקיים 

 5529553-33בתיאום מראש עם מזכירות ביה"ס בטלפון: 

  



 

  לו"ז  רישום לביה"ס

 הערות שעה תאריך יום

'ד  31.11.32 08:00-11:00 

16:00-18:30 

 יש להצטייד ב:

. צילום תעודות מחצית ב' 3

  'כיתה ה

.צילום תעודות מחצית א' 9

 כיתה ו'

. צילום ת.ז של אחד ההורים 1

 + ספח

 תמונות פספורט שתי. 1

'ה  33.11.32 08:00-11:00 

'ו  39.11.32 08:00-12:00 



 החומר למבחנים למסלול/כיתות ייחודיות

 

 מגמת סייבר וגיימינג

 לשני חלקים: נחלקמבחן הקבלה למסלול 

 שאלות חשיבה ובעיות מילוליות במתמטיקה. - חלק א'

 מבחן במתמטיקה - חלק ב'

 :דקות ויכלול את הנושאים הבאים 53הבחינה משך 

 וחילוק                                 חיבור, חיסור, כפל - מספרים שלמים 

 חיבור וחיסור, כפל וחילוק - שברים פשוטים ועשרוניים 

 מילוליות      שאלות - מספרים שלמים 

 שאלות מילוליות                        -שברים פשוטים ועשרוניים 

 שטחים והיקפים של ריבוע, מלבן, מקבילית ומשולש - הנדסה 

 

 תכנית שביט-כיתת יהלו"ם

 מבחן הקבלה לכיתת יהלו"ם מתחלק לשני חלקים:

 דקות ויכלול את הנושאים הבאים: 53משך הבחינה : מבחן במתמטיקה -חלק א'

 וחילוק                                 חיבור, חיסור, כפל -מספרים שלמים 

 חיבור וחיסור, כפל וחילוק -שברים פשוטים ועשרוניים 

 מילוליות      שאלות -מספרים שלמים 

 שאלות מילוליות         -שברים פשוטים ועשרוניים                

 שטחים והיקפים של ריבוע, מלבן, מקבילית ומשולש -הנדסה 

 דקות ויכלול את הנושאים הבאים: 53 משך המבחן: במדעיםמבחן  - חלק ב'

המגוון בטבע, יחסי גומלין בין יצורים, מעורבות האדם במרכיבי  - מערכות אקולוגיות .א

 יצורים ועל סביבתם.הסביבה והשלכותיה,  דרכים לשמירה על מגוון 

המיומנויות  קטע אנסין בנושא מדעי. חשוב לתרגל ולהכיר את - אוריינות מדעית .ב

 הנדרשות בקריאת אנסין:

 קריאת גרפים  .3

 הסקת מסקנות מקטע ומגרף .9

 ניסוח שאלת חקר .1

 ניסוח מטרת ניסוי .1

 ניסוח השערת ניסוי .0

 סוי)משפיע ומושפע( וגורמים קבועים במערך ני זיהוי גורמים משתנים .0

 

 בהצלחה!

 


