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ברכת ראש העירייה

תלמידים/ות יקרים/ות,

אני מברך אתכם עם כניסתכם לתהליך הרישום לבתי הספר העל יסודיים 
בגבעתיים. לפניכם חוברת המרכזת את כל המידע על תהליך הרישום ועל 
מגמות הלימוד בבתי הספר בעיר. מידע זה נועד לסייע לכם בהליך קבלת 

ההחלטות לבחירת בית ספר המתאים ביותר לכישוריכם ולהעדפותיכם.

מערכת החינוך בגבעתיים היא מהטובות ומהמובילות במדינת ישראל הן 
בהישגים והן בפיתוח של תכניות לימודים, מרחבי למידה ומגמות חדשות 
בכל בתי הספר. בשנה האחרונה התנסינו באתגרים מורכבים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ואנו 
עדיין לא יודעים כיצד תיראה שנת הלימודים הבאה. נערכנו לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לטיוב 

תהליכי למידה מרחוק תוך שימוש בטכנולוגיות חינוכיות מתקדמות. 

אנו מאחלים לכם הצלחה ובטוחים כי תקופת הלימודים תהיה רצופה בחוויות חברתיות ולימודיות 
מעשירות ומהנות. 

שלכם,

רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים
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ברכת מחזיק תיק החינוך

כמה מילים להורי התלמידים בכיתות ח', 

הינה עברו להן שמונה שנים והילד או הילדה שרק לפני זמן לא רב רצו 
והשתוללו להם בגן הילדים, מסיימים כבר את בית הספר היסודי ופונים לבית 
הספר של "הגדולים". מבלי לשים לב הגיעו הילד או הילדה לתקופה המכונה 
בספרות בשם "ההתבגרות המוקדמת"  בה עומדים הם בפני תהפוכות גופניות 

וחברתיות ונדרשים, אולי בפעם הראשונה, לקבל החלטות הקשורות    
                              לעתידם המקצועי בחיים.

לפני שבע שנים, עם תחילת כהונתו של רן קוניק בתפקיד ראש העירייה, התחלנו במימוש אחת 
מהחלטותיו הראשונות בתחום החינוך, ופתחנו את אזורי הרישום לתיכונים בעיר. בבסיסה של החלטה 
זו עמדה אמונתנו כי זכותם של ההורים והתלמידים לקבוע את מוסד הלימודים בו ילמדו בעיר, בכפוף 
לאילוצים מערכתיים. גם לתלמידי כיתות ח' המסיימים השנה את לימודיהם בבית הספר היסודי, זוהי 

בשורה משמחת.

מאז ועד היום הוחלט על השקעת משאבים עירוניים נוספים בחינוך העל יסודי בעיר, דוגמת הרחבת 
תכניות הלימוד בבתי הספר העל יסודיים בעיר ופתיחת כיתות ייחודיות, הקמת מרחבי למידה חדשניים 
שיסייעו לתלמידים במקצועות השונים והטמעת אסטרטגיות למידה אפקטיביות. הטמעת העיקרון 
"כל אחד יכול" ומאבק על השארת כל תלמיד במערכת החינוך העירונית, הטמעת אקלים רגשי בבתי 

הספר ועוד. העולים לכיתה ט' ייהנו בשנים הקרובות ממימושן של יוזמות אלו ואחרות.

למרות משבר הקורונה עמו אנו מתמודדים כבר חודשים רבים, אנו ממשיכים בחיזוקה של מערכת 
החינוך העירונית ומזמינים כל אחת ואחד מכם להאיר את עינינו בנושאים הדורשים שיפור וקידום 

ולפנות אלינו בכל שאלה ובכל בעיה.

אני מאחל לכם, תלמידים והורים, הצלחה בלימודים התיכוניים.

למנהלים, למורים ולצוותי בתי הספר המשך עשייה ברוכה.

פרופ' יזהר אופלטקה
מחזיק תיק החינוך
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ברכת ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים

תלמידים יקרים,

הנכם מסיימים השנה את לימודיכם בבית הספר היסודי, ובשנה הבאה תתחילו 
את לימודיכם בבית הספר התיכון. בימים אלו אתם עומדים בפני צומת קבלת 
החלטה לגבי המשך לימודיכם. אופי המשך הלימודים בתיכון, כמו גם מבנה 

תעודת הבגרות, יהוו עבורכם מפתח להמשך חייכם האקדמיים המקצועיים.
בחוברת זו נביא בפניכם מידע רלוונטי לקראת הבחירות שאותן עליכם לבצע 

בצומת זה. 

בעירנו 3 בתי ספר תיכוניים הפתוחים בפניכם:
תיכון ד. קלעי

תיכון שמעון בן צבי
תיכון אורט גבעתיים

ובנוסף:
תיכון תלמה ילין – תיכון ארצי לאמנויות

תיכון בית אקשטיין – לחינוך מיוחד

בחוברת זו תוכלו למצוא את התחומים המייחדים כל תיכון וללמוד במקצת על מאפייניו ועל ייחודו.
הבחירה שאתם ניצבים בפניה תעצב את אופי לימודיכם בתיכון.

תלמיד יכול להחליט ללמוד בבית הספר שהוא עבורו "המסלול הבטוח" שיאפשר לו ללמוד קרוב
לביתו, עם רוב חבריו, או ללמוד בבית ספר תיכון אחר בעיר, שבו יוכל לבחור במגמה או בתכנית

בהן הוא מוצא עניין בהמשך לימודיו.
בנוסף למגמות ולתכניות, מציעה מערכת החינוך גם פעולות חברתיות וערכיות כשמחלקת הנוער

סוחפת לפעילות ענפה בשעות הפנאי תוך הגברת פעולות ההתנדבות, חברות בתנועות הנוער
השונות והמגוונות בעיר ועוד.

במרכז המצוינות הנמצא בסמטת צביה, מתקיימות תכניות העשרה רבות שתסייענה לכם להעמיק
בתחומי הדעת המעניינים אתכם )מומלץ לעקוב אחר הפרסומים(.

אנא, קראו חוברת זו בצורה מעמיקה תוך היוועצות עם צוות ביה"ס היסודי שלכם. תשומת לבכם
לפרטים תסייע בגיבוש החלטתכם ותקל על תהליך הרישום.

אנו במנהל החינוך נשמח לסייע לכם במידע נוסף ככל שיידרש.

בברכה,
אירית אהרונסון

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים
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שנת הלימודים תשפ"ב

מערך לימודי, תמיכתי וערכי

תלמיד/ה יקר/ה
בשנת הלימודים הבאה תמשיך/י את לימודיך בביה"ס התיכון השייך למסלול הבטוח. במסלול הבטוח 
קיים רצף חינוכי בתחום הלימודי והערכי בין בתי הספר היסודיים לבין התיכון אליו הם משויכים. 
מעורבות  תכניות  ועל  ערכים  הטמעת  על  דגש  גם  יושם  תיכון  בכל  האקדמיים  להישגים  מעבר 

חברתית ומעורבות קהילתית.

תכניות ערכיות חברתיות בתיכונים
תחום החינוך החברתי ערכי מפותח מאוד בכל תיכון, והוא כולל התנדבות תלמידים, מחויבות

אישית, קשר עם הקהילה, קשר עם תנועות נוער, הפקת עיתון בית ספרי, פרסומים בית ספריים,
מסיבות ואירועים שונים, טיולים וסיורים, ימי עיון, ערבי הורים, דיאלוג מורה – תלמיד, משלחות

לפולין, תכנית הכנה לגיוס משמעותי לצה"ל, בגרות חברתית – יוזמה להטמעת ההתנדבות של
התלמידים כאורח חיים, "ילדים למען ילדים" – תכנית התנדבות שש שנתית.

כמו כן משתתפים התלמידים במיזמים ארציים, בנבחרות ספורט ובתחרויות מחוזיות וארציות.

מהו המסלול הבטוח?
כל תלמיד הלומד בבי"ס יסודי משויך לתיכון באזור הרישום שלו, המהווה רצף פדגוגי משמעותי.

‹‹ קלעי בתיה"ס בורוכוב, בן גוריון, ברנר  
‹‹ אורט בתיה"ס כצנלסון, גורדון  

‹‹ שמעון בן צבי בתיה"ס שמעוני, אלון  

תלמיד יכול לבחור ללמוד בתיכון שאינו המסלול הבטוח

עקרון הבחירה
הבחירה בתיכון תתקיים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב בהתאם לעקרונות הבאים:

תתאפשר תנועה מוגבלת של תלמידים מבי"ס אחד לאחר.	 
העירייה תימנע מסגירה או מפתיחה של כיתות חדשות בתיכונים.	 
 בבתי הספר התיכוניים, שבהם הביקוש יעלה על היצע המקומות 	 

שנקבע לאותו תיכון, תתקיים הגרלה שתיערך בין התלמידים. 
תקנה 7 א' 1 )ב( לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( תשי"ט 1959.

*ההגרלה אינה מתייחסת לתלמידי המסלול הבטוח.
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שנת הלימודים תשפ"ב

תהליך הרישום
תלמיד הבוחר להישאר בבי"ס תיכון במסלול הבטוח, ישוייך אוטומטית אליו 	 

      )אינו צריך למלא טופס(.
תלמיד המבקש ללמוד בבי"ס תיכון שאינו המסלול הבטוח שלו בשל המגמה העל אזורית בו או 	 

בשל כל סיבה שהיא, ימלא באינטרנט טופס בחירה, על פי התרשים שלהלן:

התלמיד ימלא טופס בחירה אינטרנטי באתר העירייה. 
הטופס יהיה פתוח מיום ראשון 24.1.21 י"א בשבט תשפ"א ועד יום ראשון 14.2.21 ב' באדר תשפ"א.

תשובה ממנהל החינוך תישלח ביום רביעי 10.3.21 כ"ו באדר תשפ"א.

לא התקבל לתיכון שביקש,
יירשם לתיכון במסלול הבטוח.

התקבל לתיכון שביקש, יירשם אליו.
שיבוצו בביה"ס במסלול הבטוח יבוטל.

במקרה של עודף ביקוש לאחד מבתי הספר, תתקיים הגרלה בין המבקשים.

1. בחירה בתיכון מחוץ למסלול הבטוח

כיתת תנופה
תלמידים שהישגיהם נמוכים והם מתאימים לדרישות הכיתה, ינותבו לכיתת התנופה שתיפתח בעיר. 

בשנת תשפ"ב תיפתח כיתת תנופה אחת. הודעה על התיכון בו תיפתח כיתת התנופה תימסר בהמשך.
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בקשות לאישור לימודי חוץ 
יש להגיש למנהל החינוך בקשה מנומקת עד יום חמישי 18.2.21 ו' באדר תשפ"א.

אינן  החינוך, אשר  ע"י משרד  מוכרות  ייחודיות  במגמות  ללמוד  לתלמידים המבקשים  יינתן  אישור 
נלמדות בעיר בהתחשב בתקני כיתות.

תשובות תינתנה ביום רביעי 10.3.21 כ"ו באדר תשפ"א.

לצורך הרישום יש להגיש:
תעודת מחצית ותעודת סוף שנה - כיתה ז'.	 
תעודת מחצית - כיתה ח'.	 
3 תמונות פספורט	 
תעודת זהות של ההורים כולל ספח עם פרטי התלמיד וכתובת מגורים מעודכנת	 

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים בתיכון.

לתשומת לבכם, אם קיבל התלמיד תשובה חיובית לבחירתו מחוץ למסלול הבטוח, תשמור 
הרשות את מקומו במסלול הבטוח עד תאריך 14.3.21 א' בניסן תשפ"א. לאחר תאריך זה 

תידון בקשת התלמיד לחזור למסלול הבטוח על בסיס מקום פנוי. 
חלוקת התלמידים לכיתות תיעשה ע"י צוות מקצועי בכל בית ספר.

השיבוץ ייערך סמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"ב.

הרישום לתיכונים יתקיים בבתי הספר ביום ראשון 21.3.21 ח' בניסן תשפ"א,
וביום שני 22.3.21 ט' בניסן תשפ"א.
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שנת הלימודים תשפ"ב

כיתות מתמחות ומגמות
כיתות מתמחות ומגמות שונות עומדות לבחירה של כלל התלמידים, המעוניינים והמתאימים ללמוד 
ללמוד  י'. תלמיד/ה המעוניין/ת  בכיתה  וחלקן  ט'  בכיתה  נפתחות  בהן. חלק מהכיתות המתמחות 
בכיתה מתמחה או במגמה ייחודית, יוכל לקרוא על אפיון הכיתה ועל תנאי הקבלה אליה בהמשך 

החוברת.
 

התנאי לפתיחת כיתה מתמחה הוא הרשמה של לא פחות מ – 20 תלמידים.
תלמיד שיבחר בכיתה מתמחה יתחייב להתמיד בלימודי המגמה עד כיתה י"ב.

במהלך חודש ינואר נפיץ סרטונים של בתי הספר התיכוניים, בהם יימסר מידע נוסף אודותיהם, וכך 
יוכלו ילדיכם להכיר את בית הספר, את מקצועות הלימוד ואת המגמות הנלמדות בכל בית ספר.
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אורט גבעתיים 
מצוינות בהישגים ובערכים 

מנהלת ביה"ס: בתיה כץ
מספר כיתות: 19 מספר תלמידים: 589  

כתובת: רח' גולומב 15, גבעתיים
טלפון: 03-7316555  פקס: 03-7310786

אתר: https://givatayim.ort.org.il/ , וגם ב-  וב- 
ort@givatayim.ort.org.il :מייל

תלמידי כיתות ח' והורים יקרים,
ורלוונטית, מגיעים בתי הספר התיכוניים בגבעתיים להישגים  כחלק ממערכת חינוך מובילה, איכותית 

גבוהים מאוד הן בתחום הלימודי והן בתחום הערכי ומציגים נתונים מרשימים בכל הפרמטרים. 
בית ספר אורט גבעתיים הינו חלק ממערכת החינוך בעיר. וודאי יש השואלים, מה מייחד אותו והופך 
דווקא אותו לבחירה הנכונה. שלוש תשובות אפשריות יסייעו לענות על השאלה ולקבל החלטה נכונה 

ביותר בבחירת התיכון:

1. "חינוך עם חיוך" – בתפיסה החינוכית שלנו, חינוך אמתי צריך לבוא מתוך מקום שרואה את התלמיד 
קודם כל כאדם, ועושה מאמצים כדי שיגיע לביה"ס עם חיוך ובתחושה חיובית. הצוות שלנו פועל מתוך 
ראייה את טובת התלמיד, מעניק יחס אישי ושואף לכך שכל תלמיד ימצה את עצמו באופן המיטבי. זאת 

אנחנו עושים בדרכים שונות, ובהן:
	 "זמן מחנך" – מפגש יומי וקבוע במערכת של המחנך עם כיתתו. "זמן מחנך" מאפשר דיאלוג

  יומי עם התלמידים ובדיקת נוכחות סדירה.
	 כל מורה הוא גם מחנך – באורט גבעתיים גם המורים המקצועיים קשובים לצרכי התלמידים

  ועומדים לרשותם לאורך כל השנה ובכל סוגיה.
	 יועצות ביה"ס מלוות את התלמידים באופן אישי ומעניקות להם תמיכה והכוונה  בשיתוף

  פעולה מלא עם הצוות החינוכי.

מתוך  הטכנולוגיות  המגמות  את  במרכז  המעמידה  מובילה,  מדעית  טכנולוגית  רשת   – אורט  2. רשת 
ראיית העתיד. אורט גבעתיים נהנה מאמצעים מתקדמים שמספקת הרשת עבור תלמידי ביה"ס: 

	 בביה"ס פועלות מגמות הנדסיות- טכנולוגיות מובילות: אלקטרוניקה ומחשבים, אשר מכינות
  את התלמידים למקצועות העתיד ולהשתלבות בתעשיית ההיי-טק.  

https://givatayim.ort.org.il/ 
https://givatayim.ort.org.il/ 
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	 מעבדות חדשניות – בביה"ס פועלות מעבדות אלקטרוניקה, מחשבים, פיסיקה, ביולוגיה וכימיה
  המאובזרות בציוד חדשני ומאפשרות למידה חווייתית ומעשית.

	 "אורטוב" היא המחלקה החינוכית-חברתית של רשת אורט אשר מפעילה תכניות מגוונות
  לקידום ערך הנתינה והמעורבות החברתית. תכניות אלה מעצימות את התלמידים ומעצבות

  את אישיותם כאזרחים הפועלים למען החברה והקהילה.

3. חדשנות פדגוגית – אורט גבעתיים חרת על דגלו את הלימוד החדשני, כזה שלא נשען רק על הוראה 
פרונטלית ושגרתית:

• בביה"ס הוקמו מרחבי למידה חדשניים ומעוצבים המזמנים למידה מעניינת, חווייתית ומגוונת.
  המרחבים מעוצבים ומאובזרים במקרני מגע, כסאות ושולחנות מתכווננים וחדרי לימוד אישיים.

• פותחו תכניות לימוד ייחודיות המעשירות את התלמידים ומקנות להם מיומנויות של המאה
  ה-21. 

• בביה"ס מתקיימת למידה מתוקשבת באמצעות מחשבים ניידים וספרים דיגיטליים. 

"כיתות קונספט" 
מתוך ראייה חדשנית ורצון לשמור על למידה רלוונטית, החלטנו לאפיין את כיתות ט' ולהוביל עולם תוכן 
חדש. מלבד שיעורי הליבה המחייבים בתכניות הלימודים, תלמידי שכבת ט' ילמדו לאורך השנה על-פי 
קונספט המתאים למאה ה 21: כיתה אקדמית, כיתה מדעית וכיתות יזמות ומנהיגות. בכיתות אלה ירכשו 
זיהוי ופתרון בעיות,  יצירתיות וחדשנות,  התלמידים מיומנויות שיעזרו להם להשתלב בחיים המודרניים: 

תקשורת בינאישית, עמידה מול קהל, עבודת צוות ועוד.
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מגמות לימוד ייחודיות ברמה של עד 15 יחידות לימוד:
א. מדעי ההנדסה בהתמחות רובוטיקה ובינה מלאכותית / אווירו - חלל לתלמידים מצטיינים בלבד.

ההוראה במגמה מבוססת על גישה חדשנית, הנעזרת באנלוגיות ובהכללות, מזמנת למידה בין תחומית 
דעת  בתחומי  מקבילות  תופעות  על  ממנה  ולהקיש  רחבה  בהכללה  להתבונן  המסוגל  לומד  ומצמיחה 

הנדסיים ומדעיים נוספים. הלימודים במגמה כוללים: 
	 מקצוע בחירה - פיזיקה ברמה של 5 יח"ל

	 מקצוע מוביל - מדעי  ההנדסה )אלגוריתמיקה, אלקטרוניקה, רובוטיקה ובינה מלאכותית / אווירו חלל(
  ברמה של 5 יח"ל

	 מקצוע התמחות - טכנולוגיה מוכללת - פרויקט גמר ברמה של 5 יח"ל בו מפתחים התלמידים אבטיפוס
  טכנולוגי באמצעות עבודת צוות. הפרויקט יוצג בכנס המהנדס הצעיר בטכניון. 

ב. קולנוע וטלוויזיה
המגמה מכשירה את תלמידיה להיות חלק מעולם המדיה, הקולנוע והטלוויזיה. תלמידי המגמה מתמחים 
במקצועות ההפקה השונים, לרבות שפה קולנועית, תסריטאות, הפקה, בימוי וטכנולוגיה. בוגרי י"ב יכולים 

להמשיך את לימודיהם לתואר הנדסאי מערכות טלוויזיה וקולנוע בביה"ס. 
ג. הנדסת תוכנה – מדעי המחשב

המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בהנדסת תוכנה ובמחשבים. התלמידים לומדים את שפות התכנות 
השונות ונחשפים לחידושים טכנולוגיים בתחום הנדסת התוכנה. המגמה מספקת שער כניסה לחברות 
אליפות  כגון:  בתחרויות  משתתפים  התלמידים  כן,  כמו  בצה"ל.  והסייבר  המחשוב  וליחידות  ההיי-טק 

הסייבר, תחרות היזם הצעיר והאולימפיאדה הבינ"ל למדעי המחשב.
ד. מגמת אמנות ועיצוב גרפי 

ופיסול.  ציור  גרפי,  עיצוב  לימודי תולדות האמנות,  הינה מגמה רב-תחומית הכוללת את  מגמת אמנות 
הלמידה מתבצעת באופן יצירתי ומעשי, ומאפשרת ביטוי עצמי פורץ דרך והגשמה עצמית בעולם האמנות. 

לבוגרי המגמה דלת פתוחה לעולם האקדמי העשיר שעוסק באדריכלות, בעיצוב ובאמנות. 

מקצועות מורחבים נוספים ברמה של 5 יח"ל:
בתחום המדעים – פיסיקה, ביולוגיה וכימיה.

בתחום ההומני – מדעי החברה )פסיכולוגיה וסוציולוגיה(, מנהל עסקים.
בתחום השפות – ערבית, ספרדית )ייחודי לאורט גבעתיים!!( ודיפלומטיה באנגלית.

וייחודי לאורט גבעתיים.  בין-תחומי  היא מסלול חדשני,   – בינ"ל בשפה האנגלית  ותקשורת  דיפלומטיה 
מסלול זה נלמד בשפה האנגלית. במסגרת הרחבה זו יפתחו התלמידים יכולות גבוהות באנגלית, מעבר 
לרמה הנדרשת ב-5 יח"ל, בהבעה בע"פ, בכתב ובקריאה. בנוסף לכך, יתרגלו מיומנויות חשובות כגון: 

תקשורת בינאישית, חשיבה ביקורתית ויצירתית, משא ומתן וגם תרגום. 

תנאי הקבלה לכל מגמה ו/או למקצוע מורחב יימסרו באופן מסודר במהלך שנת הלימודים.   
פתיחת מגמה /מקצוע מורחב תלויה, כמובן, במספר המבקשים ללמוד בה.   
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מצוינות בהישגים
• תיכון אורט גבעתיים הוא מהמובילים בארץ באחוזי הזכאות לבגרות )כ-98% זכאות בשנים האחרונות(. 
  רבים מהבוגרים הינם בעלי תעודת בגרות איכותית הכוללת 5-4 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל אנגלית

  ו-5 יח"ל במקצועות מדעיים. 
• צוות מורים מצטיין – צוות המורים שלנו הוא צוות מקצועי, מיומן ואיכותי המוכוון לצרכי התלמידים

  ולהצלחתם. זכינו בפרס החינוך של אורט ישראל על מצוינות בחינוך – ראשונים מתוך 200 בתי ספר
  ברשת אורט. 

	 זכייה בתחרויות רובוטיקה ארציות ובינ"ל – תלמידינו זכו במקום ראשון בתחרות רובוטיקה בינ"ל
  בארה"ב בנושא רובוט מותאם אישית.  

מצוינות בערכים
• מצוינות בספורט – תחום החינוך הגופני ונבחרות הספורט נמצא אצלנו בעדיפות גבוהה! יש לנו נבחרות

  בכל הענפים: כדורגל, כדורסל, כדורשת, טניס שולחן, כדוריד וניווט ספורטיבי עם הישגים מרשימים
  בעיר ובמחוז.

	 מעל 98% גיוס לצה"ל – בביה"ס מועברות סדנאות הכנה לשירות משמעותי בצה"ל, השתתפות בגדנ"ע
  והכנה מיטבית לקראת צו ראשון משותף: "צו בצוותא". 

  בוגרי בית-הספר משרתים ביחידות המובחרות ביותר בצה"ל: סיירות, יחידות קרביות, יחידות עילית של
  אגף המודיעין, יחידות ההסרטה, דובר צה"ל ועוד. 
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• מסעות ומשלחות לחו"ל – התלמידים משתתפים במסע ישראלי ובמסע לפולין  שמחברים  אותם 
  לזהות יהודית ולאהבת הארץ והמדינה. בנוסף למשלחות לגרמניה ולארה"ב.  

• פרויקט "שומרי מסך" –  פרויקט משותף עם Google ישראל לקידום גלישה בטוחה, הפונה לבני נוער
  והופך אותם לשגרירים של גלישה בטוחה בקהילה. 

• תנועות נוער – תנועות הנוער השונות בעיר גבעתיים פורחות ומשגשגות. אנו מעודדים את תלמידינו
  לקחת חלק בתנועות אלה, להוביל, לשנות ולהשפיע! בהתאם, אנו גם עושים מאמצים לסייע להם לשלב

  בהצלחה בין התחום הלימודי לעשייה החברתית המשמעותית.

קהילת ביה"ס
• מועצת התלמידים – מנהיגות צעירה אותה מפתח הצוות החינוכי בביה"ס. נציגי המועצה שלנו מובילים

  פעילויות בית-ספריות ולוקחים חלק בפעילויות עירוניות על-מנת לשנות ולשפר לטובה את החיים
  המשותפים של כולנו בביה"ס ובעיר.

• ההורים כגורם משמעותי בקהילת ביה"ס – מבחינתנו, שיתוף הפעולה עם ההורים הוא המפתח
  להצלחה. בהתאם, ביה"ס מעודד הורים להגיע ולהעביר הרצאות על תחום עיסוקם )"שישי אסכולה"(,

  לקחת חלק בהנהגת ההורים ולתרום מניסיונם בפרויקטים שונים שמוביל ביה"ס.  
• פרויקט "מחוברים" – מיזם מרגש המחבק את שורדי השואה בעיר ומחבר אותם לקהילת ביה"ס

  באמצעות לימוד מחשבים והשתתפות באירועים ובחגים יחד עם תלמידי ביה"ס.
• כיתת הגמלאים – באורט גבעתיים נותנים מענה גם לסבים ולסבתות! גמלאי העיר יכולים להגיע וללמוד

  אצלנו תכנים מעשירים ומעניינים בתחומי דעת שונים שמועברים על-ידי צוות המורים.

סרטון על בית ספר, על המגמות בו, על הצוות המורים וההנהלה יופץ בימים הקרובים באתר העירייה.

נרגשים ומצפים לראותכם! 
משפחת אורט גבעתיים
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תיכון קלעי ע"ש ד. קלעי 
איכות ומצוינות הדרך להצלחה

מנהל בית הספר: ד"ר אבי בנבנישתי
מספר כיתות: 23, מספר תלמידים: 758

מספר טלפון: 03-6730943, מספר פקס: 03-6739278
כתובת בית הספר: אהרון גולדשטיין 12, גבעתיים

www.kalay.co.il  :כתובת אתר ביה"ס

חזון
תיכון ארבע שנתי קלעי גבעתיים יהיה  לבית ספר מעורר השראה ומודל לחיקוי במערכת החינוך על 

בסיס של הישגים מוכחים. בית הספר שלנו יהיה פורץ דרך, המצליח להתאים עצמו באופן המיטבי 
להתפתחויות שחלות בעולם הדיגיטאלי החדש, והמפלס נתיבים חדשים עבור מערכת החינוך 

בישראל. אנחנו מאמינים שתיכון עירוני קלעי יהווה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית כפי שהיינו 
רוצים לראות אותה: שילוב של מצוינות, חדשנות ויזמות פורצת דרך, הנשענות על בסיס ערכי איתן 

של רגישות ועל מחויבות חברתית.

תפיסת עולם חינוכית
לפי תפיסת העולם החינוכית של בית הספר, 'חינוך הוא עסק רציני' ויש לראות בבית ספר ארגון 

שמטפל בנושא חשוב בהוויה של כולנו. עסק רציני דורש גם ניהול רציני, המושתת על חזון, על תכנון 
ארוך טווח הנובע מהחזון, על שימוש שיטתי במידע ועל קביעת מדדים ברורים להתקדמות והצלחה. 
בית הספר מחזק בקרב התלמידים את הרגישות והמחויבות החברתית, ומעמיד בסדר עדיפות גבוה 
בחיי בית הספר את הערך של נתינה למען האחר, החלש, והשונה ואת ההיכרות של התלמידים עם 

רבדיה השונים של החברה הישראלית.

אקלים בית הספר
אנחנו מאמינים שהאקלים הבית ספרי חייב להתאפיין בערכים של אהבה, כבוד הדדי, וקבלה של 

השונה. בית הספר שלנו מצליח למצוא את האיזון הנדרש בין קביעת גבולות ברורים וחד משמעיים 
של התנהגות ראויה בבית הספר, לבין יחס מכבד והוגן לצרכי התלמידים. 

שיתופי פעולה עם "העולם האמתי" שמחוץ לביה"ס
ביה"ס מעודד שיתוף פעולה עם האקדמיה, התעשייה, הטכנולוגיה העילית והדיפלומטיה. המטרה היא 

לחשוף את התלמידים ל"עולם האמתי" שמחוץ לביה"ס, לאקדמיה, לתעשייה, ולחברות הטכנולוגיה 
העילית. במסגרת התכנית משתף ביה"ס פעולה עם חברת IBM, שגרירים צעירים, אמדוקס, חברות 
היי-טק, המרכז הבין תחומי בהרצליה ועוד. לביה"ס קשרי גומלין עם בתי ספר בגרמניה ובסין וממשיך 

לפתח את קשריו עם מדינות נוספות.    

http://kalay.schooly.co.il/
http://kalay.schooly.co.il/
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מגמות לימוד בביה"ס
בתחום ההומני/חברתי: היסטוריה | ספרות | סוציולוגיה  | פסיכולוגיה | כלכלה  | מינהל  | אזרחות 

ומנהיגות חברתית | גאוגרפיה
בתחום הריאלי: פיסיקה | כימיה | ביולוגיה | מדעי המחשב | הגנת סייבר | מערכות מומחה | מגמת 

מערכות בריאות )רפואה(
בתחום השפות: צרפתית | ערבית | סינית בתחום האמנויות: אמנות חזותית | מוסיקה

בשכבת ט' לומדים התלמידים את מקצועות החובה, מדעים, שפה זרה שניה )ערבית או צרפתית(, 
סינית ולימודי מחשב. תלמידי האמנויות לומדים בנוסף מוסיקה או אמנות חזותית. 

לקראת כיתה י' התלמידים בוחרים מקצועות התמחות בהתאם לכישוריהם, כל תלמיד מחויב לבחור 
שני מקצועות לימוד מוגברים ברמה של 5 יח"ל בנוסף לאנגלית ולמתמטיקה.

מגמות לימוד ייחודיות
מדעי הרפואה - מגמת מערכות בריאות 

בבסיס התפיסה הרעיונית של מגמת מערכות בריאות עומדת ההכרה בחשיבות הכנת עתודה ללימודי 
המשך אקדמיים במקצועות הבריאות השונים )רופאים, אחיות, פרמדיקים ועוד(. 

מגמה זו פותחת אפשרות לנער/ה המתעניינים בעולם הבריאות והרפואה, להעשיר את הידע שלהם 
בתחום ולסיים את שנות לימודיהם במסלול זה עם תכנים רבים שיאפשרו להם להשתלב במערכת 

הבריאות בארץ.
התלמידים נחשפים לעבודה בבית החולים, לצוות בית החולים ולציוד מקצועי, ולומדים תחומים אלו 

לעומק. 
בית הספר מקיים שיתוף פעולה אסטרטגי עם בית חולים אסותא בסניפיו ברחבי הארץ. מגע זה עם 

עולם הרפואה פותח לתלמידים אפשרות לבחור בהמשך לימודים אקדמיים במקצועות הבריאות 
השונים.

מבנה המגמה
• מקצוע בחירה א' – הלימודים במגמה מיועדים לתלמידים הלומדים פיזיקה, כימיה או ביולוגיה בהיקף

של 5 יח"ל.
• מקצוע מוביל – מדעי הבריאות בהיקף של 5 יח"ל, מקנה מקדם הטבה )בונוס( בתנאי הקבלה

לאוניברסיטאות. התכנים כוללים רפואה מונעת וקליניקה במערכות הגוף השונות, המתבססות על 
אנטומיה-פיזיולוגיה של אותן המערכות.

• התמחות – "מערכות רפואיות" בהיקף של 5 יח"ל ופרויקט גמר העוסק בחקר "ניהול בעיה בריאותית
של מטופל" בבית החולים או במגן דוד אדום )מד"א(. 

• קורסים במד"א והשתלבות במערך ההתנדבות של מד"א כאיש צוות באמבולנסים. בכיתה י"ב זכאי
התלמיד לתעודת מגיש עזרה ראשונה ומלווה טיולים.

• סיורים במתקני בתי החולים – בסיורים פוגשים בני הנוער היבטים יישומיים מתקדמים של עולם
הרפואה.
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תנאי קבלה:  
• ראיון אישי  

• ציון 90 ומעלה במתמטיקה 4  יח"ל או 85 ומעלה ב 5 יח"ל; ציון 90 ומעלה באנגלית ובמדעים.
• לימוד מקצוע מדעי )ביולוגיה, פיסיקה או כימיה(. 

הנדסת תוכנה )התכניות מיועדות לתלמידים מצטיינים במדעי המחשב(
• מקצוע מדעי – פיסיקה או כימיה בהיקף של 5 יח"ל לתלמידי סייבר.

• מקצוע מוביל – מדעי המחשב בהיקף של 5 יח"ל, מקנה מקדם הטבה )בונוס( בתנאי הקבלה 
לאוניברסיטאות.

• התמחות –היקף של 5 יח"ל ופרויקט גמר באחת משתי החלופות סייבר / בינה מלאכותית 
.Machine Learning-ו

א. התמחות סייבר – 15 יח"ל  מטרת התכנית: הכשרת תלמידים ברמה אנליטית גבוהה בתחום 
הגנת מידע במרחב הסייבר הכולל זיהוי תקיפות ואנומליות על רשתות ופרוטוקולי תקשורת, שיטות 
קריפטוגרפיות עליהן מבוססת אבטחת האינטרנט, זיהוי קוד זדוני, אבטחת רשתות תקשורת ומנגנוני 

מערכות הפעלה.
תנאי קבלה:  ציון 90 ומעלה במדעי המחשב, מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, לימוד מקצוע מדעי )פיזיקה 

או כימיה( ברמה של 5 יח"ל. 

)Machine Learning( ב. התמחות בבינה מלאכותית
מטרת התמחות זו היא לרכוש ידע בפיתוח מערכות תוכנה המבוססות על למידה מכונה.

להנגיש לתלמידים, את עולם הבינה המלאכותית ולמידת המכונה,  שניהם עולמות בהם מתרחשים 
בימים אלה גילויים פורצי דרך, המתווים את עתידה של האנושות, ואשר הינם 

בעלי השלכות חברתיות משמעותיות.
התחום עוסק בפתרון משימות תוך כדי למידה, הסקת מסקנות, ושיפור מתמיד של המערכת ע"י המשך 

מתמיד של הלמידה.
בשנים האחרונות, חלו פריצות דרך בתחום, ואלגוריתמים של ML תופסים מקום מרכזי 

בכל האפליקציות העוסקות בבינה מלאכותית כגון נסיעה אוטונומית, עיבוד תמונה ותרגום. 
תנאי קבלה: ציון 90 ומעלה במדעי המחשב, מתמטיקה מוגבר 4 - 5 יח"ל 

• במהלך הלימודים במגמת הנדסת תכנה יערכו התלמידים סיורים בחברות הייטק, ישמעו
  הרצאות ממהנדסים ויזמים ואפשרות השתתפות בפרויקטים מיוחדים.

 Machine Learning - הדרישה בצבא ובתעשייה לבוגרים בנושא הגנת מערכות סייבר ו •
   הינה מהגבוהות בכל התחומים.
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מוסיקה
5 או 10 יח"ל לבגרות, מגמת המוסיקה מאפשרת לתלמידים להכיר מוסיקה ולהתנסות בה מכיוונים 

שונים ובסגנונות מגוונים. התלמידים זוכים להעשרה ייחודית, לומדים תאוריה, תולדות המוסיקה, ספרות 
המוסיקה, פיתוח שמיעה, סולפג' והרמוניה. כל תלמיד משתתף בהרכבים מוסיקליים בסגנונות שונים 

כמו ג'אז, רוק, קלאסי, נשפנים, קולי ועוד. תלמידים מצטיינים נבחנים אף בבגרות ברסיטל, המעניק להם 
5 יח"ל נוספות.

תנאי קבלה למוסיקה: 
• לימודי נגינה ו/או שירה במסגרת מסודרת, בקונסרבטוריון או אצל מורה פרטי.  

• קריאת תווים ברמה של שנתיים לפחות.
• המלצה בכתב של המורה לנגינה / שירה / הלחנה.

• הצלחה בבחינת הקבלה הכוללת: 2 קטעי נגינה ו/או שירה עם אופי שונה, בדיקת שמיעה מוסיקלית,
   זיכרון מוזיקלי, קריאת תווים )"פרימה ויסטה"(, מוזיקליות ומוטיבציה.

אמנות חזותית
5 יח"ל לבגרות, במסגרת לימודי האמנות התלמידים לומדים תולדות האמנות ומתנסים בעבודה מעשית 

בסדנת האמנות של ביה"ס. הם עוסקים ברישום, בפיסול, בציור, באנימציה ובאוצרות. התלמידים 
משתמשים בחדר חושך ובמעבדת המחשבים בעבודה המעשית, הם מבקרים בגלריות ובמוזאונים 

ונפגשים עם אמנים יוצרים מתחומים שונים. הלימודים במגמה מתקיימים בשיתוף פעולה עם הפקולטה 
לחינוך ואמנות במדרשת בית ברל.

תנאי קבלה לאמנות חזותית:  
• הצגת תיק עבודות )כ-5 עבודות( מהתחומים: ציור, פיסול, צילום, קרמיקה וכו'.  

  ניתן לצלם עבודות גדולות או שבירות ולהביא את הצילום שלהן.
• הצלחה בבחינת הקבלה המעשית.

• הצלחה בראיון אישי עם מורה המגמה.

כיתות מצוינות
בשנת הלימודים הבאה תיפתחנה בקלעי שתי כיתות מצוינות. 

בית הספר מציב את נושא המצוינות וההצטיינות בסדר עדיפות גבוה ומשקיע משאבים בקבוצת 
התלמידים המצטיינים בהתאם למאפיינים, ליכולות ולצרכים האישיים שלהם. תכנית המצוינות 

מתמקדת בערכים הבאים: אהבת הארץ, היה אדם, שאיפה למצוינות, מנהיגות  והעשרת הידע הכללי. 
תלמידי כיתות המצוינות יקבלו תכניות העשרה ייחודיות במגוון תחומים: מנהיגות, יזמות עסקית, קשר 

עם חברות היי-טק, סיורים ייחודים ועוד. 
תנאי קבלה:

• ממוצע ציונים של 90 ומעלה בתעודת מחצית א' של כיתה ז' במקצועות: מתמטיקה, אנגלית,
  מדעים, היסטוריה, עברית וספרות

• ציון 90 ומעלה במתמטיקה, באנגלית ובמדעים בתעודת מחצית א' של כיתה ז'.
• התנהגות ללא דופי 



1819

תכניות לימוד ייחודיות
עתודה מדעית טכנולוגית: התכנית הינה תלת שנתית ובמסגרתה התלמידים לומדים: 5 יח"ל 

במתמטיקה, 5 יח"ל במדעי הטבע )פיזיקה, כימיה, ביולוגיה(, 5 יח"ל טכנולוגיות )סייבר/מ.
ממחה/מערכות רפואיות( . 

תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יקבלו בנוסף לתעודת הבגרות גם תעודה טכנולוגית. 

מסלול שגרירים צעירים: מסלול זה המתקיים בשיתוף עם המרכז הישראלי למנהיגות 
צעירה, מתבסס על תכנית שגרירים צעירים. הקורס מעניק ארגז כלים מעשיים בעלי מהות 
ותוכן המקנה מיומנויות ייחודיות מעולם הדיפלומטיה והחברה:  מיומנויות תקשורת, מנהיגות, 

עבודת צוות, שפת גוף, דיבור בציבור, ניהול קונפליקטים, אקטואליה, חשיבה ביקורתית, 
דיבייט ועוד.
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 בחן/י את עצמך: 
 כשאני חושב/ת על לימודים בתיכון, חשוב לי מאוד...

שיהיה לי כיף לקום בבוקר, ללכת לבית ספר ולפגוש מורים שאכפת להם ממני.	 
שאצליח בלימודים בלי לוותר על חיי חברה.	 
שתהיה פעילות חברתית מגוונת בתיכון והזדמנות לתרום לחברה.	 
שאצא לחיים עם כלים שיאפשרו לי להצליח בתחומים שמעניינים אותי.	 

בתיכון שמעון בן צבי כל התשובות נכונות. 

תיכון "שמעון בן צבי"     

מנהלת בית הספר: אלה ספיר גונן
מס' כיתות: 21, מס' תלמידים: 692

מס' טלפון: 03-5718389  מס' פקס: 03-5718544  
כתובת בית הספר: רח' צביה לובטקין 8, גבעתיים

אתר: shavatz.co.il וגם ב-  וב- 
info@shavatz.co.il :מייל

אצלנו 100% זכאות בבגרות

תיכון עם חזון- ב"שמעון בן צבי" מצליחים יחד:
תיכון "שמעון בן צבי" מהווה חלק בלתי נפרד מרוח העיר כבר יותר מחמישים שנה.

אלפי בוגרי בית הספר מובילים ב: רפואה, הנדסה,  אדריכלות, היי טק, אמנות, תקשורת, ספורט, מחול, חינוך ועוד. 
אנו מאמינים במצוינות ביחס אישי באמצעות ידע, יזמות, מעורבות ותרומה חברתית. אנו דוגלים בדו-שיח ובבית 
פתוח לתלמידים ולהורים וכך אנו מצליחים, שנה אחר שנה, להיות אחד מבתי הספר המצטיינים בעיר ובארץ 

ומזמינים אתכם להיות שותפים.

אצלנו: 
מצליחים יחד - אנו מקדמים שיתוף פעולה בין מורים ותלמידים, כי רק יחד ניתן להצליח.	 
רואים כל תלמיד ותלמידה בגובה העיניים.	 
חיי חברה ותרבות לצד הצלחה בלימודים.	 
הישגים גבוהים, חדשנות ויצירתיות - ההכשרה הטובה ביותר למאה ה-21.	 

ההצלחות שלנו: 
100% זכאות לתעודת בגרות, 100% זכאות לתעודת בגרות חברתית.	 
בוגרים ובוגרות שלנו נמצאים בעמדות בכירות ביותר בצבא, בתרבות, בספורט, בפוליטיקה ובשוק העבודה.  	 

http://shavatz.co.il
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נבחרות הספורט שלנו מעפילות לאליפויות וקוצרות הצלחות באליפות לנוער בתחרות הארצית בכדורסל,   	 
        בתחרויות קט רגל ובאליפות המחוז בכדורשת.

אנו בליגת העל בכדורסל בזכות יכולות גבוהות של התלמידים בנבחרת, בזכות השקעה אינסופית	 
        של המאמן ושל צוות החינוך הגופני ובשל תמיכה מקיר לקיר בביה"ס, החל מהאוהדים 

        הנלהבים בקרב התלמידים, וכלה במעודדת מספר אחת - מנהלת בית הספר.
תכנית המאיץ המדעי - במסגרתה משתתפים התלמידים בפרויקטים עם סוכנות החלל האמריקאית נאס"א  	 

        ומשתתפים בתחרות בנאס"א.
תלמידי המדעים שלנו הפכו לשם נרדף למצוינות באוניברסיטאות השונות.	 
רבות  בארץ ובעולם.	  תלמידי בית הספר מייצגים בגאווה גדולה את מדינת ישראל ואת העיר במשלחות  
התלמידים שלנו משתתפים בפרויקטים איכותיים במיוחד ובתכניות יוקרתיות כגון: תכנית מ"ח )מדע חישובי( 	 

       למצטיינים, פרויקט אלפא, תכנית הנשיא, שגרירים צעירים, פרויקט החלל ע"ש אילן רמון ז"ל.

דרכי  הוראה ייחודיות:
massive open online course - MOOC - קורס מקוון המוני פתוח להוראת מקצועות שונים 	 

בשיתוף פעולה עם האקדמיה.
עבודות גמר ברמה של 5 יח"ל בנושאים מגוונים	 
מועדון דיבייט בעברית ובאנגלית	 
פרויקטים מקוונים בינלאומיים במקצועות אנגלית וביולוגיה	 
פעילויות מגוונות במסגרת חודש השפות 	 
עידוד חשיבה יזמית ברוח המאה ה-21	 

למידה מרחוק:
ניצול המשאבים הפנימיים – למידת עמיתים 	 
תלמיד ומחנך – קשר הדוק על בסיס יומיומי, שיחות אישיות תכופות	 
מורים – סדנאות לכלל המורים, למחנכים, ולמורים החדשים	 
תכנון ההוראה והלמידה – בניית מערכי שיעור מקוונים מתקדמים וחדשניים	 
התאמת הלמידה לכל רמות התלמידים בכיתה	 
ריחוק כהזדמנות לקרבה, מינוף השגרה החדשה על אתגריה החדשים	 

חינוך ערכי:
אנו מאמינים בחינוך כולל והיקפי המתקיים מחוץ לכיתה. במהלך השנה מקבלים התלמידים פעילויות העשרה  	 

       רבות הכוללות הרצאות, סדנאות שונות בתחום הגיוס לצה"ל, ביקור בהצגות, ביקור במוזיאונים ועוד.
אנו מעודדים מעורבות חברתית במסגרות שונות ומקבלים מידי שנה תעודות הצטיינות והוקרה על פעילות 	 

        התלמידים בתחום זה.
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גאווה גדולה:
גם השנה זכינו בהצטיינות ברמה ארצית בכל הפרמטרים: ערכי, לימודי תרבותי וחברתי. אנו בעלי  	 

       הישגים גבוהים ביותר, 100% זכאות לבגרות, זכאות לבגרות איכותית והצטיינות בתרומה לקהילה
       ובמעורבות חברתית.

השתתפות בתחרויות שונות: אולימפיאדת הביולוגיה, תחרות צילום מבעד לעדשה, אולימפיאדת הסייבר, 	 
אולימפיאדת  המתמטיקה, אולימפיאדת הפיזיקה, תחרות פורצי הכספות, אולימפיאדת המחשבים, פסטיבל 

הסרטים ועוד.
100% מתלמידינו מתגייסים לצה"ל וניתן למצוא את בוגרינו בסיירות וביחידות העילית: תלפיות, 8200, חובלים,  	 

       טיס, שייטת 13, דובדבן, יהל"ם, פרמדיקים ועוד.

מגמות לימוד 5 יח"ל עם הצלחות מוכחות:
הנדסת תוכנה-סייבר | מדעי המחשב | בניית אתרים | פיזיקה | כימיה | ביולוגיה  | צרפתית | ערבית | מדעי החברה 

פסיכולוגיה , כלכלה וסוציולוגיה | מזרחנות | כדורסל | מחול אירובי | מסלול אנגלית מואץ ומתמטיקה מואץ  
עתודה מדעית-טכנולוגית 5-5-5–5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל במקצוע מדעי ו-5 יחידות לימוד במקצוע מדעי או 

טכנולוגי נוסף )ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, ערבית(.
נוסף על מגמת הלימוד ניתן לכתוב עבודת גמר ברמה של 5 יחידות לימוד  בכל תחום שהתלמיד בוחר לפי תחומי 

העניין שלו.
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כיתות ומגמות לימוד ייחודיות:
ספורט חשוב לנו! הצטרפו למגמת חינוך גופני ברמה של 5 יח"ל - התמחות במסלול כדורסל או במסלול מחול 	 

אירובי. תלמידי כיתות אלה נפגשים עם אנשי ספורט בכירים, עם שחקנים ומאמני כדורסל בכירים, מבקרים 
בחדרי כושר ואף בערוץ הספורט, נוסעים למשחקים ומשתתפים בתחרויות בחו"ל.

תלמידי המגמה לוקחים חלק פעיל בנבחרות בית הספר השונות ויוצאים לשפוט בתחרויות ספורט באזור.	 
תנאי קבלה:

ממוצע ציונים  80, ציון בספורט  80	 
מבחן כניסה וראיון אישי	 
התנהגות טובה מאוד	 

לתיאום מועד לבחינת קבלה לכיתת ספורט יש להתקשר למזכירות  ביה"ס.

הנדסת תוכנה מסלול סייבר:
מגמת הנדסת תוכנה מכשירה את בוגריה להשתלב בעולם ההיי-טק, להכיר שפות תכנות, לבנות פרויקטים מגוונים 

בשפות תכנות מונחה עצמים.
בסיום הלימודים יקבל הבוגר תעודת בגרות איכותית של 10 יחידות לימוד ותעודה טכנולוגית.

מגמת הנדסת-תוכנה היא מגמה מדעית-טכנולוגית המזכה בתעודה טכנולוגית נוסף לתעודת בגרות. במסגרת 
המגמה לומדים מדעי המחשב )בהיקף של 5 יח"ל(, ותחומים קשורים נוספים )המעניקים לתלמידים 5 יח"ל נוספות(: 

מערכות מידע וניתוח מערכות ושפות תכנות נוספות.
תנאי קבלה:  מדעי המחשב בציון של 90 ומעלה ומתמטיקה 5 יח"ל בציון של 90 ומעלה.

כיתת מצוינות מדעית - תכנית ייחודית לתלמידים מצטיינים, במסגרתה ישתתפו התלמידים במגוון פרויקטים 	 
        ייחודיים. התלמידים ישתתפו בתכניות העשרה שונות במסגרת לימודי המקצועות המדעיים וישתפו פעולה

עם מרכזים אקדמיים שונים.
ננו טכנולוגיה - תכנית המציעה לתלמיד ללמוד מכיתה ט' בסביבה מאתגרת למיצוי הפוטנציאל הגלום בו  	 

ולהובילו לתעודת בגרות מדעית-טכנולוגית. התכנית מתנהלת בשיתוף המרכז לננוטכנולוגיה באוניברסיטת 
בר אילן, וחושפת את התלמידים לשיטות מחקר מהמתקדמות בעולם ומאפשרת הצצה למעבדות ייחודיות.

התלמידים המעוניינים יכתבו עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל בהנחיית מרצים מאוניברסיטת בר-אילן.
תכנית מ"ח )מדע חישובי( למצטיינים - מדע חישובי מאפשר פתרון בעיות מורכבות שלא ניתן למצוא להן 	 

פתרון חישובי רגיל. בתכנית נלמדות שיטות מחקר הנעזרות במחשב ככלי מדעי, תוך בניית מודלים וסימולציות 
בתחומי תוכן רבים והשוואתם לעולם האמיתי.

לימודי תקשורת - לימודים עיוניים ומעשיים, מתובלים בחשיפה למדיה, לאקטואליה, לתרבות ומבוססים על 	 
         קיום דיונים בכיתה המעניקים לתלמידים יכולת להשתלב בעולם התקשורת. תלמידי המסלול זוכים בעדיפות 
        בהליך הקבלה לאשכול דוברות ומידע בצה"ל. השיעורים כוללים צילום )וידאו וסטילס(, בימוי, הפקה ועריכת    

        וידאו.
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המיוחדים
מסעות וטיולים - מסעות משמעותיים בבית הספר מתקיימים בכל השכבות ביניהם גיחה, מסע ישראלי, מסע 	 

י"ב לאילת בדרכו של סרן עמרי ז"ל, מסע שכבת י' מהגולן לירושלים ועוד.
משלחות לחו"ל - משלחת לגרמניה, משלחת לברצלונה לנבחרות הכדורסל והכדורגל מסע לפולין, משלחת  	 

לנאס"א ארה"ב ועוד.
גדנ"ע - שכבת י"א בבא"ח צנחנים.	 
אקדמיה בתיכון - תלמידים רבים בתיכון "שמעון בן צבי" לומדים באוניברסיטה במהלך לימודיהם בתיכון. הם 	 

לומדים קורסים מתקדמים במסגרת תואר ראשון בפיזיקה, במתמטיקה, במדעי המחשב, במדעי המוח ועוד.
עתודה מדעית -טכנולוגית- 5-5-5. 5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל במקצוע מדעי ו-5 יח"ל במקצוע מדעי או טכנולוגי 	 

נוסף )ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, ערבית(
מעורבות חברתית - מד"א, מכבי אש, ארגון לתת, הצופים, כנפיים של קרמבו, גבע, מלאכי יום הולדת, הנוער 	 

        העובד והלומד, שיפוץ בתי ניצולי שואה וקשישים, פרויקט הנצחת הנופלים, התנדבות בבית אבות ובמרכזי
הקשיש, פרויקט הנצחת השואה ועוד.

צוות חינוכי מקצועי ואיכותי הרואה בעבודתו שליחות, ומעניק יחס חם ואוהב לכל תלמיד.	 
ליווי ותגבור - מרתונים ותגבורים בכל המקצועות לפי הצורך ולקראת בחינות בגרות.	 
מעגלי שיח - דיאלוג  פתוח בין תלמידים, הורים ומורים וקיום מעגלי הידברות ושיח עם מנהלת בית הספר, עם 	 

סגניתה, עם הרכזים ועם המחנכים, המורים והיועצות.

בקרוב יופץ באתר העירייה סרטון על בית הספר, על המגמות בו, על צוותי המורים, המחנכים וההנהלה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, ולעזור לכם לבחור את הדרך שלכם להצלחה!
מצליחים יחד - "תיכון שמעון בן צבי"
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תלמה ילין

מצוינות אמנותית ואקדמאית

בית הספר התיכון העיוני הארצי במגמות 
אמנות ע"ש תלמה ילין

שם המנהל: דר' דן שגיב
מספר כיתות: 15 מספר תלמידים: 550 תלמידים 

טלפון: 03-5753777 פקס: 03-5754030
thelmayellin.mazkirut@gmail.com :דוא"ל

www.thelma-yellin.co.il  :אתר

התיכון הארצי העיוני לאמנויות ומדעים תלמה ילין נוסד בשנת 1959. במהלך השנים התפתח בית הספר 
והפך לתיכון הארצי המוביל לאמנויות בתחומים: אמנות חזותית, תיאטרון, מחול, מוזיקה קלסית, מוזיקה 
בתחומי  הבולטים  כישוריהם  את  ומטפח  הארץ  רחבי  מכל  תלמידים  קולט  הספר  בית  וקולנוע.  ג'אז 
האמנות השונים באווירה תומכת ומאתגרת. בבית הספר פועלות 15 כיתות אם הטרוגניות. משמע, בכל 
כיתה לומדים יחדיו תלמידים מ-6 מגמות האמנות. עירוב זה מאפשר לקיים דיונים עשירים והפריה הדדית 
בכל תחומי הלימוד )עיוניים ואמנותיים כאחד(. בזכות הרף האמנותי והאינטלקטואלי הגבוה שבית-הספר 
מציב לתלמידיו, נהנים בוגרי המגמות מתנאי קבלה מועדפים באקדמיות לאמנות בארץ, כמו גם במוסדות 
יוקרתיים בעולם. רבים מבוגרי בית ספר תלמה ילין הינם אומנים ידועי שם בכל תחומי האמנות בארץ, 
ורבים אף זוכים לקריירה בינלאומית ענפה. השילוב שבין האמנותי לעיוני מאפשר את ביצועה של תכנית 
לימודים ייחודית, הכוללת הנחת תשתית איתנה של השכלה כללית רחבה לצד פעילות אמנותית ברמות 

הגבוהות ביותר במגמות השונות.

מגמת המוסיקה הקלאסית 
לאורך שישים שנות קיומו של בית הספר משמשת מגמת המוזיקה הקאלסית, המגמה הוותיקה ביותר, 
בית וחממה למוזיקאים צעירים שבחרו להקדיש את זמנם ומרצם לעולם המוזיקה הקלאסית, אם בשירה, 
אם בנגינה ואם בתחום ההלחנה. צוות המגמה מקדם ומטפח בני נוער המעוניינים לפתח את כשרונם 
תיאוריה,  שמיעה,  בפיתוח  שלהם  המוזיקלי  התיאורטי  הידע  את  ולהעמיק  עיסוקם  בתחום  ומיומנותם 
הרמוניה, תולדות המוזיקה וספרות המוזיקה. בבית הספר פועלת כבר שנים רבות תזמורת סימפונית 
מלאה, לצד מקהלה מעורבת והרכבים קאמריים למיניהם. מלבד זאת, כל תלמידי המגמה משתתפים 

https://www.thelma-yellin.co.il/
https://www.thelma-yellin.co.il/


2627

בתחומי  עניין  בעלי  לתלמידים  המיועד  קומפוזיציה  מסלול  נפתח  לאחרונה  למיניהם.  ביצוע  בסדנאות 
התאוריה המוזיקלית. מסלול זה מיועד לתלמידים ששואפים להגיע למסלולי תאורטיקנים, קומפוזיציה 

וניצוח באקדמיות למוזיקה. המסלול מאפשר שיעורים תאורטיים כתחליף לפעילות הביצועית.

המגמה הוכרה כייחודית על פי תכנית מאושרת של משרד החינוך שמקנה לתלמידים אפשרות להעמיק 
בלימודים מוזיקליים תאורטיים ולהתנסות בפעילות מעשית ברמה גבוהה במיוחד. כל תלמידי המגמה 
ניגשים לבגרות בהיקף של 5 יח"ל וכן ניתנת להם האפשרות להיבחן בבגרות רסיטל )חיצונית(, בהיקף 

5 יחידות לימוד נוספות. 
הספר  בית  ובהם  בארץ  מוזיקליים  מוסדות  עם  מלא  פעולה  ובשיתוף  הדוק  בקשר  פועל  הספר  בית 
למוזיקה  המרכז  אמריקה-ישראל,  התרבות  קרן  ת"א,  באוניברסיטת  בוכמן-מהטה  על-שם  למוזיקה 

"משכנות שאננים" ירושלים, התזמורת הפילהרמונית הצעירה וקונסרבטוריונים מצטיינים למיניהם. 
תלמידים  במסגרתה  המחוננים,  אגף  של  חדשה  תכנית  החינוך  למערכת  נכנסה  האחרונות  בשנתיים 
שאותרו כמחוננים )האיתור מתחיל כבר בכיתה ז׳(, זוכים לתכנית אישית ולליווי צמוד במטרה להתאים 
את המסגרת הלימודית שלהם, עד כמה שניתן, ללוח העבודה המוזיקלי שלהם. רוב התלמידים במגמת 
המוזיקה הקלסית אותרו כמחוננים על ידי משרד החינוך, והם זוכים להקלות והתאמות הן בכמות חומר 

הלימוד והן בבחינות הבגרות.
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מגמת הג'אז 
ידע  בעלי  מקצועיים  ג'אז  מוזיקאי  של  חדשים  דורות  ארוכות  שנים  במשך  מכשירים  המגמה  מורי 
וטכניקות מגוונות בסגנונות הג'אז השונים, לרבות מוזיקה פופולארית בת זמננו. במהלך לימודיהם בבית 
הספר רוכשים התלמידים ידע ומיומנויות מתקדמות בחשיבה מוזיקלית, יצירתיות, עיבוד, אלתור ונגינה 
באנסמבלים. התלמידים מתנסים בנגינה במגוון רחב של הרכבים המופיעים בארץ ובחו"ל. תכנית הלימודים 
 Boston, של המגמה הוכרה כייחודית על-ידי משרד החינוך והיא מבוססת על תכנית הקולג' העולמי
Berklee. בתום מסלול הלימודים, התלמידים זכאים ל-5 יחידות לימוד וניתנת להם האפשרות להיבחן 
בבגרות רסיטל )חיצונית(, בהיקף של 5 יחידות לימוד נוספות. מגמת הג'אז חברה בארגון החינוך העולמי 
Network Education Jazz-Jen ומוזמנת מדי שנה לייצג את ישראל בכנס השנתי לצד מוזיקאים 
מובילים בתחום מכל העולם. תלמידי המגמה מוזמנים להופיע ברחבי תבל, ומייצגים את תחום החינוך 

המוזיקלי הישראלי באירועים שונים. 

מגמת המחול 
מורי המגמה מבקשים להקנות לתלמידים הכשרת יסוד עיונית ומעשית באמנות המחול. הכשרת מחול 
מקצועית וחינוך באמצעות מחול הן זירות משלימות, ולכן מודגשת חשיבותו של המחול לצמיחה האישית 
של כל תלמיד ותלמידה במגמה, תוך טיפוח מהותי של כישורי מחול טכניים, יכולות ההבעה, ומיומנויות 
כוריאוגרפיות. תלמידי המגמה נדרשים למוכנות למסע של חקר עצמי תוך נכונות לעבודה קשה ומאמצת, 
נלמדות טכניקות הריקוד הקלסי,  צוות המורים. בתחום המעשי  ושוטף עם  כן  ודיאלוג  ומנטלית,  פיזית 
בתולדות  שיעורים  כוללים  העיוניים  הלימודים  ומודרני.  קלסי  רפרטואר  קומפוזיציה,  מודרני,  אצבעות, 
מתקיימות  אורחים  כוריאוגרפים  בהשתתפות  מיוחדות  סדנאות  למחול.  ובמוזיקה  באנטומיה  המחול, 

במשך כל השנה. 
הקלסי  הבלט  מושגי  והכרת  קלסי  בבלט  שנים  שלוש  לפחות  של  ניסיון  נדרש  ט'  לכיתה  למועמדים 
ולמועמדים לכיתה י' לפחות ארבע שנים. תלמידי המגמה נבחנים לבגרות בתחומי הבלט הקלסי, במחול 
התלמידים  לכלל  יח"ל.    5 סה"כ  המחול,  ובתולדות  באנטומיה  למחול,  במוזיקה  בקומפוזיציה,  מודרני, 
האפשרות להיבחן בבגרות רסיטל )חיצונית(, שבמסגרתה ניתנות 5 יחידות לימוד נוספות. בוגרי המגמה 
מקבלים  מקצועית  במסגרת  שנתיים  לפחות  שהיו  בוגרים  ובחו"ל.  בארץ  מקצועיות  בלהקות  רוקדים 

הקלות באקדמיה למחול בירושלים ומסיימים את הלימודים לתואר בשנתיים במקום בארבע שנים. 
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מגמת התיאטרון 
וכישורי חיים. המגמה  המגמה עוסקת בלימוד תיאטרון ברמה גבוהה ומקצועית בשילוב חינוך לערכים 
פועלת על פי אג'נדה מקצועית, ברורה, בשפה מקצועית אחידה ובשיתוף פעולה בין התלמידים, בשילוב 
עבודה  דרך  מהווה  האנסמבל  עבודת  כאחד.  וקבוצתית  אישית  התפתחות  המאפשרת  עבודה  סביבת 
מרכזית במגמה, לצד חניכה אישית, חיזוק והכלה של התלמידים בכל שלבי הלמידה והעשייה. במהלך 
שנות לימודיהם התלמידים לומדים לפתח הרגלי עבודה עצמאיים, תוך לקיחת אחריות מלאה על תפקידי 
הפקה ומשחק. בכיתה י"ב מבצעים התלמידים הפקת בגרות בעצמם, תוך ניהול ובקרה של כל המכלול 
הנדרש. המבקשים להשתלב במגמה נדרשים לכישורי משחק טבעיים, ראייה כוללת של במה ומשחק, 
בתום  ומחויבות.  אחריות  אישית,  בגרות  ויצירתיות,  מקוריות  הוראות,  ביצוע  ויכולת  מחשבתית  גמישות 
מסלול הלימודים, התלמידים זכאים ל-5 יחידות לימוד לטובת תעודת הבגרות. בוגרי המגמה, שהם גם 

יוצרים פעילים בתיאטרון המקצועי, ממשיכים לשתף פעולה עם המגמה כבמאים. 
 

מגמת אמנות חזותית
המגמה מציעה מרחב המאפשר חדוות יצירה ומצוינות אמנותית. באמצעות תכנית המעניקה מניפה רחבה 
ואיכותית של תחומים חזותיים. אנו שואפים שתלמידינו ירכשו יכולות אמנותיות, יצירתיות ואינטלקטואליות 
ובכך יתרמו לעתידם האישי ולתרבות החזותית בישראל ומחוצה לה. לרשות התלמידים צוות גדול ומיומן, 
סדנאות עשירות בציוד, לימודים בקבוצות קטנות במגוון מקצועות )רישום, פיסול, ציור, דו ממד, צילום, 
וידאו ארט, אמנות במרחב הציבורי, אמנות דיגיטלית, מיצג ותולדות האמנות(. בנוסף, נהנים התלמידים 
מפעילויות אמנותיות לאורך השנה כגון: מחנות אמנות, סיורי אמנות, סדנאות, ומפגשים עם אמנים בעלי 
הבנת  וביטוי,  התבוננות  מיומנויות  רוכשים התלמידים  בה  יסודות  בשנת  הלימודים מתחיל  מסלול  שם. 
צבע, קו, צורה, רכישת ידע בשפת האמנות ויכולות ניתוח ביקורתי. השנה השנייה משמשת גשר בין שנת 
היסודות לשנת תהליכי יצירה, ובשנה זו מפתחים התלמידים את היכולות המדיומליות שלהם ונחשפים 
וכתיבה. השנה השלישית מוקדשת להעמקה אישית  דיגיטלית  צילום, אמנות  כגון  ידע חדשים  לתחומי 
במדיום ולהבניית תהליכי יצירה אישיים. השנה הרביעית מוקדשת ללימודי אוצרות, להכנה אינטנסיבית 
לבחינת הבגרות באמנות וליצירת תערוכה.  בתום מסלול הלימודים, התלמידים זכאים ל-5 יחידות לימוד 

לטובת תעודת הבגרות.  
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מגמת קולנוע 
המגמה שמה לה למטרה לטפח בתלמידים את אהבת הקולנוע ולאפשר להם ביטוי אישי ויצירתי בעשיית 
סרטים. המגמה מכשירה תלמידים במקצועות הקולנוע המרכזיים: בימוי, הפקה, צילום, תאורה, סאונד, 
עריכה וארט, וכן צילום ופיתוח סטילס. התלמידים מפיקים סרטים עלילתיים ודוקומנטריים, וכן נפגשים 
עם אנשי קולנוע ואמנים אחרים, נהנים מספריית וידאו עשירה, ויוצאים לימי קולנוע בסינמטק. עבודות 
התלמידים מוקרנות בבית הספר וסרטי הגמר של שכבת י"ב מוקרנים בסינמטק תל אביב. בתום מסלול 
משתתפים  המגמה  תלמידי  הבגרות.  תעודת  לטובת  לימוד  יחידות  ל-5  זכאים  התלמידים  הלימודים 
בפסטיבל דימונה, בפסטיבל שנתי לתקשורת ולקולנוע צעיר, ובפסטיבל הרצל הזהב לסרטי סטודנטים.

פסטיבל אמנויות
אחת לשנה נערך הפסטיבל השנתי של בית הספר – חגיגת אמנויות : קונצרטים, מופעי מחול, מחזמר, 
מרתון הרכבים, תערוכה, ערבי שירה ושלל סדנאות אמנות אשר מתקיימים בביה"ס ובאולמות מופעים 
במקומות שונים. הפסטיבל מהווה נקודת שיא בעשייה האמנותית הבית ספרית ולמעשה מביא לידי ביטוי 
את ההישגים הגבוהים של תלמידינו במגוון תחומי האמנות.  האירועים משקפים את דרכו ואמונתו של בית 

הספר הן בהיבט הלימודי, הן בהיבט האמנותי, והן בהיבט החברתי.

מצוינות אקדמית 
העיוניים,   הלימודים  בתחום  הגבוהות  הדרישות  על  לוותר  מבלי  אמנותית  מצוינות  מטפח  הספר  בית 
בתחום החינוך הערכי והתרומה לקהילה. המצוינות האקדמית של תלמה ילין מתבטאת באחוז זכאות 
גבוה לתעודת בגרות. כ- 97% מהבוגרים, זכאים בכל שנה לתעודת בגרות. בית הספר מקדם למידה 
וחשיבה  יצירתיות,  סקרנות,  חדשנות,  מצוינות,  מוטיבציה,  לפיתוח  מתמדת  שאיפה  תוך  משמעותית, 

ביקורתית.  
מעבר למקצועות החובה, מוצעים לתלמידים מגוון מקצועות הרחבה ברמה של 5 יח"ל: בתחומי המדעים: 
ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב. בתחום ההומני/חברתי: ספרות, מדעי החברה, מחשבת ישראל לימודים 
ובתחום השפות: צרפתית וערבית.ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב , בתחום ההומני/חברתי: ספרות, מדעי 

החברה, מחשבת ישראל לימודים ובתחום השפות: צרפתית , ערבית.

מעורבות חברתית
בית הספר פועל עם הפנים לקהילה בתחומים שונים. מתקיימות בו עשייה ענפה בתחום איכות הסביבה, 
עשייה למען הקהילה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, קידום פרויקטים חברתיים עם אוכלוסיות סיכון 
ועוד. בית הספר מעודד מעורבות עם קהילת גבעתיים, כמו הפעלתה של כיתת גמלאים הלומדת ופועלת 
עירוניים,  יסודיים, משתתפים בטקסים  בית הספר מעבירים סדנאות בבתי ספר  בבית הספר. תלמידי 

ושותפים לחזון העירוני המעודד מצוינות, חדשנות, חשיבה יצירתית, התנדבות ומעורבות בקהילה.
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מנהל החינוך, הנוער והצעירים
רח' ויצמן 15 גבעתיים

טלפון: 03-5722273 | 03-5722344

גבעתיים 
עיר בהצטיינות

גבעתיים במקום הראשון בין הערים 
בישראל בזכאות לבגרות 

93.8% מכלל בוגרי העיר 
זכאים לתעודת בגרות


