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הורים יקרים,
בקרוב יופנה מבטכם ההורים ,ומבטם של ילדכם ,אל חטיבת הביניים.
אנו מודעים להתרגשות וגם לשאלות הרבות ונערכים להקשיב ולענות על כל שאלה.
תלמידינו ,בוגרי בית הספר שלכם ,צוות היועצות והמורים ,כולנו נשתתף בתהליך המעבר במה־
לך השנה הנוכחית וגם בקיץ כדי שהכניסה לכתה ז’ תהיה מצוינת ,מבחינה אישית ,חברתית,
רגשית ולימודית.
אנא רשמו לפניכם את התאריכים שכבר נקבעו .בהמשך נודיע לכם על תאריכים נוספים:
•התכנית הטכניונית  -בשיתוף הטכניון :ערב הסברה באולם צ’רצ’יל בטכניון:
ביום ד’  8.1.20בשעה  18:30לתלמידי ו’ המצטיינים במתמטיקה ואוהבים את המדע,
והוריהם.
•ערב פתוח בעירוני ה’ ביום א’  19.1.20בשעות  20:00 – 18:00בבניין הטנא של בית הספר.
מובטח ערב חווייתי ומעניין לילדי ו’ ולהורים .מחכים לכם.
•רישום לחטיבה ולטכניונית שלב א’:
באתר האינטרנט של עיריית חיפה בתאריכים14.1.20-4.2.20 :
•רישום שלב ב’ :במזכירות בניין הטנא לפני חופשת הפסח .פרטים בהמשך.

הורים המבקשים לשוחח אתנו ,בכל נושא ,אנא צרו קשר:
חגית לוי hagitle70@gmail.com :או התקשרו8353209 :
גילית יצחקי gilit.i-ih@haifanet.org.il :או התקשרו8353215 :

תחלום ⋅ תלמד ⋅ וביחד נגשים
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מנהלת חטיבת הביניים

אנו מאמינים:
בתשומת לב ובמענה אישי לכל תלמידה ותלמיד וביצירת מקום בטוח ותומך.
בעידוד של כל התלמידים למצוינות אישית.

אנו מצטיינים:
•בתחומי המתמטיקה והמדעים המדויקים.
•במגמות אמנות מקצועיות :תיאטרון ,אמנות חזותית ,תקשורת וקולנוע
•בחינוך לסובלנות ,פתיחות ,אחריות אישית ,מעורבות והתנדבות.

כדאי לדעת:
•כיתות ז’ לומדות בבניין הטנא (הבניין התחתון) רק עם כיתות ח’.
•יועצת השכבה מלווה את התלמידים לאורך כל שנות החטיבה.
•תכניות מצוינות במדעים ובמתמטיקה :התכנית הטכניונית והעתודה המדעית טכנולוגית.
•למידת אנגלית ומתמטיקה ברמות השונות כולל תגבורים במתמטיקה לעידוד למצוינות.
•שיעורי העשרה במהלך יום הלימודים בתחומי הספורט ,כולל נבחרות ספורט ,אמנות,
תיאטרון ,קולנוע ותקשורת ,רובוטיקה ותכנית “תיבת נגינה” לנגינה ,שירה ויצירה מקורית.
•מנהיגות צעירה :מועצת תלמידים ,מש”צים ,דיפלומטיה ותכנית מודל או”ם והתנדבות.
•נבחרת אולימפיאדת החלל ע”ש אילן רמון ונבחרת רובוטיקה.
•שיתוף פעולה עם חברות היי-טק בחיפה.

בחטיבה העליונה:
•למידה וחקר במגוון רחב של תחומי מדע וטכנולוגיה בהיקף וברמה הגבוהה ביותר.
•למידה וחקר במגוון רחב של תחומי האמנויות :תיאטרון ,קולנוע ותקשורת ואמנות חזותית.
•דיפלומטיה ומשלחות נוער :לברלין ובנסהיים ,גרמניה ,לבוסטון וניו יורק ,ארה”ב ,לולנסיה,
ספרד-מגמת קולנוע ,מסע לפולין ותכנית מודל האו”ם.

התכנית העל אזורית ,הטכניונית מדעית בשיתוף הטכניון:
•מיועדת לתלמידים המצטיינים מאד במתמטיקה והאוהבים את המדע.
•התלמידים נבחרים על ידי הטכניון
•הטכניונים לומדים מתמטיקה בקבוצה קטנה 7 ,שעות שבועיות ופיזיקה החל מכיתה ז’
•הטכניונים יוצאים לימי למידה חווייתית בטכניון במהלך השנה ומעמיקים בתחומי הכימיה,
מדעי התעופה ,רפואה ועוד .בהרצאות ובהתנסות במעבדות.
•הטכניונים לומדים את שאר המקצועות בכיתות אם רגילות ומרחיבים את המעגל החברתי
•הטכניונים מסיימים בגרות במתמטיקה בכיתה י”א.
•המצטיינים יכולים להתחיל בלימודים אקדמיים עוד במהלך התיכון.

תנאי קבלה:
• 3ימי קורס הכנה ומבחן הנערכים על ידי הטכניון .הקורס יתקיים בימים ב’ ג’ ד’ .10,11,12
בפברואר ,2020 ,בשעות 16:00-18:00 :בבניין הטנא בעירוני ה’ .המבחן ביום ו’ 14.2.20
בשעה  9:00בטכניון .עלות הקורס והמבחן ₪ 330 :המשולמים לטכניון.
•ההרשמה לקורס ולמבחן בערב ההסברה בטכניון ובערב הפתוח בעירוני ה’.
•מרכזת התכנית :מריאנה גרוסברד marishkagro@gmail.com

עתודה מדעית טכנולוגית:
•התכנית מיועדת רק לתלמידים מבתי הספר המזינים הנרשמים לעירוני ה’ ,תלמידים
המצטיינים במתמטיקה ומתעניינים במחשבים וברובוטיקה.
•מבחני כניסה לעתודה המדעית טכנולוגית – במתמטיקה .3.5.20 :במדעים.10.5.20 :
המבחנים יתקיימו בשעה  16:00בבניין הטנא.
•רישום למבחנים בעת הרישום לחטיבה שלב ב’ במזכירות הטנא (לפני חופשת פסח)
•מתקבלים לעתודה תלמידים שעברו בהצלחה את מבחני הכניסה במתמטיקה ובמדעים.
•העתודאים לומדים מתמטיקה ברמה גבוהה ,מחשבים ,רובוטיקה ופיזיקה החל מכיתה ז’.
את שאר המקצועות לומדים בכיתות האם יחד עם חבריהם לשכבה.
•העתודאים יוצאים לימי למידה חווייתית במכללת אורנים בתכנית עכשווית ומרתקת.
•מרכזת התכנית :לילך לידורlilachlidor@gmail.com :

