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הורים ותלמידים יקרים,

תהליך הרישום לבתי הספר העל -יסודיים ולכיתות העל-אזוריות

בקרוב תחל ההרשמה לבתי הספר השש -שנתיים בחיפה.
בחיים אנו עוברים שינויים רבים המלווים לעיתים בחששות ופחדים ,תקוות או התרגשות גדולה .לכולנו
זכור המעבר מבית הספר היסודי ,הקטן והאינטימי ,לחטיבת הביניים .המעבר הזה ,יש בו התנתקות
מהמוכר אל החדש ,האחר והמיוחד.
זוהי תחילתה של דרך חדשה ומרגשת ,שיש לראות בה הזדמנות להתחלה חדשה וטובה.
אנו ,בעיריית חיפה ,מובילים בשנים האחרונות מהפכה בתחום החינוך .לצד התקציבים העצומים
המושקעים בתלמידי העיר ,אנו מובילים תכניות מצוינות בתחומים שונים ,בשאיפה כי כל תלמיד
ותלמידה חיפאיים ישולבו בתחום המתאים להם .אנו רואים במערכת החינוך שלנו כמכינה לא רק
לאקדמיה ולעולם התעסוקה ,אלא גם כמכינה אתכם להיות האזרחים הטובים והמובילים במדינת
ישראל .אנשים בוגרים הנושאים בתרמילם לא רק את פירות ההשכלה ,אלא גם את ערכי החינוך .בדיוק
בשל כך ,הפכה מערכת החינוך של חיפה למבוקשת כל כך והנה זה מתחיל עכשיו.
בחוברת זו תוכלו לקרוא על בתי הספר החיפאיים ,תכניות הלימוד והמסלולים הייחודיים והמעניינים
הפתוחים בפניכם באזור מגוריכם וכן הכיתות ובתי הספר העל-אזוריים ברחבי העיר.
בשם כל תושבי העיר ,בשם עובדי מערכת החינוך ובשמי ,אני מאחל לכם הצלחה רבה במעבר לבתי
הספר העל -יסודיים.
שלכם,

יונה יהב
ראש העיר
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בשעה טובה עומדים ילדיכם לפני מעבר לחטיבת הביניים.
על פי חוק חינוך חובה ,עליכם לרשום את ילדיכם לכיתה ז' בחטיבת הביניים
אליה הינכם שייכים בהתאם לאזור הרישום .כמו כן ,בנוסף ,ניתן להגיש
מועמדות למגוון הכיתות העל-אזוריות המציעות התמחויות לימודיות.
בחוברת זו מופיע מידע על בתי הספר השש-שנתיים בעיר ועל הכיתות
העל-אזוריות ,מועדי הימים הפתוחים ,מועדי הבחינות ועוד .מידע נוסף ניתן
לקרוא באתר האינטרנט של עיריית חיפה ובאתרי האינטרנט של בתי הספר.
הרישום לבתי הספר העל יסודיים ולכיתות העל-אזוריות יחל ביום חמישי,
כ"ד בטבת תשע"ח ,11.1.2018 ,ויתבצע באמצעות אתר האינטרנט של
עיריית חיפה ,שכתובתוWWW.HAIFA.MUNI.IL :

מיום ראשון ,כ"ד באדר תשע"ח 11.3.2018 ,ועד יום חמישי ,ו' בניסן תשע"ח,
 .22.3.2018במידה וילדיכם נבחן והתקבל למספר כיתות על-אזוריות ,יש
לבחור ולהירשם במועדים אלה לכיתה אחת המועדפת עליו .תלמיד אשר
לא ירשם לכיתה העל-אזורית אליה התקבל ,יחשב כמי שוויתר על מקומו
בכיתה העל-אזורית ,וישובץ בכיתה האזורית בה הוא רשום.
                                                               
בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום
תלמיד המבקש להגיש בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום שלו,
חייב להירשם ראשית לבית הספר האזורי אליו שייך ,ורק לאחר מכן עליו
להגיש בקשת העברה.
בקשת העברה מנומקת ניתן להגיש בכתב החל מיום ראשון ,כ"ג בניסן
תשע"ח 8.4.2018 ,ועד ליום חמישי ,ט"ו תמוז ,28.06.2018 ,לכתובת :מרכז
רישום ומידע במערכת החינוך והתרבות של עיריית חיפה ,רח' מרכוס ,9
חיפה  ,33283או בפקס.8357005 :
ועדת ההעברות תבחן את הבקשה ותשיבכם בכתב ישירות.

הרישום יתבצע בשני שלבים:
שלב ראשון:
רישום לכיתה אזורית (חובה) והגשת מועמדות לכיתות על -אזוריות (רשות).
הרישום לכיתה האזורית הינו רישום חובה ומתבצע בהתאם לאזור הרישום.
הרישום יחל ביום חמישי ,כ"ד בטבת תשע"ח ,11.1.2018 ,ויסתיים ביום
חמישי ,ט' בשבט תשע"ח  .25.1.2018בנוסף ,ניתן גם להגיש מועמדות
לאחת /שתים /שלוש (אך לא יותר) כיתות על-אזוריות.
מבחני המיון לכיתות העל-אזוריות יתקיימו בבתי הספר ,בהתאם למפורט בחוברת.

תלמידים להורים פרודים  /גרושים /עצמאים:
בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס ,לצורך רישום הילדים
למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים .טופס הצהרה מופיע
באתר עיריית חיפה ויש לצרפו לבקשת הרישום.

שלב שני :רישום סופי לכיתות העל-אזוריות.
במידה וילדכם הציג מועמדותו ונבחן לאחת או יותר מהכיתות העל-אזוריות,
תוכלו לבדוק את תוצאות המבחנים באתר האינטרנט של עיריית חיפה ,החל

מוקד מידע עומד לרשותכם במהלך כל תקופת הרישום:
בטלפון  – 1-700-507-002בימים א'-ה' בין השעות 15:00 - 8:00
ובדואר אלקטרוניzehira@haifa.muni.il :
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תיכון ניסויי
עירוני א׳
חינוך – מדע – מצוינות – הצלחה

תיכון ניסויי עירוני א' זכה במקום הראשון הארצי
ברשימת בתי הספר התיכוניים בגין הצטיינות
הישגית ,חברתית וערכית.
פרס ראש העיר לחינוך ,על קידום תהליכי הוראה,
למידה ,הערכה וטיפוח המצוינות.
פרס חינוך ארצי מטעם משרד החינוך על היות
בית הספר מוסד חינוכי מוערך על עבודתו
החינוכית ,הערכית ,החברתית והפדגוגית.
הפרס הוענק על ידי נשיא המדינה ושרת החינוך.

תיכון ניסויי עירוני א' הוא תיכון שש-שנתי הממוקם
בלב שכונת קריית -אליעזר .בית הספר מהווה בית
חם ואיכותי ,לכלל תלמידי האזור ולתלמידי העיר
כולה ,המעוניינים ללמוד את המקצועות הייחודים של
בית הספר :לימודי רפואה ,משפטים ,ביוטכנולוגיה,
אלקטרוניקה ,תקשורת ומשאבי אנוש .בבית הספר
צוות מורים מוביל ומקצועי המחויב לכל תלמיד.

תכניות ייחודיות בתיכון ניסויי עירוני א':
כיתת לימודי משפטים ומדעים :הלימודים נפתחים
בכיתה ז' בקורס גישור בשיתוף ארגון "רוטרי כרמל",
ובסיומו מקבלים התלמידים תעודת מגשרים צעירים.
הלימודים כוללים ביקור בבתי משפט ,מפגש עם
שופטים ועורכי דין מובילים ,וכן העשרה בחקר הקשר
בין מדע ומשפט :שימוש בדנ"א בבתי המשפט ,לימודי
קרימינולוגיה ועוד.

תיכון ניסויי עירוני א' הוא בית הספר העל יסודי הניסויי
היחיד בארץ .בית הספר שם דגש הן על האופק
האקדמי של התלמיד ,בד בבד עם חינוך חברתי
ערכי ומשמעותי ,תוך עידוד התלמידים למעורבות
חברתית פעילה ותרומה לקהילה.

הערוץ האקדמי לתקשורת :מסלול לימודים
חדש שנפתח בשיתוף פעולה עם החוג לתקשורת
באוניברסיטת חיפה וארגון "רוטרי כרמל" .התלמידים
יילמדו את מקצועות התקשורת ,טלוויזיה ורדיו ,ויגיעו
לאוניברסיטה להתנסות פעילה וחווייתית בסדנאות
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בנושאי תקשורת בין אישית ,תקשורת המונים,
הגשת חדשות ,קריינות ,הופעה מול מצלמה ,עריכה
מוזיקלית ,ז'אנרים מובילים בטלוויזיה וברדיו  ,רייטינג,
פרסומות ,צפייה ביקורתית ,כללי הופעה מקצועית
בטלוויזיה ,ראיון רדיופוני ,עבודת הכתב ברדיו ועוד.
במהלך הלימודים הילדים יבקרו ב"רדיו חיפה"
ובאולפן טלוויזיה.
הכיתה העל אזורית :כיתת רפואה
הכיתה פועלת בשיתוף המרכז הרפואי רמב"ם
ומיועדת לתלמידים מצטיינים וסקרנים בתחומי
הרפואה ,המדעים והמתמטיקה .הלימודים מתמקדים
באנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת גוף האדם,
דיאגנוסטיקה של מחלות ,אורח חיים בריא ווטרינריה.
הלימודים כוללים לימודי מתמטיקה ,פיזיקה ,מדעי
המחשב ואנגלית ברמה מוגברת .התכנית כוללת

לימודים במרכז הרפואי רמב"ם ,במחלקות השונות
עם מיטב הרופאים .תלמידי הכיתה כותבים עבודות
חקר רפואי בהנחיית סטודנטים לרפואה ,וזוכים
להעשרה בתחומי הרובוטיקה ,פיזיקה ,ביולוגיה
ומתמטיקה.
בשנת הלימודים תשע"ח נפתחה לראשונה בתיכון
מגמת מערכות רפואיות ,היחידה בארץ ,בהיקף של
 15יחידות לימוד בתעודת הבגרות .המגמה פועלת
בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי רמב"ם ,ימי
לימודים בבית החולים ,מעורבות קהילתית וסיום
פרויקט גמר ברמה של  5יח"ל בהנחיית טובי החוקרים.
בבסיס התפיסה של מגמת מערכות בריאות עומדת
ההכרה בחשיבות הכשרת עתודה ללימודי המשך
אקדמיים במקצועות הבריאות השונים :רופאים,
אחיות ,פרמדיקים ועוד .מסיימי המגמה יזכו בבונוס
מיוחד בקבלה לתואר ברפואה ,תוך מתן עדיפות
משמעותית על פני רבים המבקשים להתקבל ללימודי
רפואה.
מועדי הבחינה לכיתת רפואה ולכיתת משפטים:
 ,1.2.2018יום חמישי ,ט"ז שבט תשע"ח.

אנשי קשר
מדעים :גב' מיה אמויאל ,טל׳054-7239736 :
מתמטיקה :גב' מירי אמסלם ,טל׳052-6353493 :
משפטים :גב' שני נזרי-קמה ,טל׳054-7526995 :
מועדי הכנה לקראת מבחני המיון
לכיתת הרפואה:
יום שני  - 29.1.2018הכנה במדעים
יום שלישי  - 30.1.2018הכנה במתמטיקה
בואו להכיר את מגוון תכניות הלימוד הייחודיות
וצוות המורים בערב הפתוח:
יום שני ,8.1.2018 ,כ"א טבת תשע"ח,
בין השעות16:30-19:30 :

מנהלת חטיבת הביניים:
גב' חני גרינברג ,דוא"לgrhani@gmail.com :
מנהלת חטיבה עליונה:
גב' רחלי בוגנים,
דוא"לracheli.buga@gmail.com :
אתר האינטרנט של בית הספר:
www.ironiah.schooly.co.il
קווי אוטובוס המגיעים לבית הספר:
מטרונית :קווים .2,1
אוטובוסים :קווים ,23 ,22 ,18 ,17 ,16 ,15 ,3 ,2 ,1
.108 ,43 ,28 ,24

תיכון ניסויי עירוני א׳
כתובת :רחוב תל אביב  ,27חיפה
דוא"לeronyalef@gmail.com :
טל׳8521113, 8521622 :
פקס8512736 :
מנהלת שש-שנתית:
גב' יפית כהן ,דוא"לdynr@inter.net.il :
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התיכון
השש-שנתי
עירוני ג'
ללמוד קרוב ,להגיע רחוק

בית הספר התיכון השש -שנתי עירוני ג' הינו בית
הספר התיכון של שכונת נווה שאנן .בית הספר
מהווה חלק בלתי נפרד מרצף החינוך העירוני
"מילדות לבגרות" בשכונה ,המבטיח כי ילדיכם
ילמדו בו יחד עם חבריהם.
אנו רואים עצמנו מחויבים לאפשר לכל תלמידינו,
המצטיינים כמו גם המתקשים ,מענה הולם למיצוי
יכולתם להצליח.
אנו מחויבים לפתח עבור תלמידינו מסלול צמיחה
אישי ,להקנות להם כישורים חברתיים ומיומנויות
למידה .לבית ספר עירוני ג' מסורת ארוכת שנים של
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המדעיים הניסויים :ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה ,תוך
שילוב לימודי מתמטיקה ולימודי מחשבים ברמה
גבוהה .המסלול מועשר בלימודים מדעיים במגוון
נושאים ,מפגשים עם מדענים ,מכוני מחקר ,רפואה
ואקדמיה .ההוראה במקצועות המסלול מתקיימת
בגישת חקר.
בכיתות אלה מתקיימים מספר מסלולי העשרה:
פרויקט "חלום" (חקר בפיסיקה) ,העשרה מתמטית,
העשרה במחשבים  /סייבר ועוד.

עשייה חינוכית והישגים גבוהים בתרומה לקהילה
ובבחינות הבגרות בקנה מידה ארצי.

ביה"ס עירוני ג' מעניק דגש לנושאים
הנוגעים לחינוך ערכי ,וניהול חיי רגש מתוך
ליבת הלימודים.
בית הספר עירוני ג' מקיים פעילויות ותכניות
ייחודיות רבות ,ביניהן התכניות הבאות:

חיזוק הטיפול האישי :מודלים שונים של יותר
ממחנך אחד לכיתה ,קיום דיאלוג של מורים חונכים
עם קבוצות קטנות של תלמידים במסגרת תכנית
"מחוברים".
פרויקט חלו"ם :מסלול לתלמידים מצטיינים :התנסות
בחקר בפיזיקה בין היתר במעבדות הטכניון.
מובילות לטכניון :עידוד בנות למצוינות במדע
וטכנולוגיה :פרויקט רב-שנתי ,המתחיל בכיתה
ז' ,במסגרתו זוכה כל תלמידה למפגשי העשרה
במוסדות אקדמיים ,סיורים בתעשייה ותמיכה
לימודית בבית הספר .כמו כן ,נערכים מפגשים
עם תעשייניות ואקדמאיות וניתנת הנחיה בעבודות
חקר לבגרות.
מתחדשים בפדגוגיה :חלק מהמקצועות נלמדים
כלמידת-חקר סביב פרויקטים ,הן במטרה להכשיר

לומד עצמאי  ,והן לצורך יצירת מסגרת של חינוך
אישי .כמו-כן מתקיים בחלק מהכיתות מיזם
במסגרתו תלמידים יכולים לבחור את נושא החקר
מתוך מגוון מקצועות לימוד שאוגמו יחדיו.
הנדסת תכנה :בחטיבה העליונה (בנוסף למדעי
המחשב).
כיתת מנהיגות ומעורבות חברתית :כיתה זו
שמה דגש על טיפוח כישורי מנהיגות .התוכנית
כוללת לימודים בנושא במסגרת מערכת השעות,
וכן פעילות של העשרה ותרומה לקהילה.

תיכון עירוני ג'
כתובת :גדליהו  ,24נווה שאנן ,חיפה .32587
טל׳ .8128210 ,8128222 :פקס .8228254
בניין כרמל  .8128207בניין מצדה 8220904
מנהל שש-שנתי :מר יהושע בן איתמר
מנהלת חטיבת הביניים :גב' רבקה גינצבורג
מנהלת החטיבה העליונה :גב' איריס גרנט

קווי אוטובוס המגיעים לבית הספר:
123 ,38 ,28 ,19 ,18 ,17
דוא"לironi.gimel@gmail.com :
אתר בית הספרwww.ironig.co.il :

מבחני המיון לכיתות המדעיות
יתקיימו ביום שני ,כ' בשבט תשע"ח5.2.2018 ,
בשעה .14:30
למבחני המיון יתקיים תהליך מקדים .פרטים
יפורסמו בבתי הספר היסודיים.
אנו מזמינים אתכם להכיר את בית הספר ,תכניות
הלימוד וצוות המורים בערב הפתוח:
יום ראשון ,7.1.2018 ,כ' טבת תשע"ח,
בין השעות19:00-21:00 :

הכיתות העל-אזוריות :כיתות מדעיות
הכיתות מיועדות לתלמידים מצטיינים המגלים
עניין ובעלי מוטיבציה גבוהה להשקעה בתחומי
המדעים בפרט ובלימודים בכלל .לימודי המדעים
בכיתות אלו יכללו לימוד מעמיק בכל אחד מתחומי
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המרחב
החינוכי תיכון
עירוני ה'
מצוינות במבט אישי

אנו מאמינים:
בתשומת לב ובהשקעה בכל תלמידה ותלמיד מתוך
אמונה בהם וביכולותיהם.
כי על בית הספר להיות מקום בטוח ,המהווה מרחב
של התפתחות ומצוינות לכל תלמיד ותלמידה.
אנו מצטיינים:
בהוראת המתמטיקה והמדעים ומהווים מודל
לתכנית הלאומית בתחומים אלה.
ב 3-מגמות אמנות :אמנות חזותית ,תיאטרון וקולנוע.
בחינוך לאחריות ,מעורבות והתנדבות.
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מה אנחנו מציעים:
מבנה באווירה בייתית -כיתות ז' וכיתות ח' בלבד
לומדות בבניין הטנא (הבניין התחתון).
הכנה לימודית ,חברתית ורגשית לפני הכניסה
לחטיבת הביניים וכן יועצת לכל שכבה.
לימודי מתמטיקה ואנגלית מתקיימים בקבוצות,
בהתאם לרמת התלמידים החל מכיתה ז'.
בנוסף ,מועדון שיעורי בית.
מגוון חוגי העשרה בכיתה ז' כחלק ממערכת
הלימודים כגון :כדורגל ,כדורסל ,רוגבי ,מחול,
שחייה ,תיאטרון ,שחמט וכיתת יער .ההשתתפות
בחוגים אינה כרוכה בתשלום.
מנהיגות צעירה :מועצות תלמידים יוזמות
ופעילות ,פרחי מש"צים ומש"צים.
תכניות מצוינות ,העשרה וחקר במדעים מז'
עד י"ב ושיתופי פעולה עם האקדמיה ותעשיית
ההי-טק.
עתודה מדעית טכנולוגית :תכנית לכיתות ז' -י"ב
לתלמידות ולתלמידים בעלי מוטיבציה ועניין רב
במדעים .התכנית מעניקה הרחבה והעמקה
בתחומים :מתמטיקה -כולל שעות תוספתיות,
פיזיקה  -כולל עבודת חקר ,מחשבים ורובוטיקה;
ימי עיון וסמינרים באקדמיה ובמוסדות מחקר,
כמו הטכניון ומכון ויצמן למדע והרצאות מומחים.
התכנית מוצעת לתלמידים המתאימים ,לאחר
הבחינה במתמטיקה בתחילת כיתה ז'.

בית הספר מכוון לתעודת בגרות איכותית בצרוף
של מקצועות מורחבים ברמת  5-10יחידות
לבגרות :פיזיקה כולל עבודת חקר ,ביולוגיה,
ביוטכנולוגיה ,מחשבים ,רובוטיקה ,אמנות,
קולנוע ,תיאטרון ,מדעי החברה והרוח ,ערבית
ועוד.
דיאלוג בין תרבותי ותכניות שגרירים צעירים:
לגרמניה ,לארה"ב ,לשנחאי ,תכנית מודל או"ם
וגם מסע לפולין.
הכיתה העל אזורית:
הטכניונית  -מדעית בשיתוף הטכניון
התכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים במיוחד
במתמטיקה והאוהבים את המדע .התלמידים
נבחרים על ידי הטכניון לאחר קורס הכנה ומבחן
מיון .הטכניונים לומדים בכל כיתות האם בשכבה.
את לימודי המתמטיקה והפיזיקה לומדים בקבוצות
נפרדות .בתכנית ימי למידה במעבדות הטכניון
בקבוצות קטנות ובמגוון נושאים מדעיים כגון:
ביוטכנולוגיה ,הנדסה ,אווירונאוטיקה ורפואה.
הטכניונים משתתפים באולימפיאדות ארציות
ובינלאומיות בהצלחה רבה .הישגיהם בבגרות
במתמטיקה ובמדעים גבוהים במיוחד.

הרישום לכיתה הטכניונית:
 .1באתר האינטרנט של עיריית חיפה.
 .2רישום לקורס ולמבחן  -בערב ההסברה בטכניון
ובערב הפתוח בבית הספר.
מרכזת התכנית הטכניונית :גב' מריאנה גרוסברד
marishkagro@gmail.com
ערב פתוח לתלמידי כיתות ו' ולהוריהם:
יום חמישי ,4.1.2018 ,י"ז טבת תשע"ח,
בין השעות 18:00-20:00 :בבניין הטנא
(הבניין התחתון ,ליד שבט צופית)

ערב הסברה לתלמידי ו' ולהורים:
ביום ד' 27.12.2017 ,בשעה  18:30בבניין הנדסת
חשמל בטכניון.

המרחב החינוכי תיכון עירוני ה'
כתובת :רח' ביכורים  ,25חיפה

מנהלת בית הספר:
גב' חגית לוי hagitle70@gnail.com
טל׳8353209 :
מנהלת חטיבת הביניים:
גב' גילית יצחקי דוא״לgilit.i-ih@haifanet.org.il :
טל׳8353215 :
מנהלת חטיבה עליונה:
גב' רחל לוטבק דוא״לrachellu.ih@gmail.com :
טל׳8353214 :
רכזת מיתוג והסברה:
גב' נורית אזולאי דוא״ל:
nurita.ih@gmail.com
אתר בית הספרwww.ironi-h.org.il :
פקס8376415 :

קורס הכנה ומבחן כניסה לתכנית הטכניונית:
 ,29,31.1.2018בשעות אחה"צ בעירוני ה'.
המבחן :ביום ו' 02.2.2018 ,בשעות הבקר בבניין
הקדם אקדמי בטכניון.
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תיכון
שש-שנתי
חוגים
הדרך להצלחה!

אנו בתיכון חוגים מאמינים כי לכל אדם היכולת
ללמוד ולממש את כישוריו.

על מנת לפתח כישורים אלה ,אנו שמים דגש על:
טיפוח הצטיינות בלימודים והכוונה לאקדמיה.
טיפוח אקלים חינוכי ,הקניית ערכים ומיומנויות
חיים למאה ה.21 -
פיתוח כישורים חברתיים וחינוך לתרומה לקהילה.
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פיתוח שקיפות ואמון בין משולש הזהב :מורים-
הורים  -תלמידים.
טיפוח מודעות סביבתית וחינוך לאהבת הארץ.
טיפוח הזהות היהודית והישראלית.
הפעלת מרכזי סיוע וחיזוק התלמיד ,בשעות
אחר הצהריים.
במסגרת תכנית הלימודים אנו מציעים
לתלמידינו:
הרחבה של תחומי הדעת המדעיים באמצעות
מסלול מדעי טכנולוגי ,מיצוי ומצוינות במתמטיקה,
מרכז למידה לאחר שעות הלימודים ,חינוך
לאורח חיים בריא ,כתיבת עבודות חקר ,תרבות
ישראל ומסורת ,לימודי שפות (ערבית ,צרפתית
וגרמנית) ,של"ח ופעילות אתגרית .כמו כן ,במהלך
שנת הלימודים מתקיימים "ימי שיא" בנושאים
אקטואליים.
הפעילויות החברתיות המתקיימות בבית הספר
כוללות :תחרויות ספורט ו"הפסקות פעילות",
תיאטרון ,תקשורת ורדיו ,מחשבים ,גישור ,ימאות,
קט רגל ,רובוטיקה ,מועצת תלמידים ,אמנות
בשילוב מוזיאון חיפה ,פעילויות בדגש על דו קיום,
משלחות לחו"ל :בוסטון ,גרמניה ,פולין ועוד.
מעורבות בקהילה  -פעילות אישית וקבוצתית
כתרומה לקהילה :צוות הגברה ,מש"צים ,מד"צים
ותנועות נוער.

"מעגלי חינוך" בחטיבה העליונה  -את מקומה
של כיתת החינוך תופסים "מעגלי חינוך" ,בהם כ-
 20תלמידים בלבד ומחנך .בכל מעגל ,מוקדשות
שעתיים שבועיות לפעילות ערכית ולשיחות אישיות.
לימודים אקדמאים  -החל מכתה י' יכולים
תלמידים המעוניינים והמסוגלים לכך להתחיל
את לימודיהם האקדמאים באוניברסיטה או
בטכניון במסגרות מיוחדות ,המיועדות לקידום
נוער בעל מוטיבציה ומסוגלות .הלימודים באקדמיה
מותאמים לתלמידי תיכון ועד לסיום י"ב ,ובמהלכם
צוברים התלמידים נקודות זכות לקבלת תואר
אקדמי ,במקביל לזכאות לתעודת בגרות.

גיבוש כיתתיות לתלמידים ולהוריהם .הלימודים הם
ברמה גבוהה ומתקיימים תוך גיוון שיטות ההוראה.
במהלכם מושם דגש על למידה עצמית ,מיומנויות
תקשוב גבוהות והתנסות בתהליכי חקר.
מועד הבחינות לכיתה המואצת:
שלב א' -בחינות התאמה :יום רביעי ,כ"ב שבט
תשע"ח 7.2.2018 ,בין השעות .14:30-16:30
שלב ב' -ראיון אישי :יקבע בתיאום מראש.

הכיתה העל -אזורית :כיתה מואצת
כיתת -אם שש-שנתית (ז'-י"ב) ייחודית ,המיועדת
לתלמידים מצטיינים בעלי מיומנויות למידה
גבוהות ,סקרנות ומוטיבציה ,המבקשים לממש
את יכולותיהם וללמוד בסביבה מאתגרת.
הלימודים בכיתה זו הינם מעמיקים בכל מקצועות
הלימוד ,תוך שימת דגש על תכנית מצוינות
במתמטיקה ועל תכנית ייחודית ארצית במדעים.
תכנית הלימודים כוללת סיורים וימי העשרה בנושאי
מדע ורפואה ,ימי עיון בטכניון וכן מגוון פעילויות

מנהל חטיבת הביניים :מר עוזי פיכמן
קווי אוטובוס המגיעים לבית הספר:
.3 ,28 ,33 ,34 ,37 ,133
דוא"ל בית הספרhugim2014@gmail.com :
כתובת אתר בית הספר:
hschools.haifanet.org.il/hugim

אשת קשר :גב' שירלי בוכמן ,טל׳,054-4300342 :
דוא"לshirly.buch@gmail.com :
אנו מזמינים אתכם להכיר את בית הספר,
תכניות הלימוד וצוות המורים ב"ערב חשיפה":
יום רביעי ,3.1.2018 ,ט"ז טבת תשע"ח,
בין השעות17:00-19:00 :
תיכון חוגים    
כתובת :רחוב יאיר כץ  4חיפה,
טל׳8360637 ,8381435 ,8382256 :
מ"מ מנהלת שש  -שנתית ומנהלת החטיבה
העליונה :גב' דליה הולצמן
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תיכון
אליאנס

הכיתה העל – אזורית:
מת"ת – מנהיגות ,תקשורת ,תקשוב
מיועדת לתלמידים סקרנים ,אשר מעוניינים
להרחיב ידיעותיהם על ידי התמחות בתחום של
מדעי המחשב ,לרבות  -שפות תכנות ,גרפיקה
ממוחשבת ,רובוטיקה ובניית אתרים .המטרה
להקנות לתלמידים מיומנויות נדרשות ותפקודי
לומד לעולם החדש של המאה ה.21 -
כאמור ,כיתות אלה נועדו לאוהבי אתגרים,
השואפים להיחשף לתכניות מנהיגות ולעשייה
למען הכלל.

כל ישראל חברים
אליאנס  -צומחים גבוה

אליאנס הוא תיכון שש שנתי השואף לקדם תלמידים
בעלי מסוגלות ולהצמיחם למיצוי עצמי ,תוך שימוש
במיומנויות לימודיות וחברתיות ,המובילות אותם
להוות בוגרים מעורבים ,משפיעים ותורמים
לסביבה.
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אנו מאמינים ,כי על בית הספר להניע את תלמידיו
להישגים גבוהים ותרומה לחברה .אנו שואפים
לספק סביבה בטוחה ותומכת לתלמידים ,להורים
ולמורים .אנו מובילים חינוך לערכים תרבותיים
ואנושיים בדגש על תרבות יהודית ישראלית (מתוך
חזון בית הספר).
אנו מפתחים בבית הספר קהילות למידה
והוראה ,ומדגישים בהן:
הכוונה לחשיבה יצירתית ומקורית.
גילוי אחריות אישית וקבוצתית כאחד.
פיתוח חשיבה ביקורתית.
איגום מקורות מידע לצורך הבניית ידע משותף וייצוגו.

התמונה החינוכית שלנו מציגה:
זכייה שלישית בפרס הצטיינות של משרד החינוך,
אחוז מצטיינים גבוה בבחינות הבגרות ,הצטיינות
במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה של חמש
יחידות לימוד והצטיינות בטוהר הבחינות.
חינוך חדשני במיטבו:
כיתות ייחודיות (מת"ת ,כתו"ם ,אשכולות) ,חליפות
אישיות מותאמות לתלמיד ,תכניות פורצות דרך,
למידה בין תחומית ,מיזמים ייחודיים ,חממות
פדגוגיות.

בית הספר אליאנס "כל ישראל חברים"
כתובת :דרך בירם  37חיפה.
טלפון 0732608000 :שלוחה ,101
פקס04-8244116 :

גב' רות גל1ruthgal9@gmail.com :
מנהלת החטיבה העליונה :גב' אסנת גרשון

קווי אוטובוס המגיעים לבית הספר.141 ,36 ,20 :
מנהלת שש -שנתית :גב' מיכל גל
מנהלת חטיבת הביניים:

מבחני מיון
יתקיימו ביום שלישי ,כ"א בשבט תשע"ח,
 06.02.2018בשעה .17:00
אנו מזמינים אתכם להכיר את בית הספר,
את תכניות הלימוד ואת צוות המורים בערב
הפתוח שלנו :יום רביעי ,10.01.2018 ,כ"ג טבת
תשע"ח ,בין השעות17:30-19:00 :
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חטיבת
הנעורים
לאו באק

"...ו ְֵתן ְ ּבלִ ֵּבנו ּ לְ הָ בִ ין ו ּלְ הַ ְ ׂ
ש ִ ּכיל .לִ ׁ ְשמֹעַ .
לִ לְ מד ו ּלְ ל ּ ֵ
ַמד( "...מתוך סידור התפילה)

מרכז חינוך ליאו באק
מרכז חינוך ליאו באק רואה שליחותו בחינוך
דור וביצירת קשר בין הדורות ובין קהילות בארץ
ובעולם ,לאור ערכיה המתחדשים של היהדות
ומורשת הציונות.

אנו שואפים להוות בית יוצר למנהיגות ישראלית
מודרנית נושאת דגל חברתי ויהודי ,הרגישה לצרכי
הפרט והחברה (מתוך חזון מרכז חינוך ליאו באק).
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מטרתנו היא העמקת הידע בתחומי הדעת השונים,
הקניית מיומנויות למידה ,סיוע לכל תלמיד/ה
למצות את יכולתו/ה למימוש כישוריו וערכיו תוך
גילוי רגישות חברתית ומעורבות בקהילה.
מסלולים ייחודיים ותוכניות לפיתוח אישי בבית הספר:
למידה באשכולות חקר -מקצועות מדעי הרוח
והחברה נלמדים תחת נושא מרכזי ,כאשר בכל
שכבת גיל הנושא והמקצועות משתנים .הלמידה
באשכולות מקנה לתלמידים כלים ויכולת לחקור,
למיין מידע ,תכנון זמן ,קריאה וכתיבה ,פיתוח
עבודת צוות ,פרזנטציה ,ובחירת תחום הדעת בו
הם רוצה להעמיק.

מרחבי למידה חדשניים  -תלמידי החטיבה לומדים
חלק מהשיעורים במרחב הלמידה החדש והמודרני
אשר נחנך בשנת הלימודים תשע"ח .בתוך מרחב
הלמידה פועלת "כיתת עתיד" ,ובה אמצעים
טכנולוגיים רבים לשיפור חווית הלמידה.
תכניות לטיפוח כישורי התנהגות מנהיגותית
והתנדבות :מש"צים ,תנועות נוער הפועלות בתוך
בית הספר ,נאמני זיכרון השואה ,מדצ"ים" ,כנפיים
של קרמבו" ,מועדוניות ,יזמים צעירים ,הנואם
הצעיר ,חונכות ,קשר עם תלמידי חינוך מיוחד,
פעילות גמילות חסידים למען נזקקים ועוד.
שיעורי העשרה בתחומי דעת מגוונים:
אומנות ,תיאטרון ,ספורט ,שוחרי ספרות  ,להקת
הכרמלים הצעירים והרכבים מוסיקליים.
כיתת הספורט ובה תלמידים ותלמידות הלומדים
שעות העשרה בתחומי ספורט שונים ,בדגש על
כדורסל .בנוסף נלמד חומר עיוני בנושא אנטומיה,
חיזוק היכולת המנטלית הדרושה לספורטאים
והעשרות נוספות.
כיתת מחוננים מיועדת לתלמידים שאותרו ע"י
משרד החינוך .בכיתה זו פועלת תכנית לימודים
ייעודית לתלמידים מחוננים.
כיתות תקשורתיות ( :)P.D.Dבחטיבת הנעורים
ליאו באק לומדים  50תלמידי חינוך מיוחד על הרצף
האוטיסטי .התלמידים משולבים עם כלל בית הספר

בתכניות הלימוד השונות ,ונהנים מתכניות תמיכה
והעשרה ייחודיות בהתאם לצרכיהם.
מסגרות תמיכה  -מכינת קיץ המיועדת לשיפור
הישגים במקצועות הליבה ,מרכז למידה המאפשר
סיוע לימודי ,צוות טיפולי רחב ומקצועי הנותן מענה
אישי לכל תלמיד ותלמידה.
מועדון ספורט בית ספרי ובו חוגים ואימונים
בתחומי הכדורסל ,כדורגל ,ניווט ,טניס שולחן
ושחייה.
תכניות בינלאומיות לפיתוח קשרי ישראל תפוצות
בקהילות היהודיות בערים הבאות :בוסטון ,ברלין,
מוסקבה ומקסיקו.
הכיתה העל  -אזורית:
תכנית המצוינות במדעים וטכנולוגיה.
בסביבה עתירת הטכנולוגיה בה אנו חיים ,נדרשים
פיתוח אוריינות ומיומנויות ,המתאימים לה.
התלמידים שייבחרו ללימודים במסלול זה ,יעמיקו
את הידע והמיומנויות מתוך גישה בין תחומית
במדע ,מתמטיקה וטכנולוגיה.
התלמידים ילמדו את מקצוע המדעים והמתמטיקה
כקבוצת מצטיינים נפרדת בתוכנית לימודים
מורחבת ,מואצת ומעשירה .בנוסף ילמדו

וטבע :המכון לחקר הימים והאגמים ,רשות הגנים
הלאומיים; וימי שיא בית ספריים ,ימי העשרה
ייחודיים.
מועד הבחינה לכיתה העל -אזורית:
יום ראשון ,י"ב שבט תשע"ח28.1.2018 ,
לפרטים ניתן לפנות למזכירות החטיבה:
טל'8331094 ,8332557 :
אנו מזמינים אתכם להכיר את בית הספר,
תכניות הלימוד וצוות המורים בערב הפתוח:
יום חמישי ,11.1.2018 ,כ"ד טבת תשע"ח,
בשעה  16:00בחטיבת הנעורים לאו באק

התלמידים  6שעות נוספות במתמטיקה ,פיזיקה
ומדעי המחשב.
במסגרת הלימודים מתקיימת העשרה חוץ-בית
ספרית :ביקורים וימי עיון במוסדות להשכלה
גבוהה :הטכניון ומכון ויצמן למדע; הרצאות
מומחים בתחומי ידע שונים; ביקור מוסדות מחקר

חטיבת הנעורים -מרכז חינוך ליאו באק
כתובת :רח' טשרניחובסקי  ,71חיפה 35705
טלפונים ,04-8331094 :פקס04-8337056 :
קווי אוטובוס המגיעים לבית הספר,31 ,30 ,26 :
.123 ,115,99
דוא"לneurim@leobaeck.org.il  :
מנהל חטיבת הביניים :מר ערן ברסלר
אתר ביה"ס WWW.LEOBAECK.ORG.IL
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בסמת
שש-שנתי

בית ספר מדעי טכנולוגי

בחטיבה העליונה ארבע מגמות טכנולוגיה עילית,
כולן נלמדות ברמה של  5יח"ל והתלמידים מבצעים
פרויקט גמר.

בית הספר בסמת הינו תיכון שש שנתי ,מדעי
טכנולוגי ,על -אזורי בחיפה .בית ספר בסמת
מהווה חממה לנוער סקרן ,יצירתי ויוזם ,המתעניין
בפיתוחים הנדסיים וטכנולוגיים המשנים את
המציאות ,והרואה את עתידו בתעשייה העילית
והביטחונית המפוארת של מדינת ישראל.
תלמידי בית הספר לומדים מקצועות מדעיים
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מוגברים ,כגון :מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה
ואנגלית לצד לימודים טכנולוגיים ,זאת החל משנת
הלימודים הראשונה בחטיבת הביניים .הלימודים
מכוונים לתעודת בגרות מדעית וטכנולוגית
איכותית ,שתאפשר להם קדימות הן בלימודים
על תיכוניים ,והן להשתלבות בתעשייה העילית.
בית ספר בסמת פועל בשיתוף הטכניון ,המלווה את
תכניות הלימוד הייחודיות של ביה"ס ,כגון רובוטיקה,
שרטוט והדפסה בתלת מימד ,אלקטרוניקה ,כימיה
בהתמחות ננו -טכנולוגיה ועוד.
בכיתות ז'-ט' מופעלת תכנית "הופכים רעיון
למציאות" .התלמידים לומדים את השפה הסינית
בשילוב יזמות עסקית  ,בעולם העסקים בסין.
בית ספר בסמת מקנה לתלמידיו ,הרגלים וכישורי חיים
שיהפכו אותם לבוגרים אקטיביים ,עצמאיים ,חולמים
ומגשימים ,הרגישים לזולת ובעלי ערכים הומאניים
אוניברסליים לצד ערכים תרבותיים של עמם.
מסלולים ייחודיים:
בסמת הוא בית ספר על אזורי וניתן להגיע אליו
מכל שכונות חיפה .בביה"ס תגבור שעות לימוד
בתחומי הטכנולוגיה והמדעים ,שמטרתם להכין
את התלמידים לקראת בחירת המגמות בחטיבה
העליונה .בנוסף לתכנית הליבה ,נלמדים גם
המקצועות הבאים:

"הופכים רעיון למציאות" -לימוד השפה הסינית
בשילוב לימודי היזמות העסקית בעולם העסקים
בסין -התוכנית משלבת את לימוד השפה הסינית
המנדרינית יחד עם יישום ופרקטיקה מקצועית
הכוללת בתוכה מספר שלבים ,החל מהשלב
הראשוני של פיתוח מוצר ועד לשלב האחרון
בשרשרת ,מכירתו של המוצר ללקוח הסופי.
שרטוט ממוחשב והדפסת תלת מימד-
שימוש בטכנולוגיית תלת מימד תורם לעוסקים בתחומי
ההנדסה והטכנולוגיה לחשיבה יצירתית וראיה מרחבית.
רובוטיקה -
יישום עקרונות טכנולוגיים לפתרון בעיות מחיי היום
יום .כבר מכיתה ז' מיישמים התלמידים עקרונות
אלו באמצעות בניית רכב אוטונומי היודע לעקוף
מכשולים בכוחות עצמו.
אלקטרוניקה -
הכרת מושגים בסיסיים בתורת החשמל
והאלקטרוניקה באמצעות שימוש בסביבת עבודה
של מיקרו מעבדים מסדרת ארדואינו () Arduino
מחשבים -
לימוד ותרגול בתכנת סקרצ' ( )Scratchהמשמשת
סביבת פיתוח המיועדת לתלמידים בראשית דרכם
בתכנות מונחה עצמים .בעזרת תכנה זו יוצרים
התלמידים משחקים במחשב .בנוסף לומדים
התלמידים בצורה עיונית ומעשית כיצד בנוי ופועל
מחשב אישי (.)PC

חטיבה עליונה :מסלולים ייחודיים
בחטיבה העליונה ארבע מגמות טכנולוגיה עילית,
כולן נלמדות ברמה של  5יח"ל והתלמידים מבצעים
פרויקט גמר .בנוסף למקצועות המגמה ,כולם
לומדים את מקצועות המדעים :מתמטיקה ,פיסיקה
או כימיה וכן אנגלית ברמה של  4-5יח"ל בהתאם
ליכולות התלמיד.
מגמת מחשבים בהתמחות הגנת סייבר -
במגמה זו לומדים את תכנית הלימודים במדעי
המחשב .ההתמחות כוללת הגנת סייבר ועוסקת
במתן דגשים בכל הקשור להגנה על רשתות
וירטואליות ,על אפליקציות ועל מערכות הפעלה.
השיעורים ניתנים ע"י מורים יוצאי יחידה טכנולוגית
מובחרת בצבא.
אלקטרוניקה בהתמחות מיקרו מעבדים -
המקצוע המוביל במגמה זו הוא מערכות אלקטרוניות
וההתמחות הינה בתחום המיקרו מעבדים.
מגמת מכונות בהתמחות רובוטיקה -
במגמה זו לומדים את תחום הבקרה במכונות
וההתמחות הינה בתחום הרובוטיקה .התמחות זו
משלבת מספר תחומי דעת ,מכונות ,אלקטרוניקה
ומחשבים ,כאשר הדגש ניתן למערכות רובוטיות,
חיישנים ,בקרים ומפעילים.

טכנולוגי ,המלך דוד  , 33שכונת נווה דוד ,חיפה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' צדוק שוש
bosmat.zadok@gmail.com 0522828119
אנו מזמינים אתכם להכיר את בית הספר,
תכניות הלימוד וצוות המורים ב"ערב הפתוח":
יום שני ,15.01.2018 ,כ"ח טבת תשע"ח,
בין השעות17:00-19:00 :
במתחם ביה" ס החדש במרכז הטכנולוגי מדעי,
המלך דוד  ,33נווה דוד חיפה
כימיה בהתמחות ננו-כימיה  -מגמה ייחודית
לבסמת .המקצוע המוביל הוא כימיה וההתמחות
בננו-כימיה .ה"ננו" הוא עולם של מבנים זעירים
שרוחבם הוא בגודל של אטומים ספורים.
הננוטכנולוגיה היא תחום שמטרתו לאפשר לאדם
לבנות ,ולהפעיל מבנים זעירים שכאלה ,ולרתום
אותם לצרכיו בתחומי החיים השונים כמו מחשבים,
רפואה ,הפקת אנרגיה ועוד.

תיכון שש שנתי מדעי טכנולוגי בסמת החדש
מתחם ביה"ס החדש במרכז המדעי טכנולוגי,
המלך דוד  , 33שכונת נווה דוד ,חיפה.
טלפונים .8626905 ,8626282 :פקס.8629850 :
קווי אוטובוס.131,130,113 ,37,28 :
מנהל שש -שנתי :מר אבי זיגלר
מנהלת חטיבת הביניים :גב' אינה קיסלב,
inna.kislev@gmail.com ,050-6522915

מועד מבחני ההתאמה:
יום ב' ,כ"ז בשבט תשע"ח 12.02.2018 ,בין השעות
 .19:00 – 16:00המבחנים יתקיימו במרכז המדעי
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רעות
לאמנויות

בית ספר שש-שנתי על אזורי ייחודי לאמנויות

"רעות לאמנויות" הינו בית ספר ייחודי לאמנויות-
בבעלות משרד החינוך ועיריית חיפה .בית הספר
נועד לתלמידים יצירתיים ,הרוצים לפתח את
כישוריהם האמנותיים במהלך שנות לימודיהם.
ב"רעות לאמנויות" לימודי האמנות נלמדים
במקביל לכל המקצועות העיוניים בהתאם לתכנית
הלימודים של משרד החינוך ,תוך שימת דגש על
פעילויות במרחב התרבותי והקהילתי .השאיפה
למצוינות ברמת ההוראה וברמת הלמידה ,בתחומי
האמנויות ,כמו גם במקצועות הלימוד העיוניים
ובחינוך החברתי-ערכי ,מובילה את בית הספר
להישגים גבוהים בכל תחומי עיסוקו :הישגים
אמנותיים ,עיוניים וחינוכיים.
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המסלולים הייחודיים ,בתחומי האמנות בבית
הספר ומקצועות הלימוד:
מוסיקה :תיאוריה ,סולפז' ,תולדות המוסיקה ,יסודות
הקומפוזיציה ,ניתוח יצירות ,אלתור ג'אז ,תזמורות,
הרכבים ,מקהלה ופיתוח קול.
אמנות פלסטית :תולדות האמנות ,צבע ,רישום,
הדפס ,פיסול ,אמנות במחשב ,איור וחשיבה יצירתית.
תיאטרון :משחק ,ניתוח מחזות ,תיאטרון תנועה,
מרכיבי התיאטרון ,מוסיקה בתיאטרון ודיקציה.
מחול :קלאסי ,מודרני ,יצירתי ,ריקוד אופי ,תולדות
המחול והרפרטואר.
במעבר התלמידים לחטיבה העליונה של "רעות
לאמנויות" ,ניתן ללמוד בנוסף למגמות הנ"ל גם
במגמות עיצוב חזותי ,צילום ועיצוב אופנה.

בשל אופיו המיוחד של בית הספר כבית חינוך
לאמנויות ,כל צוות ההוראה והניהול בבית הספר פועל
בהתאם לערכים של ביטוי אישי ,מחשבה חופשית.
טיפוח יצירתיות ותעוזה ,מתוך מטרה לכוון את
התלמידים למצות את מלוא יכולותיהם וכישרונותיהם,
הן בתחום האמנותי והן בתחום העיוני.

מורי האמנות של בית הספר הינם אמנים פעילים
בתחומיהם :מציגים תערוכות ,מופיעים בתיאטרון
ועל בימות המוסיקה ,מלחינים ,מעבדים וכו' .רוב
תלמידי בית הספר הינם בעלי יכולות אמנותיות
מובהקות .תמהיל זה יוצר את האווירה הייחודית,
שמאפיינת את בית הספר לאמנויות בהתנהלותו
היום-יומית ובמגוון הפעילויות שבו.
בוגרים רבים של בית הספר מוצאים את מקומם
או בעולם האמנות או במקצועות חופשיים ,כאשר
היכולת האמנותית והכלים לטיפוח יצירתיות,
שהוקנו להם בבית הספר ,משמשים ערך מוסף
לעבודתם ,התמחותם והצלחותיהם.
בבית הספר אווירה אינטימית ,יחס אישי ותשומת
לב לכל תלמיד .רוח זו באה לידי ביטוי הן בעבודה
האמנותית והן באורח החיים בבית הספר.

תנאי הקבלה כוללים:
מבדק התאמה אמנותי-יצירתי במגמה.
מועדי מבדקי ההתאמה :ימים שלישי ורביעי,
כ"ח-כ"ט שבט תשע"ח 13-14.2.2018
בואו להכיר את בית הספר ,תכניות הלימוד
וצוות המורים ביום הפתוח:
יום שלישי ,09.1.2018 ,כ"ב טבת תשע"ח,
בין השעות15:30-20:00 :
בחטיבת הביניים "רעות לאמנויות",
רח' צה"ל 41

סדר מופעי המגמות:
 - 15:30מחול
 - 16:30אמנות פלסטית
 - 17:30מוסיקה
 - 18:30תיאטרון
רעות לאמנויות
כתובת ביה"ס :רח' צה"ל  ,41חיפה 35155
טל׳.8510912, 8521564 ,8521564 :
דוא"לreut.school@gmail.com :
מנהלת שש-שנתית :גב' גלית גרנות
מנהלת חטיבת הביניים :גב' שרית קן דרור
מנהלת החטיבה העליונה :גב' חנה אבין
אתר בית הספרreut.schooly.co.il :
תחבורה ציבורית :אגד קווים  .111, 3מטרונית קו 1

אנו מאמינים בשיתוף ההורים והתלמידים
בתהליכים חברתיים וחינוכיים .בבית הספר
פועלת מועצת תלמידים מתנדבת ,מנהיגות רב
דורית והורים פעילים והנהגת הורים יוזמת .כולם
שותפים לאווירה המיוחדת במקום ,המשלבת
חתירה למצוינות בלימודים העיוניים והאמנותיים
ורוח יצירתית ותרבותית.
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קריית חינוך
תיכון
עירוני מקיף
קריית חיים
תיכון של החיים

בית ספר מקיף עירוני קריית חיים הינו ללא ספק
מגדלור חינוכי .בית הספר מוביל בהצלחה עשייה
חינוכית ערכית רבת שנים אשר באה לידי ביטוי
בהוקרה לה זכה בית הספר בשנים האחרונות.
בית הספר משתייך לקבוצת איכות של בתי ספר
על יסודיים במדינת ישראל אשר קיבלו תעודת
הוקרה על הישגיהם הלימודיים הבולטים לטובה
ועל הישגיהם המצוינים בתחום החברתי -ערכי.
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תיכון קריית חיים מקדם ומטפח מצוינות בקרב
תלמידיו בכל התחומים:
בתחום הלימודי תלמידי התיכון בולטים לטובה
בהישגי הבגרות הגבוהים ובאחוז התלמידים
הזכאים לתעודת בגרות (כך למשל עמד אחוז
הזכאים בשנת תשע"ו על .)89%
בתחום הפדגוגי -מדעי  -טכנולוגי התיכון מקפיד
על קיום תכניות העשרה רבות כגון :מובילות
לטכניון ,מצוינות במתמטיקה ומדעים ,רובוטיקה,
 .F.L.Lבית הספר זוכה לאורך שנים בתחרויות
רובוטיקה ,תחרות "שפיצים" ועוד.
גם בתחום הספורט מגיע בית הספר להערכה
רבה וזוכה במקומות ראשונים בתחרויות ספורט,
כאשר נבחרות התלמידים שלנו מתבלטות לטובה.
ימי ספורט מגבשים ומהנים הם חלק בלתי נפרד
מהשפה הבית ספרית גם בחטיבות הביניים וגם
בחטיבה עליונה.
תיכון קריית חיים גאה מאד בעשייה החברתית
ערכית המבורכת המתקיימת בתיכון :מדי שנה
יוצאות מספר משלחות של בית הספר לפולין
(שכבת י"א) ,גרמניה (שכבת י"א) ,בוסטון (שכבת
י) ,ולסלובקיה(שכבת י) .מועצת התלמידים הבית
ספרית בולטת מאד הן בעשייתה למען חברת
התלמידים בבית הספר והן בתרומתה למען קהילת
קריית חיים .בשנת הלימודים הקודמת המועצה

תלמידות של החינוך הרגיל ומעבירות פעילויות
מובנות לילדי גן חובה בקריית חיים.
תלמידי התיכון שומרים על קשר עם גופים שונים
בקהילה גם דרך פרויקט מעורבות חברתית-
התפתחות אישית שבמסגרתו הם מתנדבים בבית
קסלר,מועדונית רווחה לילדים ,קפה בריטניה ועוד.

אף זכתה באות התקינות המחוזי לאור הישגיה
והתנהלותה.
תיכון קריית חיים הציב לעצמו כמטרה ערכית
לשתף פעולה עם הקהילה בה אנו חיים במספר
דרכים :שיתוף פעולה לאורך שנים עם בית ספר
"רגבים" (בית ספר לחינוך מיוחד) ,שיתוף פעולה
פורה ש"הוליד" שנה שעברה יצירת מופע מוסיקלית
מרגשת שבה היו שותפים תלמידי חטיבת הביניים
"דגן" עם תלמידי "רגבים" .המופע עלה בבית נגלר
וריגש מאות מוזמנים .במסגרת פרויקט "ערכים
בארגז החול" המתקיים בחטיבת הביניים "שקד"
יוצאות תלמידות ממסגרת החינוך המיוחד יחד עם

תלמידי שכבת י"ב מקיימים מדי שנה משחק
התרמה מסורתי בו משחקת נבחרת המורים מול
נבחרת התלמידים בכדורסל ונבחרת מורות מול
נבחרת תלמידות בכדורעף .ההכנסות של המשחק
נתרמות למען "קמחא דפסחא" -קניית סלי מזון
למשפחות נזקקות בקהילה לפני חג הפסח.

תלמידי התיכון מקיימים מדי שנה אירוע ססגוני
ומרהיב למען ארגון "משאלת לב" ,אליו מוזמנת
כל קהילת התלמידים ,המורים ואנשי הקריה וכל
הכנסותיו קודש להגשמת חלומות של ילדים חולים.

וקצר מחמאות רבות מתלמידים ,מורים וחברי
הקהילה .יש לציין שאחת לשנתיים הלהקה מעלה
פרימיירה בה זוכות לצפות כל השכבות בתיכון
ובערבים -חברי הקהילה כולה מוזמנים.

בית הספר מדגיש ,לצד הטקסים הפורמליים,
גם טקסים ייחודיים שפיתח לאורך השנים .היום
החגיגי ביותר שהפך למסורת חגיגית בתיכון שלנו
הוא "יום ישראל צומחת" ,יום שנחגג לקראת ט"ו
בשבט ובו מתקיימים שיעורי חינוך מיוחדים ,טקס
חגיגי ומהנה ,הרצאות של אנשי מופת מתחומים
שונים שהיו בוגרי התיכון ,ובסיומו מתקיים הפנינג
דוכנים ענק שעורכים תלמידי שכבת י"ב .חלק גדול
מהכנסות ההפנינג מוקדש למען תרומה ערכית
אותה בוחרים התלמידים.

בואו להכיר את בית הספר ,תכניות הלימוד וצוות
המורים ביום הפתוח :יום רביעי,03.1.2018 ,
ט"ז טבת תשע"ח ,בשעה  19:00באשכול הפיס,
תיכון קריית חיים ,רח' הגדוד העברי 48

אחת מגולות הכותרת של בית ספרנו היא הלהקה
הייצוגית המצוינת של תיכון קריית חיים .בלהקה
חברים תלמידים הן מחטיבות הביניים והן
מהחטיבה העליונה .הלהקה מופיעה בכל הטקסים
שמקיים בית הספר ,ובשנה"ל תשע"ח העלתה את
הפרמיירה :מופע מוסיקלי נפלא ומרגש בבית נגלר:
"הנחשול" ,מופע שהתבסס על הסרט "הנחשול"

תיכון קריית חיים
כתובת :הגדוד העברי  ,48קריית חיים.
טל׳.84613902 ,8412228 :
פקס8412443 :
מנהל בית הספר :מר אילן וקנין.
דוא"לilanvaknin777@gmail.com :
מנהלת חטיבת הביניים "דגן" :גב' עפרה טנדלר
מנהלת חטיבת הביניים "שקד" :גב' מיכל שמלה
מנהלת החטיבה העליונה :גב' נטע רינקוב
כתובת אתר האינטרנט של בית הספרTikah.co.il :
קווי אוטובוס שמגיעים לבית הספר :קו  93קו  93א'
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בע"ה

אולפנת אמי"ת
עירוני ו' חיפה
אולפנה שש שנתית דתית לבנות.

האולפנה מתאפיינת ברמתה הגבוהה ובאיכותה
במספר תחומים:
בתחום התורני
בתחום הלימודי ובמצוינות מתמטית ומדעית
בתחום החברתי -ערכי
בתחום הקהילתי
כל זאת מתוך אוירה של יחס אישי וחם ,ובסביבת
לימודים נעימה ומגוון גדול של פעילויות.
בתחום התורני האולפנה שמה דגש על חינוך
הבנות לתורה ואמונה ,מתוך השקפת עולם ציונית
דתית .דרכה החינוכית של האולפנה היא חינוך
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והתוויית דרך ,יחד עם יחס אישי ושותפות תלמידות
בעשייה החינוכית.
בתחום הלימודי מתאפיינת האולפנה בגישתה
ללימוד רציני ולהישגים גבוהים במיוחד .תלמידות
האולפנה שותפות בפרויקטים למצוינות והצטיינות
בסיוע מורות הצוות ומוסדות להשכלה גבוהה.
האולפנה מעניקה דגש רב למתן אתגר מיוחד
לכל תלמידה ע"י עידוד בנות מצטיינות וחיזוק
הבנות המתקשות.
בתחום החברתי האולפנה פועלת מתוך מטרה
להתוות דרך חינוכית ערכית המקיפה את כל
התכנים להן זקוקות בנות בשנים אלו .התוכנית
נבנית על פי נושאים חודשיים ומקיפה צדדים שונים
בערכי התורה והמדינה ופיתוח אישיות והשקפת
עולם ערכית שתלווה אותן לאורך מהלך חייהן.
בתחום הקהילתי האולפנה רואה את תפקידה
כמעצימה את אישיותה של התלמידה באופן בו
תפתח מנהיגות ותרומה לקהילה הקרובה והרחוקה.
האולפנה מעודדת בנות להתנדבות במסגרות
שונות .כל כיתה מתנדבת בקביעות במקום מסוים.
קיים צוות קהילתי שיוצא קבוע לפעולות התנדבות.

תכניות ייחודיות הפועלות השנה באולפנה:
מדרשה ללימודי יהדות  -העשרה תורנית בשעות
אחה"צ בלימודי יהדות .בחברותות שיחות ובתי מדרש.
הכשרת תלמידות לקראת התנדבות
ליצנות רפואית ,סדנא למספרי סיפורים ,ריפוי
בעיסוק ואיפור קהילתי– הכשרת מקצועית
לתלמידות לקראת ההתנדבויות.
מצוינות
פרויקטים שונים לתלמידות מצטיינות מחט"ב
והתיכון בשיתוף אוניברסיטת חיפה ,מכון וייצמן
והטכניון.

ישיבת
"פרחי אהרון"
תיכון שש שנתי
עירוני ב'
ישיבת "פרחי אהרון" הינה הישיבה
היחידה באזור שבה משתמר ההווי
הוותיק והערכי של ישיבות בני עקיבא.

לימודי מוזיקה
מקהלה של האולפנה ,ולימודי נגינה בקבוצות קטנות.
חוגי בחירה (בחט"ב)
ציור ,צילום ,תכשיטנות ,קרב מגע ,נבחרת
כדורסל ,מחול ,בניית אתרי אינטרנט ,אומנות,
כלכלת בית ,פרחי רפואה ועוד במסגרת שעות
הלימודים.
אולפנת אמי"ת
כתובת :רח' יד לבנים  97ת.ד 45162 .חיפה
טל׳8238943 ,8322529 :
מנהלת האולפנא :גב' מוריה שפירא
מנהלת חטיבת הביניים :שירה טסלר
קווי אוטובוס123 ,19 ,17,18 :

מטרת הישיבה היא לגדל בני תורה המעורים
בחברה ,תוך הכשרה תורנית ומדעית גבוהה.
ייחודיות הישיבה:
הישיבה משלבת בין תורה ועבודה בחיי המעשה
של כל תלמיד.

לימודי קודש :ייחודה של הישיבה בא לידי ביטוי
באווירה הישיבתית המיוחדת שבה ,בתגבור לימודי
הקודש ,בלימודי עיון ,בקיאות ,לימוד אמונה וטיפוח
המידות.
מדעים:
לימודי התיכון בישיבה מתקיימים ברמה גבוהה,
בהנחיית מורים ותיקים ומנוסים ,תוך עידוד
התלמידים להגיע לרמות בגרות מירביות בכל
התחומים .מגמות הבחירה הן ברמה של  5יח"ל
במקצועות :פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מחשבים
ואלקטרוניקה .בישיבה קיימות מעבדות פיזיקה
וכימיה מהמשוכללות בארץ.
פעילות חברתית:
דגש חזק מאוד ניתן לחיי החברה בישיבה ,מתוך
הדגשת אווירה יראת שמיים ותרומה לעם ישראל.
במסגרת הישיבה מתקיימות שבתות ישיבה,
סמינריונים ,תפילות בימים נוראיים ומועדי ישראל,
ערבי כיתה ועוד.
בוגרים:
בוגרי הישיבה לדורותיה מעורים בחיי החברה
הציבורית הישראלית בתחומי החינוך ,המדע,
הביטחון ויישוב הארץ.

ישיבת בני עקיבא "פרחי אהרון"
כתובת התיכון :רח' יוסף שטרן  ,9קרית שמואל ,חיפה
טל׳ .04-8758195 :פקס04-8740184 :
כתובת חטיבת הביניים :רח' ים התיכון ,2
קרית שמואל ,חיפה
טל׳ ,04-8755472 :פקס04-8755470 :
דף פייסבוק :ישיבת פרחי אהרון הדף הרשמי
אתר אינטרנטWWW.YPA.CO.IL :

בע"ה

אולפנת "צביה"
חיפה
אולפנא שהיא משפחה

האולפנא הינה שילוב של חינוך דתי-ציוני
מעולה ,בית חם ואוהב ומצוינות לימודית.
צמיחה תורנית רוחנית :האולפנא מכוונת את
תלמידותיה להתפתחות רוחנית ודתית ומציעה תכניות
לקידום תורני אישי .באולפנא פועלת תכנית 'כנפי
רוח' לבנות המעוניינות לצלול לעומק וליצור חיבור
פנימי בין התורה לנפש עם דגש על רלוונטיות לחיים.
מצוינות לימודית :האולפנא מחנכת למצוינות
בתחום הלימודי ובהכנה לבגרות ,וליצירת אתגרים
אינטלקטואליים ומחשבתיים .מעבר לנעשה בכיתה,
מקבלות הבנות מצוות המורים תגבורים ועזרה
פרטנית.

אולפנת "צביה" בחיפה הינה אולפנא לבנות דתיות
הפועלת במסגרת עמותת "נעם  -צביה" -רשת
חינוכית תורנית ע"ש הרב צבי יהודה הכהן קוק
זצ"ל .בראשותו של הרב יואב ברי וגב' רחל שינמן
סגנית ומנהלת החטיבה העליונה.

תכניות מגוונות :על מנת להעצים את הבנות
מעבר לתוכנית הלימודים ,פועלות באולפנא בין
היתר התוכניות הבאות :יזמות עסקית ,אומנות,
מקהלה ,דרמה ,וחוג מייקרים -בניית עיר העתיד,
מדעטק.

מטרת העל של החינוך באולפנא היא עיצוב
דמות של נערה ישראלית גאה בדתה ובנשיותה,
מאמינה בדרכה ,בעלת עמוד שדרה תורני וכלים
להתמודדות עם אתגרי התקופה.

באולפנא פועלות המגמות הבאות :מחשבים,
פיסיקה ,גרפיקה ממוחשבת ,סוציולוגיה –
פסיכולוגיה (מדעי החברה) ,ביולוגיה ,תאטרון.
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פעילות חברתית עשירה :את האולפנא מאפיינת
פעילות חברתית ענפה הבאה לידי ביטוי בשבתות
סמינריון ,טיולים יומיים וטיולים שנתיים ,אירועי
"רבנית פורים" ,ו"אולפיזמון" ופעילויות חינוכיות
בלתי פורמליות ,כגון :פעילות "אטרקצביה" ,הפעלת
התלמידות באטרקציות חינוכיות סביב נושאים
חינוכיים .באופן זה משולב באולפנא הצד הלימודי
הבלתי מתפשר ,הדוגל בהנעה אישית להשגת יעדים
מקסימאליים ומותאמים לכל בת ע"פ יכולותיה
וכישוריה ,לצד פיתוח אישיות רגישה לזולת ,המחוברת
לעם ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל.

אולפנת "צביה" -כתות ז -י"ב
כתובת :רח' עקיבא  40טל׳,8668060 :
פקס 8668059 :דוא"לzviahaifa1@gmail.com :
קווי אוטובוס להגעה :קו  3מתחנה מרכזית,
נווה דוד ומרכז הכרמל; קו  16או  90מנוה שאנן;
קו  24מאחוזה; קו  3וקו  10מהדר

יחס אישי ברמת משפחה :עקרון "בית חינוך
כמשפחה" מנחה את האולפנא מיום היווסדה.
בין הבנות לצוות נוצר יחס חם ומכיל וחיבור עמוק,
היוצרים אווירה משפחתית מצמיחה .בנות מוזמנות
לשיחות אישיות בבית המחנכת ,כל תלמידה נזקקת
מקבלת ליווי אישי ,לימודי ותמיכה רגשית ולכל
כיתה מוצמדת מדריכה המשמשת אוזן קשבת
ואחות בוגרת.
מחויבות חברתית :החינוך לערכים מהווה בסיס
לעשיה באולפנא .דגש חזק מופנה לנתינה לזולת
ולחיזוק אוכלוסיות חלשות .האולפנא מעודדת את
הבנות להתנדב ולתרום ומקדמת פרויקטים בית
ספריים להתנדבות בקהילה.
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בע"ה

ישיבת
בני עקיבא
"יבנה" חיפה

"הדבר הכי חשוב בעולם הוא לעשות
טובה למישהו"

וביולוגיה .בתוך המגמות ,אפשרות ל 10-יח"ל
במחשבים או תקשוב כולל פרויקט גמר ומסלול
עבודת חקר בפיזיקה.
בנוסף ,אנו משקיעים מאמץ בקביעת תכנית
אישית כוללת לתלמיד שתהלום את כישוריו.
בישיבה מערכת תגבורים ענפה התומכת בתכנית
האישית של התלמיד והכוללת תכנון ,מעקב ובקרה
אישיים עד לסיום הלימודים וקבלת הזכאות
לתעודת בגרות איכותית.
לאחרונה זכינו ,בפעם השלישית בשנים האחרונות,
בהישג התגמול הדיפרנציאלי (הישג משולב ערכי
ולימודי) ,זכאות לבגרות של כ 90% -ומקום שמיני
בארץ בין כל בתי הספר באחוז התלמידים שסיימו
בהצלחה  5יחידות מתמטיקה.

הישיבה התיכונית העירונית פונה לתלמידים
המבקשים לשלב בין חינוך תורני להשכלה
מתקדמת במקצועות הלימוד הכלליים המדעיים
והטכנולוגיים.

אשתקד ,קבוצת תלמידי פיזיקה משכבת י"ב נסעו
ללמוד כשבוע ,ולאחר הכנה מדוקדקת ,ב-CERN-
 מאיץ החלקיקים הגדול שבשוויץ .לנגד עיניהתלמידים נפרסה חזית המחקר העכשווי בתחום
הפיזיקה ,עובדה שתרמה ועוד תתרום להם רבות.

הישיבה מציעה שילוב בין לימודי הקודש ברמה
גבוהה ללימודי המדעים והטכנולוגיה .המגמות
הראשיות בישיבה הן פיזיקה ,מדעי המחשב תקשוב

לצד רמת הלימודים הגבוהה ,בית הספר מקיים
לאורך השנה מערך פעילות חברתית קהילתית
רחבה מאוד .כחלק ממשפחת מרכז הישיבות של
בני עקיבא :מסעות שנתיים ויומיים ,סמינריונים
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חינוכיים ערכיים ,מסיבות כיתתיות ושבתות
בקמפוסים מחוץ לחיפה .כמו כן ,משתתפים
התלמידים בפעולות התנדבותיות מגוונות במסגרת
הקהילה ,כגון :ביקורים בבתי אבות ,בתי חולים,
גמ"חים ,פעילויות למען חיילי צה"ל ומשפחותיהם,
למען החטופים ומשפחותיהם ועוד .אשתקד
השתתפו תלמידינו בפרויקט "שביל הסנהדרין"-
חפירה ארכיאולוגית של המדינה לשחזור המקומות
בגליל בהם ישב הסנהדרין .מידי שנתיים אנו
מארגנים מסע לפולין התורם משמעותית לחיבור
תלמידינו לעמו ולמשפחתו.
אנו מעודדים את תלמידינו ליטול חלק בפעילות
בתנועות הנוער .הישיבה רואה לנגד עיניה את
הצורך לחנך לאהבת העם והארץ ,ולציונות הלכה
למעשה ברוח הציונות הדתית.
הישיבה פועלת לעיצוב אישיות דתית ציונית,
העמקת המחויבות לקבלת האחר מתוך אכפתיות
ותרומה לקהילה ,צמצום פערים והעלאת זכאות
לבגרות איכותית ,תוך שיתוף פעולה עם מוסדות
אקדמיים.

הבוגרים ,במהלך כ 80 -שנות קיום בית ספר,
מעורים בתפקידים בכירים בכל תחומי החיים,
ומפארים ומקדשים שם שמים בהליכותיהם ובשילוב
המופלא של "תורה עם דרך ארץ".
מסלולים ייחודיים בבית הספר:
הנתיב התורני  -קבוצת ילדים תורניים שלומדת
תורה בהיקף מתוגבר וברצינות רבה ,בבית מדרש
מיוחד שהוקם לצורך כך .יחד עם לימודי הקודש
המתוגברים ,מגמת "הנתיב התורני" להגיע
לתעודת בגרות מלאה ומצוינת .במסלול זה הקפדה
מיוחדת על פעילות חברתית תורנית ענפה.
בית מדרש קהילתי -מקיים מפגשים עם מרצים
אורחים ,המפגשים מיועדים לכלל הציבור.
תכנית המצוינות בישיבה  -אנו שותפים לתכנית
המצוינות של הרשות ,יוזמה ייחודית שלה ,אשר
מטרתה לטפח ולתמוך בתלמידים המצטיינים
בתחומים הנ"ל .תלמידי התכנית מקבלים תגבורים
על בסיס קבוע במתמטיקה ובשאר מקצועות
המדעים בקבוצות קטנות ומשתתפים בפעילויות
העשרה מרחיבות אופקים ברחבי הארץ.
מסלול חקר בפיזיקה  -אפשרות מרתקת לבגרות
בפיזיקה ע"י עריכת פרויקט מחקר במקום בחינה

רגילה .מתאים ללומד עצמאי המעוניין להשקיע
שעות רבות בלימוד ובמחקר עצמאי מונחה .משך
הלימודים שלוש שנים י'-י"ב.
ישיבת בני עקיבא ״יבנה״
רח' אליעזר אלתר  ,30רמת אלון ,חיפה 32984
ראש הישיבה :הרב יורם שמיר
מנהל חטיבת הביניים :הרב אלחנן אפטרגוט
טל׳052-7203897 :
מנהל התיכון :מר רפי שניידר
דוא"לhb-ironiy-hfa-s@kishurim.k12.il :
אתר אינטרנטYAVNE.CO.IL :

בוגרי הישיבה מכוונים להמשיך את לימודיהם
בישיבות הסדר ,מכינות קדם צבאיות ובעתודה
האקדמית בשילוב השירות בצה"ל .ואכן אלפי
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מינהל חינוך ,תרבות ורווחה
מערך מיתוג וצמיחת מערכת החינוך
מומלץ ונכון להירשם לבתי הספר
באתר האינטרנט של עיריית חיפה
 www.haifa.muni.ilוחסוך
זמן ועמידה בתור
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