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בזרם החינוך הממלכתי

תלמידי כיתות ו’ שלום,
תקופה זו של השנה עומדת בסימן הרישום לחטיבת הביניים.

יבנה  העיר  של  הראשונים  הבוגרים  הנכם  כי  לבשר  שמחים  אנו 
שיזכו לבחור אחד מבין בתי הספר בעיר, בו תהיו מעוניינים ללמוד 

במסגרת השלב העל יסודי.
מידעון זה נועד לפרוס בפניכם את המידע ונהלי הרישום.

בשנה הבאה יעמדו לבחירתכם ארבעה בתי ספר על יסודיים: 
בזרם החינוך הממלכתי:

קריית החינוך ע"ש גינסבורג  |  ביה"ס העל-יסודי ע”ש יצחק נבון
בזרם החינוך הממלכתי-דתי: 

תיכון בנים “נריה”  |  אולפנה לבנות

הליך הרישום 
ממלכתי-דתי(  או  )ממלכתי  חינוך  זרם  לבחור  מתבקשים  הנכם 

ולאחר מכן לבחור אחד משני בתי הספר בזרם החינוך הנבחר.

ויתקיים בתאריכים 15.3.19-3.3.19  הרישום אינטרנטי 
  .www.yavne.muni.il באתר

לנרשמים באתר תישלח הודעת שיבוץ בתאריך 31.3.19.
לביצוע  להגיע  מתבקשים  הנכם  שקיבלתם,  לשיבוץ  בהתאם 

רישום בבית הספר בין התאריכים: 10.4.19-1.4.19. 
עדיפות  תינתן  הספר  מבתי  לאחד  יתר  רישום  של  במקרה 

לתלמידים המתגוררים סמוך יותר לבית הספר הנבחר.

כיתות מצויינות
כיתות  שתי  הממלכתיים  יסודיים  העל  הספר  מבתי  אחד  לכל 
רק  יתקיים  אלה  לכיתות  המיון  מצטיינים.  לתלמידים  מדעיות 
לאחר שלב הרישום בבתי הספר, קרי לאחר שקיבלתם את הודעת 

השיבוץ וביצעתם רישום לבית הספר בהתאם. 

הערה: תלמידים שלא יבצעו רישום לבית הספר בתקופת הרישום, 
לא יוכלו לגשת למבחני המיון של הכיתות המדעיות. 

מבחני המיון יתקיימו בבתי הספר במהלך חודש אפריל.

הערה חשובה: יתכן מצב שבו תלמיד לא יתקבל לאחת מהכיתות 
לבית  העברה  יבקש  זאת  ולאור  שבחר  הספר  בבית  המדעיות 
הספר השני. כל בקשה כזו תתקיים במסגרת ועדת ערר. במקרה 

כזה ההחלטה תתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד.

מסלולי לימוד ייחודיים
מסלולי לימוד יחודיים הקיימים בבתי הספר:

בקריית החינוך ע"ש גינסבורג:   מוסיקה  |  כדורסל  |  מחול
בביה"ס ע”ש יצחק נבון:   תיאטרון  |  התעמלות קרקע ותנועה

לעמוד  נדרשים  אלה  במסלולים  ללמוד  המעוניינים  תלמידים 
בקריית   20-21.2.19 בתאריכים  שייערכו  קבלה,  במבחני  בהצלחה 
החינוך ע"ש גינסבורג. תלמיד המעוניין להיבחן מתבקש להתקשר 
למזכירות ביה"ס בטלפון 08-9437232 לקבלת זימון ופרטים נוספים. 
תלמיד אשר יקבל אישור שעמד בהצלחה במבחנים, יבצע רישום 

אינטרנטי לבית הספר הרלוונטי ויקבל הודעת שיבוץ בהתאם.

הגשת ערר על שיבוץ
המייל  בכתובת   5.4.19 לתאריך  עד  שיבוץ  על  ערר  להגיש  ניתן 

.anatbe@yavne.muni.il

אגף החינוך



קריית 
החינוך

ע”ש

גינסבורג
רחוב האלון 39, יבנה

 הרישום לבית הספר יתקיים במזכירות 
חטיבת הביניים בין התאריכים 1.4.19-10.4.19

בימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:30
ביום ו' בין השעות 8:30-12:00

לרישום יש להגיע עם:

1. צילום תעודת זהות של שני ההורים
*במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש 
לצרף כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים 

)המכתב באתר העיריה(.

2. צילום גיליון ציונים מחצית א' תשע"ט

3. תמונת פספורט

4. מכתב שיבוץ מאגף החינוך

חטיבת הביניים של קריית החינוך פותחת בפניכם שתי 
כיתות מצוינות: כיתה מדעית-טכנולוגית וכיתת סייבר-

אלקטרוניקה. 
כאמור, מבחני המיון לכיתות אלה יתקיימו לאחר קבלת 
מכתב השיבוץ לבית הספר ורשאים לגשת אליהם רק 
תלמידים שביצעו רישום לבית הספר בתקופת הרישום.

תכנית  המדעית-טכנולוגית כוללת  הכיתה 
לימודים תוספתית בהיקף של 6 שעות שבועיות בתחום 
המדעים  לימודי  והמחשבים.  הפיסיקה  המתמטיקה, 

בכיתה זו ברמה גבוהה ומותאמים לפרופיל המסלול.

תכנית  כוללת  הסייבר-אלקטרוניקה  כיתת 
לימודים תוספתית בהיקף של 6 שעות שבועיות בתחום 
המחשבים-סייבר, מתמטיקה ופיסיקה. לימודי המדעים 

בכיתה זו ברמה גבוהה ומותאמים לפרופיל המסלול. 
אלקטרוניקה-סייבר  ללימודי  תשתית  מהווה  זו  כיתה 

בחטיבה העליונה.

ט'. שכבת  לסיום  עד  ככיתות  לומדות  הכיתות   שתי 
שתי  של  לבחירה  תשתית  מהווים  אלו  לימודים 
בהיקף מתמטיקה  ולימודי  מורחבות  מדעיות   מגמות 

של 5 יחידות לימוד בחטיבה העליונה.

הביניים  בחטיבת  פותח  הספר  בית  לאלו,  בנוסף 

מסלולי לימוד בתחום המחול, המוסיקה 
והכדורסל. 

העליונה  בחטיבה  להתקיים  ממשיכים  אלו  מסלולים 
במסגרת מגמות לימוד.



ביה"ס
העל יסודי ע”ש

יצחק 
נבון

 רחוב הדוגית 6, יבנה

 הרישום לבית הספר יתקיים באגף החינוך,
רחוב הנשר 11, בין התאריכים 1.4.19-10.4.19

בימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:30
בימי ב' בין השעות 16:00-18:30

לרישום יש להגיע עם:

1. צילום תעודת זהות של שני ההורים
*במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש 
לצרף כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים 

)המכתב באתר העיריה(.

2. צילום גיליון ציונים מחצית א' תשע"ט

3. תמונת פספורט

4. מכתב שיבוץ מאגף החינוך

בשנת הלימודים תש”פ יפתח בי"ס על-יסודי חדש בעיר. 
שנת  בכל  ויצמח  ז’  לכיתה  לרישום  פתוח  הספר  בית 

לימודים בשכבת גיל אחת.

נבון  יצחק  ע”ש  ביה"ס העל-יסודי  הביניים של  חטיבת 
מדעית- כיתה  מצוינות:  כיתות  שתי  בפניכם  פותחת 

טכנולוגית וכיתה מדעית-הנדסית. 
כאמור, מבחני המיון לכיתות אלה יתקיימו לאחר קבלת 
מכתב השיבוץ לבית הספר ורשאים לגשת אליהם רק 
תלמידים שביצעו רישום לבית הספר בתקופת הרישום.

תכנית  כוללת  המדעית-טכנולוגית  הכיתה 
לימודים תוספתית בהיקף של 6 שעות שבועיות בתחום 
המדעים  לימודי  והמחשבים.  הפיסיקה  המתמטיקה, 

בכיתה זו ברמה גבוהה ומותאמים לפרופיל המסלול.

תכנית  כוללת  המדעית-הנדסית  הכיתה 
בתחום  שעות   6 של  בהיקף  תוספתית  לימודים 
בתחומיו  ההנדסה  ומקצוע  המחשבים  המתמטיקה, 
ההנדסה  ללימודי  תשתית  מהווה  זו  כיתה  השונים. 
מדעי  מקצוע  כוללים  אלו  לימודים  העליונה.  בחטיבה 
יישומי  או  )ביו-רפואה  הנדסי-טכנולוגי  ומקצוע  אחד 

מחשב טכנולוגי ופרוייקט בתחום מדעי ההנדסה(.

ט'. שכבת  לסיום  עד  ככיתות  לומדות  הכיתות   שתי 
שתי  של  לבחירה  תשתית  מהווים  אלו  לימודים 
בהיקף מתמטיקה  ולימודי  מורחבות  מדעיות   מגמות 

של 5 יחידות לימוד בחטיבה העליונה.

הביניים בחטיבת  פותח  הספר  בית  לאלו,   בנוסף 

התיאטרון  בתחום  לימוד  מסלולי 
והתעמלות קרקע.

העליונה  בחטיבה  להתקיים  ממשיכים  אלו  מסלולים 
במסגרת מגמות לימוד.



 20-21.2.19
מבחני קבלה 

למסלולי הלימוד העל-אזוריים
לקבלת זימון לבחינה ולפרטים נוספים: 08-9437232

 3.3.19–15.3.19
רישום אינטרנטי

www.yavne.muni.il באתר
הנכם מתבקשים לבחור זרם חינוך: ממלכתי או ממלכתי-דתי
ולאחר מכן לבחור אחד משני בתי הספר בזרם החינוך הנבחר

 31.3.19
שליחת הודעת שיבוץ

לנרשמים באתר 

 1.4.19–10.4.19
רישום בבית הספר 

יש להגיע אל בית הספר אליו קיבלתם שיבוץ

במהלך אפריל 
מבחני מיון לכיתות המדעיות

בבתיה"ס של החינוך הממלכתי

תהליך הרישום
לכיתות ז' 


