מידע בנושא רישום לעולים לכיתות ז'
שנה"ל תשפ"ג ,זרם החינוך הממלכתי

תלמידי כיתות ו’ והוריהם שלום,
תקופה זו של השנה עומדת בסימן הרישום לחטיבת הביניים.
מערכת החינוך בעיר יבנה שואפת להמשיך ולהוות גורם
קהילתי משמעותי עבור תושבי העיר ומשפחותיהם ,לקדם
ערכים אישיים ,חברתיים ואוניברסליים ולהוביל את תלמידיה
למימוש עצמי ולטיפוח הכישורים הטבעיים של כל תלמיד
ותלמידה .בתי הספר מכוונים להרחבת תחומי העניין של
התלמידים ולהצמחתם להיות "לומדים עצמאיים".
מתוך תפיסה זו ,נבנה תהליך רישום המאפשר שמירה על
רצפים חינוכיים ,בחירה מבוקרת של המוסד החינוכי ומנגנון
וויסות ,לצורך שמירה על איזון במקרה של רישום יתר לאחד
מבתי הספר.
לקראת שנת הלימודים תשפ"ג הרחבנו את היצע המגמות
ואת המסלולים הייחודיים בבתי הספר בעיר לתחומים נוספים
ביניהם :רובוטיקה ,רפואה ,מדעי ההנדסה ועוד.
בתי הספר "אולפנת יבנה" והישיבה התיכונית "נריה" יפעלו
החל מהשנה הבאה תחת רשת "אורט" המובילה פדגוגיה
חדשנית לצד קידום מצוינות אישית ,אנושית וערכית.
במהלך החודשים הקרובים יתקיימו בתוך בתי הספר תהליכים
שונים שמטרתם הכנת התלמידים למעבר הצפוי.
לפניכם מידע על בתי הספר השונים ,על מסלולי הלימוד
הייחודיים ועל תהליך הרישום.
מאחלים לכם המשך שנת לימודים משמעותית ותהליך מעבר
מוצלח.
צבי גוב ארי
ראש העיר ומחזיק תיק החינוך

עשהאל שריר
מנהל אגף החינוך

בשנה הבאה יעמדו לבחירתכם ארבעה בתי ספר על יסודיים:
בזרם החינוך הממלכתי:
קריית החינוך ע"ש גינסבורג | תיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון
בזרם החינוך הממלכתי-דתי:
ישיבת אורט נריה | אולפנת אורט יבנה

הליך הרישום
לכל בית ספר יסודי נקבע בית ספר "עוגן" .לכל תלמיד/ה
המשויכים לבית ספר ה"עוגן" יש זכות ראשונים להירשם אליו.
השיוך לבתי"ס ה"עוגן" מפורט בעמודים הבאים.
ההנחיות לגבי אופן ביצוע הרישום מופיעות בעמוד האחרון.

מסלולי לימוד על אזוריים ייחודיים בחטה"ב
מהווים תוספת לתוכנית הלימודים המשותפת לכלל תלמידי
השכבה והם פתוחים לכל תלמידי העיר ללא תלות באזור
הרישום .מספר המקומות במסלולים אלה מוגבל .תלמידים
המעוניינים ללמוד במסלולים אלה נדרשים לעמוד בהצלחה
במבדקי התאמה שמועדיהם יפורטו בעמודים הבאים.

כיתות מצוינות
בכל אחד מבתי הספר העל יסודיים הממלכתיים שתי כיתות
מדעיות לתלמידים מצטיינים .המיון לכיתות אלה יתקיים רק
לאחר קבלת הודעת השיבוץ ורישום לבית הספר בהתאם.
תלמידים שלא יבצעו רישום לביה"ס במהלך תקופת הרישום
המוגדרת ,לא יוכלו לגשת למבחני המיון של הכיתות המדעיות.

הגשת ערר על שיבוץ
ניתן להגיש ערר על שיבוץ עד לתאריך 26.4.22
בכתובת המייל .yavnehinuch@gmail.com

קריית החינוך ע”ש

גינסבורג

רחוב האלון  ,39יבנה | טל08-9437232 .
בתי ספר יסודיים המשויכים לבי"ס "עוגן" זה:
ביאליק ,בן גוריון ,מעיין ,פרדס צפוני ,אמנויות ,רמות ויצמן

חטיבת הביניים של קריית החינוך פותחת בפניכם שתי
כיתות מצוינות :כיתה מדעית-טכנולוגית וכיתת סייבר-
אלקטרוניקה.
מבחני המיון לכיתות המצוינות יתקיימו בביה"ס במהלך
אפריל-מאי .כאמור ,מבחנים אלה יתקיימו לאחר קבלת מכתב
השיבוץ לבית הספר ורשאים לגשת אליהם רק תלמידים
שביצעו רישום לבית הספר בתקופת הרישום.
הכיתה המדעית-טכנולוגית כוללת תכנית לימודים
תוספתית בהיקף של  6שעות שבועיות בתחום המתמטיקה,
הפיסיקה והמחשבים .לימודי המדעים בכיתה זו ברמה גבוהה
ומותאמים לפרופיל המסלול.
כיתת הסייבר-אלקטרוניקה כוללת תכנית לימודים
תוספתית בהיקף של  6שעות שבועיות בתחום המחשבים-
סייבר ,מתמטיקה ופיסיקה .לימודי המדעים בכיתה זו ברמה
גבוהה ומותאמים לפרופיל המסלול .כיתה זו מהווה תשתית
ללימודי אלקטרוניקה-סייבר בחטיבה העליונה.
שתי הכיתות לומדות ככיתות עד לסיום שכבת ט' .לימודים
אלו מהווים תשתית לבחירת שתי מגמות מדעיות מורחבות
ולימודי מתמטיקה בהיקף  5יחידות לימוד בחטיבה העליונה.

בנוסף לאלו ,נפתחים בחטה"ב מסלולי לימוד ייחודיים
בתחומי המחול ,המוסיקה ,הכדורסל ,התקשורת
ופרחי הרפואה  -לפרטים נוספים לחצו כאן .מסלולים אלו
ממשיכים להתקיים בחטיבה העליונה במסגרת מגמות לימוד.
ערב חשיפה והיכרות עם המסלולים הייחודים יתקיים ביום
ראשון  20.2.2022בשעות ( 18:45סבב ( 20:00 ,)1סבב )2
באולם אשכול הפיס .יש להירשם מראש דרך אתר בית הספר:
ginsburgcampus.mashov.info
מועדי המבדקים למסלולים הייחודיים:
שעה
תאריך
מסלול
החל מ14:00-
23.2.22
מוסיקה

מקום
קריית החינוך
ע"ש גינסבורג

מחול

24.2.22

החל מ14:00-

כדורסל

27.2.22

14:00

מרכז הספורט
ברח' האלון

תקשורת

28.2.22

14:00

פרחי רפואה

1.3.22

14:00

קריית החינוך
ע"ש גינסבורג

הרישום למבדקים במייל ginzborg100@gmail.com
או בטלפון 08-9437232
תלמיד שיקבל אישור שעמד בהצלחה במבדקים ,יבצע רישום
אינטרנטי לבית הספר הרלוונטי ויקבל הודעת שיבוץ בהתאם.

התיכון השש שנתי ע”ש

יצחק נבון

רחוב הדוגית  ,6יבנה | טל08-6184082 .
תי ספר יסודיים המשויכים לבי"ס "עוגן" זה:
אלברט איינשטיין ,אקולוגי ,הירוק ע"ש רבין ,מרחבים

חטיבת הביניים של התיכון ע”ש יצחק נבון פותחת בפניכם
שתי כיתות מצוינות :כיתה מדעית-טכנולוגית וכיתה מדעית-
הנדסית (רובוטיקה).
מבחני המיון לכיתות המצוינות יתקיימו בביה"ס במהלך
אפריל-מאי .כאמור ,מבחנים אלה יתקיימו לאחר קבלת מכתב
השיבוץ לביה"ס ורשאים לגשת אליהם רק תלמידים שביצעו
רישום לביה"ס בתקופת הרישום.
הכיתה המדעית-טכנולוגית כוללת תכנית לימודים
תוספתית בהיקף של  6שעות שבועיות בתחום המתמטיקה,
הפיסיקה והמחשבים .לימודי המדעים בכיתה זו ברמה גבוהה
ומותאמים לפרופיל המסלול.
הכיתה המדעית-הנדסית כוללת תכנית לימודים
תוספתית בהיקף של  6שעות בתחום המתמטיקה ,המחשבים
ומקצוע ההנדסה  -רובוטיקה .כיתה זו מהווה תשתית ללימודי
ההנדסה בחטיבה העליונה .לימודים אלו כוללים מקצוע מדעי
אחד ומקצוע הנדסי-טכנולוגי  -רובוטיקה.
בנוסף

לאלו,

בית

הספר

פותח

בחטיבת

הביניים

מסלולי לימוד ייחודיים בתחומי התיאטרון,
אמנות ,התעמלות קרקע ואתלטיקה קלה -
לפרטים נוספים לחצו כאן.
מסלולים אלו ממשיכים להתקיים בחטיבה העליונה במסגרת
מגמות לימוד (תלוי במספר הנרשמים).
ערב חשיפה והיכרות עם המסלולים הייחודים יתקיים
ביום שני  21.2.2022בשעות ( 18:45סבב ( 20:00 ,)1סבב )2
בספריית בית הספר .יש להירשם מראש דרך אתר בית הספר:
navon-school.co.il
מועדי המבדקים למסלולים הייחודיים:
מסלול
תיאטרון

תאריך
23.2.22

שעה
10:00-12:00

אמנות

23.2.22

10:00-12:00

מקום
תיכון השש
שנתי ע"ש
יצחק נבון

אקרובטיקה

24.2.22

16:00-18:00

מתנ"ס ליפקין
שחק

אתלטיקה קלה

27.2.22

14:00-16:00

תיכון השש
שנתי ע"ש
יצחק נבון

הרישום למבדקים באמצעות אתר בית הספר:
navon-school.co.il
תלמיד שיקבל אישור שעמד בהצלחה במבדקים ,יבצע רישום
אינטרנטי לבית הספר הרלוונטי ויקבל הודעת שיבוץ בהתאם.

תהליך הרישום לכיתות ז'
לשנה"ל תשפ"ג  -זרם החינוך הממלכתי

20.2.22

ערב חשיפה למסלולי הלימוד הייחודיים של קריית החינוך ע"ש
גינסבורג .ההרשמה באתרginsburgcampus.mashov.info :

21.2.22

ערב חשיפה למסלולי הלימוד הייחודיים של התיכון ע"ש יצחק
נבון .ההרשמה באתרnavon-school.co.il :

23.2.22-1.3.22
8.3.22-21.3.22

מבדקי קבלה למסלולי הלימוד הייחודיים
רישום למבדקים  -קריית החינוך ע"ש גינסבורג:
ginzborg100@gmail.com / 08-9437232
רישום למבדקים  -התיכון השש שנתי ע"ש יצחק נבון:
navon-school.co.il

רישום אינטרנטי באתר www.yavne.muni.il
בעת הרישום במערכת המקוונת תתבקשו לבחור את זרם החינוך
(ממלכתי או ממלכתי-דתי) ולאחר מכן להירשם לבית ספר ה"עוגן".
אם הנכם מעוניינים ברישום לבי"ס אחר ,תוכלו לציין זאת במערכת
הרישום (או לחלופין להגיש ערר על השיבוץ) ובקשתכם תיבחן.
במקרה של רישום יתר לאחד מבתי הספר תינתן עדיפות לתלמידים
המתגוררים סמוך יותר לבית הספר הנבחר .בנוסף ,הרשות תפעיל גם
שיקולים עירוניים כגון :צרכים מיוחדים ,איזון מגדרי ,מספר כיתות וכו'.

4.4.22
7.4.22-14.4.22

פרסום השיבוצים באתר הרישום
רישום מקוון לבית הספר אליו קיבלתם שיבוץ,
באמצעות קישור שישלח לכתובת הדוא"ל שלכם
לרישום יש לוודא שברשותכם הקבצים הבאים:
 .1צילום תעודת זהות וספח של שני ההורים
(במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב הצהרה
חתום ע"י שני ההורים  -הטופס באתר העיריה).
 .2צילום גיליון ציונים מחצית א' תשפ"ב
 .3תמונת פספורט

במהלך אפריל-מאי

מבחני מיון לכיתות המדעיות בבתי הספר

