ערבי חשיפה
לבתי הספר העל יסודיים

בחטיבות הביניים לקראת שנהל תשפ בנתניה
בואו להתרשם מתהליכי החדשנות והייחודיות בבתי הספר העל יסודיים בנתניה,
הכוללים מבט על בית הספר ,כיתות מתמחות על אזוריות ,כיתות ייחודיות וסקירת תכניות חינוכיות
מגוונות הפותחות בפני תלמידי העיר הזדמנויות לימודיות וחברתיות מתקדמות ברמה ארצית.
תאריך ושעה

הכיתות המתמחות

שם ביה“ס

יום א׳  30.12תיכון דתי ע״ש ריגלר
 18:30-20:30רח׳ חטיבת אלכסנדרוני  ,1נוף גלים

כיתות ייחודיות לאמנויות ומוסיקה ומסלול עתודה מדעית טכנולוגית בשילוב רובוטיקה

המכללה האקדמית נתניה
יום ד׳ 2.1
 18:30-20:30אולם תשובה

ערב חשיפה עירוני לכיתות מופ״ת .מסלול מופ״ת מדעים ,הממשיך לפעול בבית הספר ״שרת״ ומסלול מופ״ת חדש לתקשורת
בינלאומית ,שיפתח בבית הספר ״ש״י עגנון״ .מפגש עם מנכ״לית מופ״ת גב׳ אורנה שניידרמן ומנהלי התוכנית הארצית ,הצגת
המסלולים והכיתות ,הקרטריונים לקבלה ופרטי המכינה.

יום ה׳  3.1ש״י עגנון
 19:00-21:00רח׳ שפינוזה 1

בית ספר למדעים ,טכנולוגיה ואמנויות ,בביה״ס כיתת מופ״ת לתקשורת בינלאומית ,כיתה ״ירוקה״ הלומדת מדעי הסביבה,
חקלאות ואקולוגיה ,מגמת רובוטיקה מובילה וחדשנית ,ומגמות איכות בתחום :מחול ,תיאטרון ,אמנות ,מדעי המחשב ,הנדסת
תוכנה ,עיצוב ,פיזיקה ,כימיה וביולוגיה לצד מינהל עסקי ,מגמה ייחודית ליזמות וכלכלה.

יום א׳  6.1שרת
18:00-19:15
 19:30-21:00רח’ ז’ילבר ( 14אולם כינוסים)

“הבית למצויינות שלך”  -כיתות מופ”ת מדעיות  -לתלמידים מצטיינים במתמטיקה ובמדעים ,פיזיקה ,ביולוגיה וכימיה ,כדורסל
בנים ,קמפוס מצויינות אישית ,מדעי המוח ,מדעי המחשב ,אלקטרוניקה ,מוזיקה ,תיאטרון ,דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית,
גיאוגרפיה  -סייבר ,הנדסת תוכנה ,מדעי ההנדסה ,מדעי החלל ,ביו  -רפואה ,מדעי החברה ,ניהול ושיווק עסקי ,עבודות חקר.

יום ב׳ 7.1
אורט גוטמן
18:00-19:15
רח’ וייסלברגר 2
19:30-21:0
18.01
יום ו׳
תמר אריאל (שפירא)
 09:00-11:00רח’ סיני 1

כיתת מצויינות מדעית טכנולוגית :הנדסת תוכנה  -התמחות בסייבר ושירותי רשת ,כיתת אמנות רב תחומית ועיצוב
דיגיטלי ,שילוב לימודים באקדמיה החל מכיתה ח׳.
עתודה מדעית-טכנולוגית ,פיזיקה (בדגש על תחום התעופה והחלל) ,ביולוגיה ,אלקטרוניקה ומחשבים ,סוציולוגיה ,ניהול
עסקי ,מסלול תורני.

יום ו׳ 29.3
אורט ע״ש נתן אלתרמן
08:00-09:30
רח’ הברוש ( 7קריית השרון)
10:00-11:00

מפגש הורים ותלמידי בתי הספר המזינים :אלומות ,דבורה עומר ,שמרית ,תשרי .במפגש זה יכירו ההורים את הכיתות
המתמחות :עמ״ט ,חקלאות העתיד  -חקלאות אורבנית ,מנהיגות ויזמות ,אומנויות הבמה .הכיתות הרב תחומיות :אמנויות
תקשורת ושאר רוח .בתש״פ צפוי שרישום התלמידים המזינים לא יותיר מקום לרישום מבתי ספר אחרים.

ישיבת בני עקיבא
קבלת מידע
במזכירות ביה״ס רח’ גד מכלוף  ,4שכונת ותיקים

בית מדרש למצויינות בקודש ,מצויינות חינוכית ,לימודית ,בקודש וחול .מסלולי לימוד עיוניים וטכנולוגיים ,בדגש על פיתוח
מצויינות אישית.

פרטים נוספים במזכירויות ובאתרי האינטרנט של בתי הספר

כי נתניה עיר חכמ”ה  -חינוך מניע הצלחה!

עיצוב והדפסה :דפוס אקספרס נתניה 09-8342754

מפגש עם הורי תלמידי בתי הספר המזינים :הרצוג ,לאה גולדברג ,רבין ,שורשים .במפגש זה יכירו ההורים את הכיתות
יום ג׳  12.3אורט ע״ש ילן שטקליס
המתמחות :עמ״ט ,ספורט הישגי ומנהיגות ,הכיתות הרב תחומיות :תקשורת ושפות ,ספורט ותנועה ,אמנויות.
 18:00-20:30רח’ יהודה פרח ( 12קריית השרון)
בתש״פ צפוי שרישום התלמידים המזינים לא יותיר מקום לרישום מבתי ספר אחרים.

