
מקיף א‘ - חטיבת ”דורות“

קריית החינוך השש שנתית מקיף א‘

חטיבת הביניים ”דורות“

חטיבת ”דורות“ מאמינה ביכולת שלך להצליח

מובילה אותך לצמיחה, העצמה, הצלחה ומצוינות אישית

לקראת רישום
לשנה“ל תש“פ

. ו י כל אחד יכול לסלול            את העתיד של חי

  הוא חייב                          את האור 

כדי לבחור בין                                           הטוב והרע

       בין עצבות                                                 לשמחה... 





תלמידים והורים יקרים,
כל סיום הוא התחלה חדשה, 

הטומן בחובו התרגשות לא קטנה.
עם הפנים ללימודים בחטיבה

נאחל מכל הלב והנשמה,
שתהא ה-תש“פ שנת מבע אישי,

ביטוי עמוק לקול הפנימי.
שנה של תעוזה, מעוף וצמיחה
חדשנות מבוססת ערך אמונה.

שנעמיק שורשים  ונצמיח כנפיים,
נרחיב מעגלי חיברות ונצליח כפליים.

נקפיד יחדיו על נראות ושיח יק/כר (קרבה וכבוד)
עם שיתוף וסינרגיה נצלח כל אתגר.

אני רוצה, אני יכול אני אצליח,
תהא שפת ההווה ושפת המחר

תצמיח בוגר ערכי, מודע ומטביע חותם.
לא נפסח על עשיה עם הפנים לקהילה

שהרי אם נרצה - אין זו אגדה!
נאחל התחלה רצופה הצלחות

שותפות והגשמת חלומות.

חבצלת לוטן
מנהלת חט"ב דורות

והצוות החינוכי

"אהבה איננה התבוננות זה בזה
אלא התבוננות משותפת לאותו הכיוון"

(אנטואן דה סנט אכזופרי)
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הורים ותלמידים יקרים,
אנא הקפידו להירשם באחד מהמועדים הרשומים מטה. 

רישום במועד יאפשר לנו להיערך באופן מיטבי לפתיחת שנה"ל הבאה.

מועדי הרישום של בוגרי ו' לחטיבת הביניים
שנה"ל תש“פ

שעת רישוםתאריך לועזיתאריך עברייום

8:30-12:00

8:30-12:00

8:30-12:00

8:30-12:00

16:00-18:00

8:30-12:00

8:30-12:00

8:30-12:00

 4.4.2019

 5.4.2019

 7.4.2019

 8.4.2019

10.4.2019

11.4.2019

12.4.2019

כ"ח אדר ב‘ חמישי  

כ"ט אדר ב‘ שישי  

ב' בניסן  ראשון  

ג' בניסן שני  

ה' בניסן רביעי  

ו' בניסן חמישי  

ז' בניסן שישי  
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לפניכם חוברת רישום הכוללת את כל המידע הנדרש לקראת המעבר מבית 
הספר היסודי לחטיבת הביניים מקיף א' - חט"ב דורות. 

החוברת כוללת
מידע אודות החטיבה.  

מידע אודות מסלולי לימוד כולל תבחינים נדרשים.
טפסים שיש למלא.

לפתיחת  הראשון  והיום  הכיתה  מחנכת  עם  ראשון  מפגש  אודות  מידע 
שנה“ל תש“פ.

החוברת תסיע בידיכם לבחור את המסלול הרצוי עבורכם.

תתבקשו למלא את הטפסים הבאים ולהגישם למחנכת הכיתה עד לתאריך: 
24.3.2019

לשנה"ל  האם  כיתות  בבניית  לנו  יסייע  זה  טופס   - חברים  בחירת  טופס 
יש אפשרות לבחור  חובה על כל תלמיד לבחור שלושה חברים.  הבאה. 
הספר  בתי  אחרים.  מזינים  ספר  מבתי  ואפילו  אחרות  מכיתות  חברים 

המזינים את החטיבה הם: "אשכולות", "ניצנים" ו"עין הקורא".
טופס בחירת מסלולים. שימו לב, תלמיד/ה הבוחר/ת ללמוד במסלול ייחודי 
בהתאם  נעשה  הלימוד  למסלולי  השיבוץ  חברים.  בחירת  על  מוותר/ת 

לכישורים התנהגותיים ולימודיים ולא בהתאם לבחירת חברים!
שבראשה  למשפחה  מיועד  וההורים  הספר  בית  בין  מידע  העברת  טופס 

הורה עצמאי.
אבחון יש להביאו במעטפה סגורה.

טופס השאלת ספרים
אישור הורים לפרסום תמונות.

בזמן הרישום עליכם להביא למזכירות החטיבה:
העתק גיליון ציונים מחצית א'.

שתי תמונות פספורט.
צילום תעודת זהות כולל ספח.

בנוסף עם הגעתכם למזכירות ביה"ס תתבקשו למלא את הטפסים הבאים:
פרטים אישיים, הצהרת בריאות וטופס וויתור סודיות.
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. ו י כל אחד יכול לסלול            את העתיד של חי

                        את האור 
  הוא חייב  

                         הטוב והרע
כדי לבחור בין                  

   לשמחה... 
                         

       בין עצבות                     

בחרנו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם ולכן הקמנו מעבדה פדגוגית 
בית ספרית - "פיתוח יזמות תוצרת בית", מפתחת, יוצרת, משתפת ומשקפת.

צוותי המו"פ שלנו משתפים מורים, תלמידים, הורים ומומחים חיצוניים. 

אנו שוקדים על פיתוח ערכי, עדכני, רלוונטי, מעניין ומאתגר המאפשר חשיבה 
יצירתית, רב תחומית / בינתחומית / על תחומית וביקורתית ומחייב עבודה 

שיתופית בכלל מעגלי העשייה.
הלומד היום הוא המלמד מחר - הפיכת הידע / הכישרון הסמוי לגלוי, מתן 
הכרה ופומביות (העצמה) בדרך של "למידה מהצלחות" תוך תהליכי משוב 

ובקרה.
בצעדים קטנים, אנו "יוצאים מהמסגרת" באמצעות התנסות בשבירת מסגרות 

של מרחב פיסי, זמן, גיל ודיסציפלינה.

אודות החטיבה

"אם יש חלום הפועם בך גלה אותו לעולם ותן לו חיים. חלומות לפעמים מתגשמים"

עולם,  לתקן  שמבקש  מי  של  אישי  בחלום  היא  חינוכי  חזון  של  ראשיתו 
ואחריתו המצופה היא שהוא יהפוך למציאות. בחטיבת "דורות" אנו מחנכים 
ערכי  מצע  מתוך  לפעול  והקולקטיבית,  האישית  ביכולת  להאמין  תלמידנו 

איתן, לחשוב רחוק, ליצור, ליזום ולהעז. 
אנו מאמינים כי ההון האנושי של בית הספר הוא המפתח להצלחה ושדמיון 
הוא תחילת היצירה. אם נעז לחשוב רחוק, תוך כדי עשייה גשמית מחוברת 
יחדיו  וניצור  והזמן  המרחב  גבולות  את  נפרוץ  קידמה,  המכוונת  שורשים 

תמונת עתיד ברוח  המאה ה-21.

אנו פועלים לאורו של מודל פדגוגי, נשען ערך 
מציג  זה  מודל  בחטיבה.  שפיתחנו  האמונה, 
בניית זהות לומד (תלמיד/מורה/הורה) ונשען על 

שלושה רכיבים: אני רוצה, אני יכול ואני אצליח!

ההצלחה תתאפשר באמצעות שילוב 
המעגל הפסיכו פדגוגי הכולל שישה 
שיתוף  יק/כ"ר,  שיח  נראות,  רכיבים: 
וסינרגיה, מסוגלות, מוטיבציה ועמידה 

באתגרים.

עיצוב אקלים חינוכי מיטבי. 
טיפוח מיצוי ומצוינות ערכית, לימודית

(אישית ובינאישית בין באי ביה"ס).
חדשנות, למידה משמעותית והתאמתה

למערכת החינוך במאה ה-21.
קידום רצפים פדגוגיים חברתיים.

דגשים
בית-ספריים

ומה הלאה?
החלטנו שהגיעה העת להוסיף נדבך ולכן נשקוד על עיצוב דמות בוגר החטיבה. 
נתינה  דעת,  באמונה,  נעמיק  כנפיים.  הצמחת  ונאפשר  שורשים  לו  נעניק 
והגשמה בתקווה שבעתיד נפגוש בו כאחד ממעצבי המחר. כיוון שאנו מאמינים 

שסביבה בונה שפה מצמיחה, נוביל חדשנות וקידמה.
ערכים, חקלאות ויזמות יהפכו למעגלים של שותפות פעילה.

סביב שלושה צירי עשייה: שבירת פרדיגמות (ז'), יזמות וחדשנות (ח') ומעצבי 
המחר (ט').

מחכים לך אצלנו בחטיבה לעשייה משותפת וברוכה!

פסיכופדגוגיה - מה סוד ההצלחה?

שיתוף
וסינרגיה

שיח
יק/כ“ר

מוטיבציה

תחושת
מסוגלות

נראות

יכולת עמידה
באתגרים
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בחרנו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם ולכן הקמנו מעבדה פדגוגית 
בית ספרית - "פיתוח יזמות תוצרת בית", מפתחת, יוצרת, משתפת ומשקפת.

צוותי המו"פ שלנו משתפים מורים, תלמידים, הורים ומומחים חיצוניים. 

אנו שוקדים על פיתוח ערכי, עדכני, רלוונטי, מעניין ומאתגר המאפשר חשיבה 
יצירתית, רב תחומית / בינתחומית / על תחומית וביקורתית ומחייב עבודה 

שיתופית בכלל מעגלי העשייה.
הלומד היום הוא המלמד מחר - הפיכת הידע / הכישרון הסמוי לגלוי, מתן 
הכרה ופומביות (העצמה) בדרך של "למידה מהצלחות" תוך תהליכי משוב 

ובקרה.
בצעדים קטנים, אנו "יוצאים מהמסגרת" באמצעות התנסות בשבירת מסגרות 

של מרחב פיסי, זמן, גיל ודיסציפלינה.

אודות החטיבה

"אם יש חלום הפועם בך גלה אותו לעולם ותן לו חיים. חלומות לפעמים מתגשמים"

עולם,  לתקן  שמבקש  מי  של  אישי  בחלום  היא  חינוכי  חזון  של  ראשיתו 
ואחריתו המצופה היא שהוא יהפוך למציאות. בחטיבת "דורות" אנו מחנכים 
ערכי  מצע  מתוך  לפעול  והקולקטיבית,  האישית  ביכולת  להאמין  תלמידנו 

איתן, לחשוב רחוק, ליצור, ליזום ולהעז. 
אנו מאמינים כי ההון האנושי של בית הספר הוא המפתח להצלחה ושדמיון 
הוא תחילת היצירה. אם נעז לחשוב רחוק, תוך כדי עשייה גשמית מחוברת 
יחדיו  וניצור  והזמן  המרחב  גבולות  את  נפרוץ  קידמה,  המכוונת  שורשים 

תמונת עתיד ברוח  המאה ה-21.

אנו פועלים לאורו של מודל פדגוגי, נשען ערך 
מציג  זה  מודל  בחטיבה.  שפיתחנו  האמונה, 
בניית זהות לומד (תלמיד/מורה/הורה) ונשען על 

שלושה רכיבים: אני רוצה, אני יכול ואני אצליח!

ההצלחה תתאפשר באמצעות שילוב 
המעגל הפסיכו פדגוגי הכולל שישה 
שיתוף  יק/כ"ר,  שיח  נראות,  רכיבים: 
וסינרגיה, מסוגלות, מוטיבציה ועמידה 

באתגרים.

עיצוב אקלים חינוכי מיטבי. 
טיפוח מיצוי ומצוינות ערכית, לימודית

(אישית ובינאישית בין באי ביה"ס).
חדשנות, למידה משמעותית והתאמתה

למערכת החינוך במאה ה-21.
קידום רצפים פדגוגיים חברתיים.

ומה הלאה?
החלטנו שהגיעה העת להוסיף נדבך ולכן נשקוד על עיצוב דמות בוגר החטיבה. 
נתינה  דעת,  באמונה,  נעמיק  כנפיים.  הצמחת  ונאפשר  שורשים  לו  נעניק 
והגשמה בתקווה שבעתיד נפגוש בו כאחד ממעצבי המחר. כיוון שאנו מאמינים 

שסביבה בונה שפה מצמיחה, נוביל חדשנות וקידמה.
ערכים, חקלאות ויזמות יהפכו למעגלים של שותפות פעילה.

סביב שלושה צירי עשייה: שבירת פרדיגמות (ז'), יזמות וחדשנות (ח') ומעצבי 
המחר (ט').

מחכים לך אצלנו בחטיבה לעשייה משותפת וברוכה!

יישום המודל
הפדגוגי

יזמות תוצרת בית
”המעבדה הפדגוגית“

הפרח של היום
הוא הפרי של מחר

חר
מ

ת ”דורות“ מצמיחה את זרעי ה
יב

ט
ח

איתנו
למצויינות
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בחרנו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם ולכן הקמנו מעבדה פדגוגית 
בית ספרית - "פיתוח יזמות תוצרת בית", מפתחת, יוצרת, משתפת ומשקפת.

צוותי המו"פ שלנו משתפים מורים, תלמידים, הורים ומומחים חיצוניים. 

אנו שוקדים על פיתוח ערכי, עדכני, רלוונטי, מעניין ומאתגר המאפשר חשיבה 
יצירתית, רב תחומית / בינתחומית / על תחומית וביקורתית ומחייב עבודה 

שיתופית בכלל מעגלי העשייה.
הלומד היום הוא המלמד מחר - הפיכת הידע / הכישרון הסמוי לגלוי, מתן 
הכרה ופומביות (העצמה) בדרך של "למידה מהצלחות" תוך תהליכי משוב 

ובקרה.
בצעדים קטנים, אנו "יוצאים מהמסגרת" באמצעות התנסות בשבירת מסגרות 

של מרחב פיסי, זמן, גיל ודיסציפלינה.

אודות החטיבה

"אם יש חלום הפועם בך גלה אותו לעולם ותן לו חיים. חלומות לפעמים מתגשמים"

עולם,  לתקן  שמבקש  מי  של  אישי  בחלום  היא  חינוכי  חזון  של  ראשיתו 
ואחריתו המצופה היא שהוא יהפוך למציאות. בחטיבת "דורות" אנו מחנכים 
ערכי  מצע  מתוך  לפעול  והקולקטיבית,  האישית  ביכולת  להאמין  תלמידנו 

איתן, לחשוב רחוק, ליצור, ליזום ולהעז. 
אנו מאמינים כי ההון האנושי של בית הספר הוא המפתח להצלחה ושדמיון 
הוא תחילת היצירה. אם נעז לחשוב רחוק, תוך כדי עשייה גשמית מחוברת 
יחדיו  וניצור  והזמן  המרחב  גבולות  את  נפרוץ  קידמה,  המכוונת  שורשים 

תמונת עתיד ברוח  המאה ה-21.

אנו פועלים לאורו של מודל פדגוגי, נשען ערך 
מציג  זה  מודל  בחטיבה.  שפיתחנו  האמונה, 
בניית זהות לומד (תלמיד/מורה/הורה) ונשען על 

שלושה רכיבים: אני רוצה, אני יכול ואני אצליח!

ההצלחה תתאפשר באמצעות שילוב 
המעגל הפסיכו פדגוגי הכולל שישה 
שיתוף  יק/כ"ר,  שיח  נראות,  רכיבים: 
וסינרגיה, מסוגלות, מוטיבציה ועמידה 

באתגרים.

עיצוב אקלים חינוכי מיטבי. 
טיפוח מיצוי ומצוינות ערכית, לימודית

(אישית ובינאישית בין באי ביה"ס).
חדשנות, למידה משמעותית והתאמתה

למערכת החינוך במאה ה-21.
קידום רצפים פדגוגיים חברתיים.

ומה הלאה?
החלטנו שהגיעה העת להוסיף נדבך ולכן נשקוד על עיצוב דמות בוגר החטיבה. 
נתינה  דעת,  באמונה,  נעמיק  כנפיים.  הצמחת  ונאפשר  שורשים  לו  נעניק 
והגשמה בתקווה שבעתיד נפגוש בו כאחד ממעצבי המחר. כיוון שאנו מאמינים 

שסביבה בונה שפה מצמיחה, נוביל חדשנות וקידמה.
ערכים, חקלאות ויזמות יהפכו למעגלים של שותפות פעילה.

סביב שלושה צירי עשייה: שבירת פרדיגמות (ז'), יזמות וחדשנות (ח') ומעצבי 
המחר (ט').

מחכים לך אצלנו בחטיבה לעשייה משותפת וברוכה!
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המעבדה הפדגוגית שלנו

"אם מתחשק לך לפעמים לפתוח לרגע את דלת הקסמים בוא ואתן לך מפתח תכנס ותהיה אורח"
(חוה אלברשטיין)

 למידה שיתופית רשתית
 יצירתיות

 בינתחומיות/רב תחומיות
 הרחבת הפלטפורמה הדיגיטאלית

 רלוונטיות
 העברה מטה קוגניטיבית מפורשת

 בחירה
 שילוב ערכים בתחומי הדעת

 הערכה חלופית
 פניה לערוצי תקשורת מגוונים

 למידה חוויתית
 שילוב האפורמלי והפורמלי

 למידה בקו
 פדגוגיה משלבת תלת מיימד

VR מציאות מדומה 
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מסלולי לימוד ותבחינים נדרשים

העשייה החינוכית-ערכית בחטיבה נעה סביב 
שלושה צירים מרכזיים.

כל ציר כורך בתוכו ערכים מובילים.

ויזמות  זוהי שפת העשייה בכלל הכיתות בחטיבה, הכוללת תהליכי פיתוח 
כחלק מתרבות בית ספרית ענפה המשתפת מורים ותלמידים.

תלמידים המבקשים להרחיב מעבר ולהתמקצע בתחומי ענין אישיים יכולים 
לבחור באחד מהמסלולים הבאים:

בעלי  מצטיינים  לתלמידים  המיועד  מסלול  טכנולוגי:  המדעי  המסלול 
ללמידה,  סקרנות  לימודית,  מוטיבציה  המראים  מאוד,  טובה  התנהגות 

אורינטציה מדעית-טכנולוגית ורצון 
ללמוד ולהתפתח. 

שעות  שש  מחייב  זה  מסלול 
 2 2 ש"ש מתמטיקה,  תוספתיות: 
מדעי  ש"ש  ו-2  פיסיקה  ש"ש 
המחשב. כל התלמידים במסלול 
זה ידרשו ללמוד מתמטיקה ברמת 
א' – מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

מסלול נחשון: מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי התנהגות טובה 
הינו  זה  מסלול  ללמידה.  וסקרנות  לימודית  מוטיבציה  המראים  מאוד, 
מסלול מדעי הדורש מעבר לאורינטציה מדעית-טכנולוגית כושר מנהיגות 
והובלה חברתית-ערכית, יכולת לעבודה בקבוצות, עמידה מול קהל, יזמות, 

פיתוח ותרומה לקהילה.
התכנית כוללת פעילויות העשרה 
 6 ודורשת  לקהילה  הפנים  עם 
יום  במסגרת  תוספתיות  שעות 
נחשון. תכנית זו עובדת בשיתוף 
"תלפיות"  פרויקט  עם  פעולה 

שבצבא.
כל התלמידים במסלול זה ידרשו 
 – א'  ברמת  מתמטיקה  ללמוד 

מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

תלמידי שני המסלולים (מדעי-טכנולוגי ונחשון) ידרשו להוכיח אוריינות מתמטית 
ואוריינות שפתית (עברית ואנגלית) גבוהות וכן לעמוד בהצלחה בראיון אישי. 
בלימודים  הצטיינות  על  המעידה  א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג  כן  כמו 

והתנהגות טובה מאוד.

מסלול כדורסל בנים ובנות: מסלול המיועד לספורטאים מצטיינים פעילים 
באגודה שעברו מבחן מעשי, ראיון אישי והם בעלי כרטיס שחקן והתנהגות 

טובה מאוד.

על התלמידים במסגרת תהליך הקבלה 
א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג 
טובים  והתנהגות  הישגים  על  המעידה 
לתלמידים  מאפשר  המסלול  מאוד. 
מאמנים  עם  ביה"ס  במסגרת  להתאמן 
ובארץ.  בעיר  הכדורסל  מתחום  נבחרים 
התלמידים משתתפים במשחקי נבחרות 

הכדורסל ומייצגים את החטיבה בגאון.

מסלול מחול: מסלול המיועד לתלמידות אוהבות ריקוד, המתמחות בסגנונות 
ריקוד מגוונים, רוקדות באופן מקצועי ומעוניינות בהעשרה במסגרת החטיבה. 
מקצועי  במבחן  לעמוד  תידרשנה  זה  במסלול  ללמוד  המעוניינות  בנות 

שיערך על ידי מנהלת המגמה.

חר
מ

ת ”דורות“ מצמיחה את זרעי ה
יב

ט
ח

איתנו
למצויינות

מנהיג המחר
צדק, סובלנות, מנהיגות, 

נתינה, שיוויון ודו-קיום

יזמות וחדשנות
יצירתיות, ייחודיות, 

אחריות ואמונה

שבירת פרדיגמה
ערבות הדדית, הקשבה, שייכות, 

כבוד, אחריות ותעוזה

במבחני  בהצלחה  שעמדו  לתלמידים  המיועד  מסלול  מחוננים:  מסלול 
התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי. 
זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך  בכתה 
הלמידה  מואץ.  באופן  נלמד  המתמטיקה  מקצוע  והרחבה.  העמקה  של 
ומותאמת  ומרחב  זמן  גבולות  פורצת  מאתגרת,  חויתית,  הינה  בכיתה 

המאה ה- 21.
לתלמידים נבנית תכנית 
העשרה במסגרת הבית 
ביקור  הכוללת  ספרית 
במעבדות מחקר, סיורים, 
הרצאות, סדנאות, שיתופי 
פעולה עם התעשייה ועוד. 
לימודים  ימי  חמישה 
נערכים בבית הספר ויום 
במרכז  אחד  לימודים 

"רון ורדי" למחוננים. 

כל תלמידי החטיבה מוזמנים: 
שיעמדו  תלמידים  ספרית.  הבית  האתלטיקה  לנבחרת  מועמדות  להציע 
בהצלחה במבחנים הנערכים על ידי המורים לחינוך גופני ייצגו את החטיבה 

בתחרויות השונות.
נבחרת האתלטיקה הבית ספרית מובילה בהישגיה בכלל התחומים.

הספר:  בבית  הפועלות  המגוונות  המנהיגות  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
ופרחי  (מדריכי  ופש“צים  מש“צים  ייצוגית),  זמר  (להקת  לדורות"  "קולות 
(מתמטיקה  הוראה  תומכי  חברתיים),  (מובילים  עמיתים  צעירים),  של"ח 

ואנגלית), יזמים ועוד.

פיתוח  על  השוקדות  ספריות  הבית  המו"פ  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
מיזמים ייחודיים רב תחומיים ובינתחומיים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות 

(מורה-תלמיד מפת"ח). 

"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש בהם הרוח,
הכוח והשאיפה לשנות את העולם"

(ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל)
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מסלולי לימוד ותבחינים נדרשים

העשייה החינוכית-ערכית בחטיבה נעה סביב 
שלושה צירים מרכזיים.

כל ציר כורך בתוכו ערכים מובילים.

ויזמות  זוהי שפת העשייה בכלל הכיתות בחטיבה, הכוללת תהליכי פיתוח 
כחלק מתרבות בית ספרית ענפה המשתפת מורים ותלמידים.

תלמידים המבקשים להרחיב מעבר ולהתמקצע בתחומי ענין אישיים יכולים 
לבחור באחד מהמסלולים הבאים:

בעלי  מצטיינים  לתלמידים  המיועד  מסלול  טכנולוגי:  המדעי  המסלול 
ללמידה,  סקרנות  לימודית,  מוטיבציה  המראים  מאוד,  טובה  התנהגות 

אורינטציה מדעית-טכנולוגית ורצון 
ללמוד ולהתפתח. 

שעות  שש  מחייב  זה  מסלול 
 2 2 ש"ש מתמטיקה,  תוספתיות: 
מדעי  ש"ש  ו-2  פיסיקה  ש"ש 
המחשב. כל התלמידים במסלול 
זה ידרשו ללמוד מתמטיקה ברמת 
א' – מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

מסלול נחשון: מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי התנהגות טובה 
הינו  זה  מסלול  ללמידה.  וסקרנות  לימודית  מוטיבציה  המראים  מאוד, 
מסלול מדעי הדורש מעבר לאורינטציה מדעית-טכנולוגית כושר מנהיגות 
והובלה חברתית-ערכית, יכולת לעבודה בקבוצות, עמידה מול קהל, יזמות, 

פיתוח ותרומה לקהילה.
התכנית כוללת פעילויות העשרה 
 6 ודורשת  לקהילה  הפנים  עם 
יום  במסגרת  תוספתיות  שעות 
נחשון. תכנית זו עובדת בשיתוף 
"תלפיות"  פרויקט  עם  פעולה 

שבצבא.
כל התלמידים במסלול זה ידרשו 
 – א'  ברמת  מתמטיקה  ללמוד 

מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

תלמידי שני המסלולים (מדעי-טכנולוגי ונחשון) ידרשו להוכיח אוריינות מתמטית 
ואוריינות שפתית (עברית ואנגלית) גבוהות וכן לעמוד בהצלחה בראיון אישי. 
בלימודים  הצטיינות  על  המעידה  א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג  כן  כמו 

והתנהגות טובה מאוד.

מסלול כדורסל בנים ובנות: מסלול המיועד לספורטאים מצטיינים פעילים 
באגודה שעברו מבחן מעשי, ראיון אישי והם בעלי כרטיס שחקן והתנהגות 

טובה מאוד.

על התלמידים במסגרת תהליך הקבלה 
א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג 
טובים  והתנהגות  הישגים  על  המעידה 
לתלמידים  מאפשר  המסלול  מאוד. 
מאמנים  עם  ביה"ס  במסגרת  להתאמן 
ובארץ.  בעיר  הכדורסל  מתחום  נבחרים 
התלמידים משתתפים במשחקי נבחרות 

הכדורסל ומייצגים את החטיבה בגאון.

מסלול מחול: מסלול המיועד לתלמידות אוהבות ריקוד, המתמחות בסגנונות 
ריקוד מגוונים, רוקדות באופן מקצועי ומעוניינות בהעשרה במסגרת החטיבה. 
מקצועי  במבחן  לעמוד  תידרשנה  זה  במסלול  ללמוד  המעוניינות  בנות 

שיערך על ידי מנהלת המגמה.

במבחני  בהצלחה  שעמדו  לתלמידים  המיועד  מסלול  מחוננים:  מסלול 
התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי. 
זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך  בכתה 
הלמידה  מואץ.  באופן  נלמד  המתמטיקה  מקצוע  והרחבה.  העמקה  של 
ומותאמת  ומרחב  זמן  גבולות  פורצת  מאתגרת,  חויתית,  הינה  בכיתה 

המאה ה- 21.
לתלמידים נבנית תכנית 
העשרה במסגרת הבית 
ביקור  הכוללת  ספרית 
במעבדות מחקר, סיורים, 
הרצאות, סדנאות, שיתופי 
פעולה עם התעשייה ועוד. 
לימודים  ימי  חמישה 
נערכים בבית הספר ויום 
במרכז  אחד  לימודים 

"רון ורדי" למחוננים. 

כל תלמידי החטיבה מוזמנים: 
שיעמדו  תלמידים  ספרית.  הבית  האתלטיקה  לנבחרת  מועמדות  להציע 
בהצלחה במבחנים הנערכים על ידי המורים לחינוך גופני ייצגו את החטיבה 

בתחרויות השונות.
נבחרת האתלטיקה הבית ספרית מובילה בהישגיה בכלל התחומים.

הספר:  בבית  הפועלות  המגוונות  המנהיגות  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
ופרחי  (מדריכי  ופש“צים  מש“צים  ייצוגית),  זמר  (להקת  לדורות"  "קולות 
(מתמטיקה  הוראה  תומכי  חברתיים),  (מובילים  עמיתים  צעירים),  של"ח 

ואנגלית), יזמים ועוד.

פיתוח  על  השוקדות  ספריות  הבית  המו"פ  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
מיזמים ייחודיים רב תחומיים ובינתחומיים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות 

(מורה-תלמיד מפת"ח). 

"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש בהם הרוח,
הכוח והשאיפה לשנות את העולם"

(ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל)
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שלושה צירים מרכזיים.
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והובלה חברתית-ערכית, יכולת לעבודה בקבוצות, עמידה מול קהל, יזמות, 

פיתוח ותרומה לקהילה.
התכנית כוללת פעילויות העשרה 
 6 ודורשת  לקהילה  הפנים  עם 
יום  במסגרת  תוספתיות  שעות 
נחשון. תכנית זו עובדת בשיתוף 
"תלפיות"  פרויקט  עם  פעולה 

שבצבא.
כל התלמידים במסלול זה ידרשו 
 – א'  ברמת  מתמטיקה  ללמוד 

מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

תלמידי שני המסלולים (מדעי-טכנולוגי ונחשון) ידרשו להוכיח אוריינות מתמטית 
ואוריינות שפתית (עברית ואנגלית) גבוהות וכן לעמוד בהצלחה בראיון אישי. 
בלימודים  הצטיינות  על  המעידה  א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג  כן  כמו 

והתנהגות טובה מאוד.

מסלול כדורסל בנים ובנות: מסלול המיועד לספורטאים מצטיינים פעילים 
באגודה שעברו מבחן מעשי, ראיון אישי והם בעלי כרטיס שחקן והתנהגות 

טובה מאוד.

על התלמידים במסגרת תהליך הקבלה 
א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג 
טובים  והתנהגות  הישגים  על  המעידה 
לתלמידים  מאפשר  המסלול  מאוד. 
מאמנים  עם  ביה"ס  במסגרת  להתאמן 
ובארץ.  בעיר  הכדורסל  מתחום  נבחרים 
התלמידים משתתפים במשחקי נבחרות 

הכדורסל ומייצגים את החטיבה בגאון.

מסלול מחול: מסלול המיועד לתלמידות אוהבות ריקוד, המתמחות בסגנונות 
ריקוד מגוונים, רוקדות באופן מקצועי ומעוניינות בהעשרה במסגרת החטיבה. 
מקצועי  במבחן  לעמוד  תידרשנה  זה  במסלול  ללמוד  המעוניינות  בנות 

שיערך על ידי מנהלת המגמה.

במבחני  בהצלחה  שעמדו  לתלמידים  המיועד  מסלול  מחוננים:  מסלול 
התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי. 
זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך  בכתה 
הלמידה  מואץ.  באופן  נלמד  המתמטיקה  מקצוע  והרחבה.  העמקה  של 
ומותאמת  ומרחב  זמן  גבולות  פורצת  מאתגרת,  חויתית,  הינה  בכיתה 

המאה ה- 21.
לתלמידים נבנית תכנית 
העשרה במסגרת הבית 
ביקור  הכוללת  ספרית 
במעבדות מחקר, סיורים, 
הרצאות, סדנאות, שיתופי 
פעולה עם התעשייה ועוד. 
לימודים  ימי  חמישה 
נערכים בבית הספר ויום 
במרכז  אחד  לימודים 

"רון ורדי" למחוננים. 

כל תלמידי החטיבה מוזמנים: 
שיעמדו  תלמידים  ספרית.  הבית  האתלטיקה  לנבחרת  מועמדות  להציע 
בהצלחה במבחנים הנערכים על ידי המורים לחינוך גופני ייצגו את החטיבה 

בתחרויות השונות.
נבחרת האתלטיקה הבית ספרית מובילה בהישגיה בכלל התחומים.

הספר:  בבית  הפועלות  המגוונות  המנהיגות  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
ופרחי  (מדריכי  ופש“צים  מש“צים  ייצוגית),  זמר  (להקת  לדורות"  "קולות 
(מתמטיקה  הוראה  תומכי  חברתיים),  (מובילים  עמיתים  צעירים),  של"ח 

ואנגלית), יזמים ועוד.

פיתוח  על  השוקדות  ספריות  הבית  המו"פ  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
מיזמים ייחודיים רב תחומיים ובינתחומיים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות 

(מורה-תלמיד מפת"ח). 

"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש בהם הרוח,
הכוח והשאיפה לשנות את העולם"

(ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל)
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מסלולי לימוד ותבחינים נדרשים

העשייה החינוכית-ערכית בחטיבה נעה סביב 
שלושה צירים מרכזיים.

כל ציר כורך בתוכו ערכים מובילים.

ויזמות  זוהי שפת העשייה בכלל הכיתות בחטיבה, הכוללת תהליכי פיתוח 
כחלק מתרבות בית ספרית ענפה המשתפת מורים ותלמידים.

תלמידים המבקשים להרחיב מעבר ולהתמקצע בתחומי ענין אישיים יכולים 
לבחור באחד מהמסלולים הבאים:

בעלי  מצטיינים  לתלמידים  המיועד  מסלול  טכנולוגי:  המדעי  המסלול 
ללמידה,  סקרנות  לימודית,  מוטיבציה  המראים  מאוד,  טובה  התנהגות 

אורינטציה מדעית-טכנולוגית ורצון 
ללמוד ולהתפתח. 

שעות  שש  מחייב  זה  מסלול 
 2 2 ש"ש מתמטיקה,  תוספתיות: 
מדעי  ש"ש  ו-2  פיסיקה  ש"ש 
המחשב. כל התלמידים במסלול 
זה ידרשו ללמוד מתמטיקה ברמת 
א' – מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

מסלול נחשון: מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי התנהגות טובה 
הינו  זה  מסלול  ללמידה.  וסקרנות  לימודית  מוטיבציה  המראים  מאוד, 
מסלול מדעי הדורש מעבר לאורינטציה מדעית-טכנולוגית כושר מנהיגות 
והובלה חברתית-ערכית, יכולת לעבודה בקבוצות, עמידה מול קהל, יזמות, 

פיתוח ותרומה לקהילה.
התכנית כוללת פעילויות העשרה 
 6 ודורשת  לקהילה  הפנים  עם 
יום  במסגרת  תוספתיות  שעות 
נחשון. תכנית זו עובדת בשיתוף 
"תלפיות"  פרויקט  עם  פעולה 

שבצבא.
כל התלמידים במסלול זה ידרשו 
 – א'  ברמת  מתמטיקה  ללמוד 

מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

תלמידי שני המסלולים (מדעי-טכנולוגי ונחשון) ידרשו להוכיח אוריינות מתמטית 
ואוריינות שפתית (עברית ואנגלית) גבוהות וכן לעמוד בהצלחה בראיון אישי. 
בלימודים  הצטיינות  על  המעידה  א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג  כן  כמו 

והתנהגות טובה מאוד.

מסלול כדורסל בנים ובנות: מסלול המיועד לספורטאים מצטיינים פעילים 
באגודה שעברו מבחן מעשי, ראיון אישי והם בעלי כרטיס שחקן והתנהגות 

טובה מאוד.

על התלמידים במסגרת תהליך הקבלה 
א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג 
טובים  והתנהגות  הישגים  על  המעידה 
לתלמידים  מאפשר  המסלול  מאוד. 
מאמנים  עם  ביה"ס  במסגרת  להתאמן 
ובארץ.  בעיר  הכדורסל  מתחום  נבחרים 
התלמידים משתתפים במשחקי נבחרות 

הכדורסל ומייצגים את החטיבה בגאון.

מסלול מחול: מסלול המיועד לתלמידות אוהבות ריקוד, המתמחות בסגנונות 
ריקוד מגוונים, רוקדות באופן מקצועי ומעוניינות בהעשרה במסגרת החטיבה. 
מקצועי  במבחן  לעמוד  תידרשנה  זה  במסלול  ללמוד  המעוניינות  בנות 

שיערך על ידי מנהלת המגמה.

במבחני  בהצלחה  שעמדו  לתלמידים  המיועד  מסלול  מחוננים:  מסלול 
התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי. 
זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך  בכתה 
הלמידה  מואץ.  באופן  נלמד  המתמטיקה  מקצוע  והרחבה.  העמקה  של 
ומותאמת  ומרחב  זמן  גבולות  פורצת  מאתגרת,  חויתית,  הינה  בכיתה 

המאה ה- 21.
לתלמידים נבנית תכנית 
העשרה במסגרת הבית 
ביקור  הכוללת  ספרית 
במעבדות מחקר, סיורים, 
הרצאות, סדנאות, שיתופי 
פעולה עם התעשייה ועוד. 
לימודים  ימי  חמישה 
נערכים בבית הספר ויום 
במרכז  אחד  לימודים 

"רון ורדי" למחוננים. 

כל תלמידי החטיבה מוזמנים: 
שיעמדו  תלמידים  ספרית.  הבית  האתלטיקה  לנבחרת  מועמדות  להציע 
בהצלחה במבחנים הנערכים על ידי המורים לחינוך גופני ייצגו את החטיבה 

בתחרויות השונות.
נבחרת האתלטיקה הבית ספרית מובילה בהישגיה בכלל התחומים.

הספר:  בבית  הפועלות  המגוונות  המנהיגות  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
ופרחי  (מדריכי  ופש“צים  מש“צים  ייצוגית),  זמר  (להקת  לדורות"  "קולות 
(מתמטיקה  הוראה  תומכי  חברתיים),  (מובילים  עמיתים  צעירים),  של"ח 

ואנגלית), יזמים ועוד.

פיתוח  על  השוקדות  ספריות  הבית  המו"פ  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
מיזמים ייחודיים רב תחומיים ובינתחומיים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות 

(מורה-תלמיד מפת"ח). 

"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש בהם הרוח,
הכוח והשאיפה לשנות את העולם"

(ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל)
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מסלולי לימוד ותבחינים נדרשים

העשייה החינוכית-ערכית בחטיבה נעה סביב 
שלושה צירים מרכזיים.

כל ציר כורך בתוכו ערכים מובילים.

ויזמות  זוהי שפת העשייה בכלל הכיתות בחטיבה, הכוללת תהליכי פיתוח 
כחלק מתרבות בית ספרית ענפה המשתפת מורים ותלמידים.

תלמידים המבקשים להרחיב מעבר ולהתמקצע בתחומי ענין אישיים יכולים 
לבחור באחד מהמסלולים הבאים:

בעלי  מצטיינים  לתלמידים  המיועד  מסלול  טכנולוגי:  המדעי  המסלול 
ללמידה,  סקרנות  לימודית,  מוטיבציה  המראים  מאוד,  טובה  התנהגות 

אורינטציה מדעית-טכנולוגית ורצון 
ללמוד ולהתפתח. 

שעות  שש  מחייב  זה  מסלול 
 2 2 ש"ש מתמטיקה,  תוספתיות: 
מדעי  ש"ש  ו-2  פיסיקה  ש"ש 
המחשב. כל התלמידים במסלול 
זה ידרשו ללמוד מתמטיקה ברמת 
א' – מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

מסלול נחשון: מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי התנהגות טובה 
הינו  זה  מסלול  ללמידה.  וסקרנות  לימודית  מוטיבציה  המראים  מאוד, 
מסלול מדעי הדורש מעבר לאורינטציה מדעית-טכנולוגית כושר מנהיגות 
והובלה חברתית-ערכית, יכולת לעבודה בקבוצות, עמידה מול קהל, יזמות, 

פיתוח ותרומה לקהילה.
התכנית כוללת פעילויות העשרה 
 6 ודורשת  לקהילה  הפנים  עם 
יום  במסגרת  תוספתיות  שעות 
נחשון. תכנית זו עובדת בשיתוף 
"תלפיות"  פרויקט  עם  פעולה 

שבצבא.
כל התלמידים במסלול זה ידרשו 
 – א'  ברמת  מתמטיקה  ללמוד 

מוגבר וכן אנגלית ברמה א'. 

תלמידי שני המסלולים (מדעי-טכנולוגי ונחשון) ידרשו להוכיח אוריינות מתמטית 
ואוריינות שפתית (עברית ואנגלית) גבוהות וכן לעמוד בהצלחה בראיון אישי. 
בלימודים  הצטיינות  על  המעידה  א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג  כן  כמו 

והתנהגות טובה מאוד.

מסלול כדורסל בנים ובנות: מסלול המיועד לספורטאים מצטיינים פעילים 
באגודה שעברו מבחן מעשי, ראיון אישי והם בעלי כרטיס שחקן והתנהגות 

טובה מאוד.

על התלמידים במסגרת תהליך הקבלה 
א')  (מחצית  הישגים  תעודת  להציג 
טובים  והתנהגות  הישגים  על  המעידה 
לתלמידים  מאפשר  המסלול  מאוד. 
מאמנים  עם  ביה"ס  במסגרת  להתאמן 
ובארץ.  בעיר  הכדורסל  מתחום  נבחרים 
התלמידים משתתפים במשחקי נבחרות 

הכדורסל ומייצגים את החטיבה בגאון.

מסלול מחול: מסלול המיועד לתלמידות אוהבות ריקוד, המתמחות בסגנונות 
ריקוד מגוונים, רוקדות באופן מקצועי ומעוניינות בהעשרה במסגרת החטיבה. 
מקצועי  במבחן  לעמוד  תידרשנה  זה  במסלול  ללמוד  המעוניינות  בנות 

שיערך על ידי מנהלת המגמה.

במבחני  בהצלחה  שעמדו  לתלמידים  המיועד  מסלול  מחוננים:  מסלול 
התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי. 
זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך  בכתה 
הלמידה  מואץ.  באופן  נלמד  המתמטיקה  מקצוע  והרחבה.  העמקה  של 
ומותאמת  ומרחב  זמן  גבולות  פורצת  מאתגרת,  חויתית,  הינה  בכיתה 

המאה ה- 21.
לתלמידים נבנית תכנית 
העשרה במסגרת הבית 
ביקור  הכוללת  ספרית 
במעבדות מחקר, סיורים, 
הרצאות, סדנאות, שיתופי 
פעולה עם התעשייה ועוד. 
לימודים  ימי  חמישה 
נערכים בבית הספר ויום 
במרכז  אחד  לימודים 

"רון ורדי" למחוננים. 

כל תלמידי החטיבה מוזמנים: 
שיעמדו  תלמידים  ספרית.  הבית  האתלטיקה  לנבחרת  מועמדות  להציע 
בהצלחה במבחנים הנערכים על ידי המורים לחינוך גופני ייצגו את החטיבה 

בתחרויות השונות.
נבחרת האתלטיקה הבית ספרית מובילה בהישגיה בכלל התחומים.

הספר:  בבית  הפועלות  המגוונות  המנהיגות  בקבוצות  פעיל  חלק  לקחת 
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"השאלת ספרים"

רכישת ספרי לימוד מהווה תמיד הוצאה גדולה ומשמעותית עבור כל משפחה. 
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ספרים  כוללת  החבילה  ספק,  הסר  למען  הבאה.  לשנה"ל  לו  המתאימים 

חדשים או משומשים במצב טוב וחוברות עבודה.
התלמיד יתחייב להשאיר בסוף שנת הלימודים את הספרים שרכש במצב 
סביר, בהתחשב בשימוש בהם במהלך השנה. תלמיד שיחזיר ספר במצב של 

בלאי שאינו מאפשר שימוש יחויב בתשלום. 
תלמיד שלא ישלים את החזרותיו לא יוכל להשתתף בפרויקט בשנה שלאחר 

מכן עד לסיום חובותיו.
הטופס  באמצעות  זאת  יצהיר  בתכנית  ישתתפו  שילדיו  מעוניין  שאינו  הורה 

המצ"ב ויעבירו למנהל/ת בית הספר בזמן הרישום לחטיבה. 
ההורים  כי  משמעו  בפרויקט  להשתתפות  ההתנגדות  טופס  על  חתימה  אי 
ולשאת  מתחייבים להשאיר את הספרים שרכשו בשנת הלימודים הקודמת 
בעלות של 280 ש"ח לצורך קיומו של הפרויקט. הורה שאינו מביע התנגדות 

יחשב כנותן הסכמתו להצטרף לפרויקט.
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רוח של התחלה חדשה

אנו מאמינים כי תיקונו של עולם תלוי בתיקונו של החינוך
                                                        (יאנוש קורצ'אק)

הורים ותלמידים יקרים,
תיקון משמעותי תחילתו בתיקון הנשמה וסופו ביצירת עולם טוב יותר, עולם 
המושתת על ערכים. אי לכך נשקוד על בניית מעגלי ערך כתשתית איתנה 

לעשייה פדגוגית ענפה.
אני מזמינה אתכם תלמידים והורים לדבר שפה אחת - שפת תקנון, אורחות 
כללי  על  שמירה  בביה"ס.  הנהוגים  ההתנהגות  כללי  את  המגדיר  החיים 
נעים, חיובי  והחוקים היא מצע מחייב להבטחת אקלים מיטבי,  ההתנהגות 
ומצמיח. תקנון ביה"ס המלא מופיע באתר ביה"ס ויחולק לתלמידים בתחילת 

שנת הלימודים.
להלן מידע מתומצת שישמש כעזר להיערכות נאותה לקראת שנה"ל החדשה.

לתשומת לבכם:
הסעיף  לביה"ס.  בהופעה  העוסק  סעיף  הכולל  תקנון  גובש  שלנו  בחטיבה 

נקבע בשיתוף תלמידים, הורים ומורים ומפורסם במלואו באתר ביה“ס.

יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 בדיוק.
בחטיבה נהוגה תלבושת אחידה כמפורט:

חולצות
- קיץ -

חולצות T חלקות בכל הצבעים מוטבעות בסמל ביה"ס.
חל איסור על הופעה בחולצות בטן, חולצה קרועה או גזורה.

- חורף -
חולצות סווצ'ר חלקות בכל הצבעים, ללא רוכסן, מוטבעות בסמל ביה"ס.

חל איסור על הופעה בסווצ'ר גזור או קרוע.
מומלץ לרכוש חולצת קיץ וחורף אחת בצבע לבן להופעה בימי חג וטקסים.

מתחתיה  כאשר  מלא,  רוכסן  עם  חלקה  "פוטר"  בעליונית  להופיע  ניתן 
חולצה עם סמל.

מכנסיים
מכנסיים בצבע אחיד.

חל איסור על הופעה במכנסיים גזורים או קרועים.
אין להגיע לביה"ס בשיער צבוע / פסים / גוונים.

נעליים
נעליים שטוחות, מומלץ נעל ספורט נוחה.

אין להופיע לביה"ס בקבקבים מסוגים שונים או בנעליים בעלות עקבים 
ופלטפורמות.

אין להופיע באיפור ונעלי אצבע.

תלבושת לשיעורי חינוך גופני
נעלי ספורט תקניות, מכנסי ספורט וחולצת ספורט בצבע ירוק או שחור 

מוטבעת בסמל ביה"ס.
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בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

באתר  להתעדכן  מתבקשים  ספרים  השאלת  לפרויקט  שנרשמו  תלמידים 
דורות) חט"ב   - הריאלית  (הגימנסיה   www.realitdorot.org הספר:  בית 

לגבי איסוף הספרים.

היום הראשון לפתיחת שנת הלימודי תש"פ
יום א', א' באלול תשע"ט, 1.9.2019

הלימודים יתחילו בשעה 8:00 ויסתיימו בשעה 12:00

ציוד נדרש ליום הראשון ללימודים:
תלבושת בהתאם לתקנון ביה“ס

כלי כתיבה
מחברת

יומן
וחיוך של התחלה חדשה

יום קבלת כיתות ז'
יום רביעי כ"ז באב תשע"ט 28.8.2019 בין השעות 9:00-11:00

רחוב  החטיבה  במבואת  התלמידים  פני  את  יקבל  החינוכי  הצוות 
האחים סמילצ'נסקי 22 בשעה 8:45.

מאחלים לכם ולבני משפחתכם
הצלחה בהמשך דרככם

חבצלת לוטן - מנהלת החטיבה
והצוות החינוכי
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בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

טפסים להגשה
למחנכת הכיתה עד 24.3.19

פרויקט השאלת ספרי לימוד חט"ב דורות

טופס מס‘ 1

בחירת חברים

טופס מס‘ 2

טופס בחירת מסלולים

טופס מס‘ 3

העברת מידע בין בית הספר וההורים

טופס מס‘ 4

אישור הורים לפרסום תמונות

טופס מס‘ 5
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בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 
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פרויקט השאלת ספרי לימוד חט"ב דורות

אנו, הורי התלמיד ________________________________

מבי"ס ____________________   מכיתה _____

        מעוניינים לקחת חלק בפרויקט השאלת ספרים.

        מתנגדים לקחת חלק בפרויקט להשאלת ספרי לימוד. 

שם האב: _____________________________________

חתימת האב: ___________________________________

שם האם: _____________________________________

חתימת האם: __________________________________

תאריך: _________________

בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    
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שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
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בי"ס מזין וכיתה.
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____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

טופס מס‘ 1



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:
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אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



בחירת חברים

 פרטים אישיים של המבקש:

שם משפחה: __________________ שם פרטי: __________________

בי“ס מזין: ____________________ כיתה: ____________________

הייתי רוצה ללמוד עם אחד מהחברים הבאים באותה הכיתה בשנה“ל הבאה:

� שם משפחה: _________________  שם פרטי: _________________

� שם משפחה: _________________  שם פרטי: _________________

� שם משפחה: _________________  שם פרטי: _________________

חתימת התלמיד/ה:_______________________________________  

חתימת שני ההורים:___________________/___________________

תאריך: _________________

 

תלמיד/ה יקר/ה,
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת "דורות" ומאחלים לך הצלחה מרבית.
על מנת להקל עליך את המעבר לחטיבת הביניים ניתנת לך האפשרות לבחור 

שלושה חברים איתם היית מעונין ללמוד בכיתה בשנה"ל הבאה.
עליך לבחור חברים אשר על פי שיקול דעתך יסייעו לך בהשתלבותך החברתית 

והלימודית בכיתה.
אנו מתחייבים כי חבר אחד מבין השלושה (לא על פי סדר העדיפות שבחרת) 

ילמד איתך בכיתה.
עמידה  יראו  והם  ייחודי  מסלול  שביקשו  חברים  ותבחר  במידה  לב,  שים 
בתבחינים הנדרשים תצטרך לבחור חבר אחר (שבחר במסלול דומה לשלך 

או בחר במסלול הרגיל).
תלמיד שיראה קושי התנהגותי (בהתאם לגיליון הציונים של מחצית א') ישובץ 

בהתאם לשיקול הדעת של הצוות המקצועי.

בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

טופס מס‘ 2



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



טופס בחירת מסלולים

על קצה המזלג...
המסלול המדעי מאפשר שני נתיבי לימוד: עמ"ט - עתודה מדעית-טכנולוגית 
מאוד,  טובה  התנהגות  בלימודים,  הצטיינות  מחייבים  הנתיבים  שני  ונחשון. 
ולהתפתח.  ללמוד  ורצון  מדעית-טכנולוגית  אוריינטציה  ללמידה,  סקרנות 
נתיב נחשון מעבר לכך דורש גם מנהיגות חברתית, יוזמה פעילה בקהילה 

ויכולת גבוהה לעבודה בצוות.
מסלול מחוננים מחייב עמידה בהצלחה במבחני ”מכון קרני“ וראיון אישי.
מסלול כדורסל בנים/בנות ומחול - עמידה בתנאי הקבלה ובמבחן מעשי.

בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

המשך בצד השני

טופס מס‘ 3



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

שם התלמיד/ה ___________________________ כיתה __________

דרכי התקשרות עם ההורים

 _________________________ בחזקתו  נמצא  הילד  אשר  ההורה  שם 

 _______________________________________________ כתובת 

דוא"ל ____________________________ טלפון _______________

שם ההורה האחר _________________________

כתובת _______________________________________________

דוא"ל ____________________________ טלפון _______________

פירוט החלטות שיפוטיות בעניין הילד הנוגעות לענייני חינוך, לרבות זמני שהות 
(במידת האפשר יש לצרף מסמכים רלוונטיים)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הסדרת הקשר והעברת המידע (כגון העברת מידע שוטף, דיווחי התנהגות, ציונים, 
תעודות, תאונות שהיו לתלמיד במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו  וכדומה)  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

פירוט השתתפות ההורים באספות ובפעילות של המוסד החינוכי (כגון טיולים, 
טקסים  וכדומה)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

חתימת הורה _________________ חתימת הורה  _________________

חתימת מחנך או יועץ ____________________ תאריך: _____________

העברת מידע בין בית הספר וההורים
מיועד למשפחה שבראשה הורה עצמאי

טופס מס‘ 4

המשך בצד השני



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

שם התלמיד/ה ___________________________ כיתה __________

דרכי התקשרות עם ההורים

 _________________________ בחזקתו  נמצא  הילד  אשר  ההורה  שם 

 _______________________________________________ כתובת 

דוא"ל ____________________________ טלפון _______________

שם ההורה האחר _________________________

כתובת _______________________________________________

דוא"ל ____________________________ טלפון _______________

פירוט החלטות שיפוטיות בעניין הילד הנוגעות לענייני חינוך, לרבות זמני שהות 
(במידת האפשר יש לצרף מסמכים רלוונטיים)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הסדרת הקשר והעברת המידע (כגון העברת מידע שוטף, דיווחי התנהגות, ציונים, 
תעודות, תאונות שהיו לתלמיד במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו  וכדומה)  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

פירוט השתתפות ההורים באספות ובפעילות של המוסד החינוכי (כגון טיולים, 
טקסים  וכדומה)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

חתימת הורה _________________ חתימת הורה  _________________

חתימת מחנך או יועץ ____________________ תאריך: _____________



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

טופס מס‘ 5

אישור הורים לפרסום תמונות תלמיד/ה
על פי חוק, אנו צריכים לקבל את אישור ההורים או האפוטרופוס הממונה על התלמיד/ה 

לפרסום תמונות ילדיהם באינטרנט ובפרסומי בית הספר השונים עקב היותם קטינים.

שם התלמיד/ה ___________________________    כיתה __________

ת.ז. __________________________________     כיתה __________

אנו הורי התלמיד/ה החתומים מטה מאשרים פרסום תמונות בננו/בתנו באתר ביה"ס, 
בעיתון ביה“ס, בספר המחזור ובפרסומי ביה“ס השונים.

אנו מתחייבים שלא תהייה לנו כל דרישה ו/או תביעה כלפי ביה"ס והצוות החינוכי בגין 
צילום ו/או פרסום צילום ו/או כל שימוש אחר כמפורט לעיל בתמונת/ות התלמיד/ה.

שם ההורה _____________________________________________

ת.ז.  _________________________________________________

חתימת ההורה ___________________________  תאריך __________



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

בהצלחה



בחירת מסלול לימוד:
מחול  בנים/בנות,  כדורסל  נחשון,  טכנולוגי,  מדעי  לימוד:  מסלולי  מגוון  בביה"ס 

ומחוננים.
סמן X במקום המתאים בהתאם לבחירתך:

אני מעונין ללמוד במסלול הרגיל.                                                               

אני מעונין ללמוד במסלול ייחודי.  

עדיפות ראשונה: ___________________________________    

עדיפות שניה: _____________________________________  

שים לב, תלמיד המעונין במסלול ייחודי מוותר על אפשרות בחירת חברים!

יש לצרף 2 תמונות 
פספורט של התלמיד 

ולכתוב מאחוריהן את 
שם התלמיד,

שם המשפחה,
בי"ס מזין וכיתה.

חשוב לי שיועצת השכבה תדע ש: ______________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

הערות/הארות ההורים:_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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רחוב האחים סמילצ'נסקי 22 ראשל"צ
טלפונים: 03-9659090, 03-9660875

פקס: 03-9652667
www.realitdorot.org :אתר

להאיר, לחזות, לכוון, לצפות, 
לנווט, לעגן, ליישם, להנהיג, 
לקחת זאת ולעשות זאת שלך 

לדורות

חר
מ

ת ”דורות“ מצמיחה את זרעי ה
יב

ט
ח

איתנו
למצויינות


