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 פ"אתשהקריטריונים לקבלת תלמידים לתיכון בן צבי בשנה"ל 
 

ומעלה  90בציון יתקבלו תלמידים מהקבצה א במתמטיקה  –  כתה מדעית .1
 מטעם מכון "קרני".  ת התאמה ובחינ ומעלה 90ממוצע ציונים ו

  ()תלמידים הלומדים בבר אילן פטורים מבחינה זו 
 תלמיד שלמד בחטיבת שז"ר בכיתת מחוננים, או יעבור   –כיתת מחוננים   .2

 בחינת מכון "קרני" למחוננים . כל התלמידים חייבים בראיון קבלה. 
 ( . זו חדשים לכתה ר קבלת תלמידיםשאם תתאפ  לא ידוע )עדיין 

 
במקצועות הריאליים,   ומעלה 85ממוצע ציונים  –כיתת ביוטכנולוגיה  .3

 .במתימטיקה(הקבצה א' )
 

 ומעלה  85ממוצע ציונים הקבצה א' באנגלית,  –  דיפלומטיהכיתת  .4
 

  85יתקבלו תלמידים מהקבצה א במתמטיקה בציון   –כיתת הנדסת תוכנה  .5
וראיון   מטעם מכון "קרני" ת התאמה בחינ .ומעלה 85ומעלה וממוצע ציונים 

 . אישי
 

 . ומעלה  80ממוצע ציונים  – ריאלי/חברתימסלול בגרות  .6
ומעלה   75למקבץ הריאלי, יתקבלו תלמידים מהקבצה א' במתמטיקה בציון 

למקבץ החברתי/הומני כל יתר    לפחות במקצועות המדעיים. 80בציון  ו
 ומעלה .  80ים בעלי ממוצע  התלמיד

 השילוב במתמטיקה לרמות הלימוד השונות מפורטים בקובץ נפרד.   תנאי
 

   –  אומנויות ריאלי/חברתימסלול בגרות  .7
 . 6בסעיף תנאי קבלה זהים למסלול 

תלמידים המבקשים למסלול ריאלי אומנויות, מתבקשים לבחור מקצוע אחד  
 כימיה/פיסיקה/מחשבים. : ללמידה בכתה י' 

 תנאי השילוב במתמטיקה לרמות הלימוד השונות מפורטים בקובץ נפרד. 
 

 .79-27   ממוצע ציונים הומני-חברתי מסלול בגרות   .8
 לית הקבצות ב' ומעלה. מתמטיקה ואנג

 . 79-27  ממוצע ציונים בין  –אומנויות  הומני-חברתי מסלול בגרות   .9
 עלה + מבחן התאמה למגמה ייחודית. וממתמטיקה ואנגלית הקבצות ב'  

 
+ מבחני מ"ם + הקבצות ב' בציון עובר ומעלה.   71-60   ממוצע –מב"ר  מסלול  . 10

 מורי החטיבה וראיון אישי.  תהתנהגות ללא דופי, המלצ
 כיתת גמר עיונית  . 11

המלצת מורי החטיבה   שנות לימוד, התנהגות ללא דופי,  12מוטיבציה לסיום  
 וראיון אישי. 

 
יש לציין שבחישוב הממוצעים ביה"ס שומר לעצמו את הזכות להפעיל שיקול דעת  

 . פנימי לגבי מקצועות הלימוד ולגבי אופן השיקלול של  הקבצות ב' וג'
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