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ביה"ס התיכון ע"ש   הנשיא י. בן צבי
       ית אונויעיריית קר

 
 2018 נובמבר 25      

 
 לתלמידי כתות ט' שלום,

 
 תבחינות התאמה למגמות ייחודיו                                  

 

 נקיים בחינות התאמה למגמות הייחודיות   בחודש פברואר •

 בביה"ס.            

     יומיים עד ם להירשם לבחינות בגזברות בית הספר, המעוניינים מוזמני •

  לפני מועד הבחינה.       

 .באתר בית הספרבקישור שיצורף לבחינה  םלהירשיש  •

  לאחד. המעוניינים ירשמו מגמות נקבעו מספר מועדי בחינותל •

 המועדים בלבד.        

 ניתן להיבחן לשתי מגמות בלבד. •

  

 ועיצוב מגמת אמנות
 

 13:00מהשעה  14בבניין אומנויות חדר נות יתקיימו ההתאמה למגמת האמבחינות 
 תאריכים הבאים:ב
 

 17.2.19 - 'איום  
 18.2.19 - 'ביום  

 
יש להביא תיק עבודות הכולל עבודות מלימודי אומנות בעבר, או שירבוטים, רישומים 

 וכל מה שיאפשר התרשמות מהאופן בו אתם נוגעים בקו ובצבע.
 

 וסיקהמגמת המ
  13:00 בשעהבבניין אומנויות, בקומה השלישית  33 בחינות ההתאמה יתקיימו בחדר

 
  17.2.19 יום  א' 
  18.2.19 יום  ב' 

 
          המועמדים מתבקשים להכין שני קטעים  מוסיקליים קצרים בעלי אופי שונה 

 )שירים או חלקים מתוך יצירות גדולות יותר(.
 

 ראיון אישי עם כל תלמיד. אחרי הביצוע יתקיים
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 מגמת הקולנוע
 

התכנסות משותפת של כל המועמדים המעוניינים להתקבל למגמה, לצורך מתן 
 בחדר מגמת הקולנוע, בבניין אומנויות. 14:00 בשעה 13.2.19' דביום הנחיות תתקיים 

ס בחינת הכניסה נערכת באינטרנט! החומרים לבחינה יעלו לאתר ביה" –שימו לב 

 10.2.19 -החל מהלביצוע המטלות השונות  מדויקותעם הנחיות 

 

אין חובה להגיע למפגש ההנחיות. אפשר להיכנס לאתר ביה"ס הערה חשובה: 

ולקרוא את ההנחיות למטלות הכניסה. הן מוסברות היטב ובבהירות. במידה וישנו 

שמופיע  מייל שלנו,-קושי כלשהו, אתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות באמצעות האי

 בתוך קבצי ההנחיות. 

      
   

 מגמת מחול
 

בבניין אומנויות בסטודיו , 13:00בשעה  25.2.19 ב'תתקיימנה ביום  בחינות ההתאמה
 למחול )קומת קרקע(

 
נא להגיע עם דיסק   דרישות: על הנבחנים להכין קטע ריקוד קצר של כדקה וחצי.

 הכולל מוזיקה בהתאם לקטע שהוכן.
  

 בשיער אסוף וללא תכשיטים. ונעלי בלט, י ריקודמבחנים עם בגדיש להגיע ל
  
 

 מגמת האדריכלות
 

  3חדר מס'  בבניין אומנויותבחינת ההתאמה תתקיים בחדר אדריכלות 
 בתאריכים:  13:30בשעה 

 
 17.2.19 - 'איום 
 24.2.19 - 'איום 

 
 יש להגיע עם שני עפרונות, מחק וסרגל. 

 הבחינה בודקת ראייה מרחבית ואינה מצריכה ידע קודם.
 

 .לאחר הבחינה יתקיים ראיון אישי עם כל תלמיד
 
 

 מגמת ספורט
 

 בחינות התאמה למגמה יתקיימו באולם צ'יינין בתאריכים:
 13:00בשעה  24.2.19 -'יום א

 12:15בשעה  27.2.19 -'דיום 
 

 יש להגיע למבחנים לבושים בבגדי ספורט.
 

  -יתחלק ל המבחן
 כדורגל וכדורסל. * מבחן מעשי באחד מענפי הספורט הבאים: כדור יד,

 * ידע כללי .
 *ראיון אישי 
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 מגמת תיאטרון

 
 בבניין אומנויות, חדר תאטרון קומה ב'.מבחני ההתאמה  למגמה יתקיימו 

 בתאריכים: 14:00בשעה 
 

 13.2.19 -'דיום   

 -'איום   
  -יום   ב'

17.2.19 
18.2.19 

 
 הנבחנים מתבקשים להכין:

 
 אחד קומי ואחד דרמטי. שני מונולוגים מתוך מחזות  .1

 יש לדעת את הטקסט בע"פ.
 מועד הבחינה יקבע בעת הרישום בגזברות. .2

 
 

 מבחן "קרני" -כתה מדעית
 

 בבית הספר. 14:00בשעה  27.3.19 'דהמבחן יתקיים ביום 
  כון "קרני".את הצ'ק יש לרשום לפקודת מ .200₪עלות הבחינה 

 מספרי החדרים בהם תתקיים הבחינה יפורסמו ביום הבחינה על לוח המודעות.
 יש להצטייד בכלי כתיבה.

 
 ""קרני-מבחן -כיתת מחוננים 

 
 לתלמידים שלא למדו בכיתת מחוננים בט' והמעוניינים להצטרף לכיתה זו.

  באחד משני יכנסו לאתר של מכון קרני ימלאו טופס מקוון ויוכלו לבחור להבחן
 -התאריכים
31.12.18 
10.1.19 
  .ר"בחטיבת שז 15:00בשעה 

 
 , מבחן מ"םמסלול בגרות רגילכיתות 

 
 .12:15בשעה  27.3.19המבחן יתקיים ביום ד' 

               מיקום החדרים בהם תתקיים הבחינה יפורסם על לוח המודעות בביה"ס, 
 ביום הבחינה.

 בברכה,
 
 

 רוזנבוים                                                         ציפי                       אורן רויטל הולצמן וקרן 
 נהלת ביה"סמ                                                 ת השכבהויועצ
  

                        
E2733  

 

__________________________________________________________                                                                                  
  03-5349223פקס:    03-6350425קרית אונו          טלפון:  31רח' שלמה המלך 


