
 
 יח"ל בתיכון חדש הרצליה 5תנאי קבלה למקצועות מורחבים ברמת 

 תנאי קבלה  שם המגמה 
: מדעי הנדסת תוכנה 

 המחשב וסייבר 
 ומעלה  85ממוצע כללי 

 הקבצות א
 יח"ל במתמטיקה  5שיבוץ בתיכון ל 

 מבחן קבלה 
 ומעלה  85ממוצע כללי  רפואה –מדעי הבריאות 

 הקבצות א
 ומעלה  85ממוצע כללי  פיזיקה

 הקבצות א
 יח"ל במתמטיקה  5שיבוץ בתיכון ל 

 ומעלה  80ממוצע כללי  כימיה
 לפחות במקצוע מדעי 80ציון 
יח"ל לפחות במתמטיקה. 4. שיבוץ בתיכון לרמת  לפחות במתמטיקה בהקבצה א 75ציון 

  
 ומעלה  80ממוצע כללי  ביולוגיה

 לפחות במקצוע מדעי 80ציון 
 יח"ל לפחות במתמטיקה. 4. שיבוץ בתיכון לרמת לפחות במתמטיקה בהקבצה א 75ציון 

 ומעלה  85ממוצע כללי  משפטים וקרימינולוגיה 
 הקבצות א

 יכולת ניתוח אירועים ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה
 ומעלה  80ממוצע כללי  פסיכולוגיה וסוציולוגיה 

 הקבצות א
חינוך גופני בהתמחות 
מדריכי כושר במרחב 

 הפתוח 

 ומעלה  75ממוצע כללי 
 בחינוך גופני  90ציון 

 עיסוק בפעילויות ספורטיביות בדגש על כושר גופני במרחב הפתוח
 משמעת עצמית גבוהה
 התנהגות טובה מאוד 

 אישור רפואי 
 ומעלה  70ממוצע כללי  מוזיקה

 כישרון מוזיקלי 
 בנגינה ו/או בשירהניסיון מעשי 

 ראיון קבלה ואודישן של שני קטעי נגינה/ שירה. 
 ומעלה  70ממוצע כללי  תקשורת וקולנוע

 צוות ה ביכולת עבוד
 ומעלה  70ממוצע כללי  גיאוגרפיה 

 צוותב היכולת עבוד
 לפחות 85וציונם השנתי  בחטה"בלתלמידים שלמדו ערבית  ערבית 

 לפחות 85השנתי הוא  וציונםלתלמידים דוברי השפה  או תלמידים שלמדו צרפתית בחטה"ב  צרפתית 
 תיירות ופנאי

 לכיתת אתגר בלבד
 התנהגות טובה מאוד 

 עפ"י איתור מראש ע"י ביה"ס כיתות מב"ר , אתגר 
 מוטיבציה גבוהה ללמידה ולהצלחה

 התנהגות טובה מאוד , נוכחות סדירה בביה"ס 
 

 כניות העשרה למצטיינים )למידה בתוכניות אלו היא בנוסף ללימודים של מקצועות מורחבים(כיתות / ת
 תנאי קבלה  שם התכנית 

 ומעלה  85ממוצע כללי  כיתת מצוינות 
 הקבצות א

 תלמידים סקרנים, הישגיים, בעלי מוטיבציה גבוהה להצלחה
 ריאיון קבלה 

 ומעלה  85ממוצע כללי  דיפלומטיה וממשל 
 הקבצות א

 אנגלית ברמה גבוהה. יתרון לשפה זרה נוספת. 
 כושר שכנוע, דמות ייצוגית, התמצאות באקטואליה, יכולת ורבלית טובה מאוד

 מבחן וראיון קבלה 



 
 

  קריטריונים לשיבוץ לרמות לימוד באנגלית

הקבצה בחטיבת 
 הביניים

 רמת הלימוד בתיכון   ציון חטיבת הביניים 

 יח"ל  5 ומעלה  80 א

 יח"ל  4 ומטה  79 א 

 יח"ל  4 ומעלה  80 ב

 יח"ל  3 ומטה  79 ב

 יח"ל  3 כל ציון  ג

 

 

 

   קריטריונים לשיבוץ לרמות לימוד במתמטיקה

הקבצה בחטיבת 
 הביניים

 רמת הלימוד בתיכון   ציון חטיבת הביניים 

 יח"ל  5 ומעלה  55 כיתת מצוינות

 יח"ל 4 ומטה  54 כיתת מצוינות 

 יח"ל  5 ומעלה  90 1-א , א

 יח"ל  4   90 – 55 1 -א, א 

 יח"ל  3 ומטה 54 1-א , א

 יח"ל  3 כל ציון  ב

 יח"ל  3 כל ציון  ג

 
 

 

 


