ומה עם פעילות חברתית ופעילות חינוכית-ערכית?
• תוכנית "החינוך האישי".
• טיולים ליומיים בחטיבת הביניים ,וטיולים של שלושה ימים בחטיבה העליונה.
• תחרות כישרונות " -כוכב נולד" בחטיבת הביניים ותחרות של שירים מקוריים
בחטיבה העליונה – "שיר שז"ר".
• מועדון ספורט שמציע שפע של פעילויות לחטיבת הביניים.
• קבוצת דיבייט.
• מערכת עיתון דיגיטלי בית ספרי.
• מועצת תלמידים.
• תוכנית חברתית תרבותית שכוללת ביקור במוזיאונים ,צפייה בהצגות,
מופעי מחול ומוזיקה.
• טקסים מרגשים בנושאים שונים :חתימה על חוזים אישיים ,בני מצווה
וקבלת תעודת זהות.
• תרומה לקהילה שכוללת מחויבות אישית ואימוץ מוסדות בקהילה.
• מסע לפולין בכיתות י"א-י"ב.
• שבוע גדנ"ע בכיתות י"א.
• שיעורי חינוך מגוונים ,סדנאות ופעילויות בנושאים שונים :מניעת השימוש
לרעה בחומרים ממכרים ,חינוך מיני ,למידה יעילה ,הכנה לצה"ל ,זוגיות ועוד.

אנחנו מזמינים אתכם לבוא ...לשאול...
לבדוק ...להרגיש ...ולהתרשם
מקיף שז"ר מזמין אתכם לערב היכרות
ביום ב' ,ב' בכסלו תשע"ח,

 20.11.2017בשעה 18:30

בחטיבת הביניים ,רחוב ניסנבאום  ,66בת-ים
ביום זה תתקיים הרשמה למרתון הלימודי ולמבחני הקבלה.
לרישום יש להביא תעודה של כיתה ה'.

אנו מקיימים ימי מרתון כהכנה למגמות המדעיות :הנדסת תוכנה
וסטארט-אפ וביוטכנולוגיה ורובוטיקה .ימי המרתון כוללים :תגבורים
במתמטיקה ואנגלית ,שיעורי העצמה אישית ,שיעורי הנדסת תוכנה ויזמות.
המרתונים יתקיימו בימים א' ,ב' ו-ד'3,4,6.12.2017 ,
בימים א' ,ב' ו-ד',24,25,27.12.2017 ,
ובימים ב' ,ד' ו-ה' ,1,3,4.1.2018 ,בין השעות .15:00-17:30
*ההשתתפות במרתונים כרוכה בתשלום של  50ש"ח.
לאחר ימי המרתון יתקיימו ראיונות קבלה למגמות המדעיות.
הראיונות יתקיימו ביום א' ,7.1.2018 ,החל מהשעה .15:00
אודישנים למגמת התיאטרון כולל ראיון אישי יתקיימו
בימים א'-ב' ,10-11.12.2017 ,בין השעות ,14:00-16:00
בחטיבת הביניים שז"ר  -רח' ניסנבאום  66בת-ים.
לאודישנים יש להכין קטע אחד ממחזות ,מתוכניות טלוויזיה ,מספרים
או קטעים מקוריים שכתבתם .אין דרישה מוקדמת לניסיון במשחק.
מבחני קבלה למגמת הספורט יערכו
בימים א'-ב' ,24-25.12.2017 ,בין השעות ,14:00-16:00
בחטיבת הביניים שז"ר -רח' ניסנבאום  66בת-ים.
לכל הבחינות והאודישנים יש להצטייד בתעודה של כיתה ה'.

מחכים לכם באהבה כי שז″ר הוא עוד בית.

עיריית בת-ים  -אגף החינוך

בית ספר מקיף שש-שנתי
ע"ש זלמן שז"ר

קמפוס למצוינות
במדעים ,בתיאטרון ובספורט

מגמת תיאטרון
אם אתה מוצא את עצמך עוצם עיניים ומדמיין קהל מוחא
כפיים ,אם אתה בודק מול המראה אם יש לך כישרון וחולם
על תיאטרון ,אנו מציעים לך להשתלב במגמת התיאטרון
היוקרתית שלנו  -זוכת פרס היובל!!!
לימודי המגמה מתחילים בכיתה ז' ובמסגרתם התלמידים
לומדים משחק ,הפקה ,בימוי ,תאורה ,תפאורה ,איפור
ותלבושות .תלמידי המגמה צופים בעשרות הצגות תיאטרון
בתיאטראות שונים בארץ ,משתתפים בסיורים מאחורי
הקלעים ,נפגשים עם שחקנים ,אנשי במה ותיאטרון
ומשתתפים בפרויקטים שונים .שיאו של תהליך הלמידה הוא בפסטיבלים
היוקרתיים שהמגמה מקיימת כל שנה .הלימודים מורכבים מלימודים מעשיים
ועיוניים ,והתלמידים נבחנים בהם לבגרות כמקצוע מוגבר.

מגמת ספורט
לאלו שנולדו עם כדור ביד וספורט עבורם הוא דרך חיים,
מגמת הספורט מציעה לימודים עיוניים ומעשיים בספורט
והתמחות בענפים שונים :כדורעף ,כדורסל ,כדורגל בנים
וכדורגל בנות.
התלמידים משתתפים בנבחרות ביה"ס ומייצגים אותו
בתחרויות .במסגרת המגמה יוצאים התלמידים כל שנה
לסיורים ,לצפייה במשחקים ולמחנה אימונים בן יומיים.
כל תלמיד במגמה יקבל סט תלבושות ותיק מקצועי.

ומה עוד יש אצלנו?
• אנחנו מאמינים בקידומו האישי של כל תלמיד עד למיצוי
יכולותיו ,ולכן אנו מקיימים מערך תגבורים והעשרה.
מרכז התמיכה הלימודי שלנו פועל בשעות הצהריים ובשעות
הפרטניות על מנת לעזור לתלמידים להשיג את מטרותיהם
הלימודיות .ביה"ס דואג לעזרה לימודית עבור תלמידים שהם
עולים ומגלה הבנה ותמיכה בתלמידים בעלי לקויות למידה.
בביה"ס פועלות תכניות לקידום הישגים ולהעצמה אישית
כמו "תכנית עזריאלי"" ,תכנית מילת" ועוד.
• תלמידנו לומדים יזמות בטכנולוגיות מתקדמות שבאמצעותן
הם מפתחים ויוצרים מוצרים במדפסות תלת-מימד במרכז היזמות בחטיבה.
• בבית-ספרנו פועלת "נבחרת החלומות" שבה התלמידים והמורים מקיימים מפגשים
מרתקים סביב תחומי עניין מגוונים כמו מוסיקה ,העצמה אישית ,משחקי ילדות ועוד.
• לימודי העשרה  -תלמידים יוכלו להשתתף בלימודי סייבר ,פיתוח משחקי מחשב
ובלימודי דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית.

שז″ר  -בונים עתיד!

קמפוס שז″ר למצוינות במדעים ,בתיאטרון ובספורט
פותח לכם דלת אל המחר
בבית ספרנו מאמינים ש:
• בית הספר הוא קודם כל בית עם הרבה אהבה ,חום והכוונה.
• לכל תלמיד יש יכולת ללמוד ,להתפתח ולהצליח בתנאים מתאימים ובסביבה תומכת.
• יש לפתח ולטפח מצוינות והישגים של תלמידינו.
• לצד הישגים בלימודים יש לקיים פעילות חברתית וחינוכית-ערכית עשירה ומגוונת.
• ההורים שותפים ,מעורבים ותורמים בכל התחומים.

מקיף שש שנתי שז"ר מזמין אתכם להצטרף
למאות תלמידיו העושים חיל בלימודים ובחברה.
מנהלת המקיף :שימרית שי
כתובת חטיבה עליונה :מוכרי הסיגריות  4בת-ים
טלפון 03-5511021 :פקס03-5520022 :
אתר אינטרנטshazarby.wixsite.com/shazar/blank-7 :
מנהלת חטיבת הביניים :דוריס ליפשיץ
כתובת בית הספר :רח' ניסנבאום  66בת-ים
טלפון 03-5513449 :פקס 03-5522529:
אתר אינטרנטschooly.co.il/shazar_mid :
איפה אנחנו?
לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה שלנו כתובות נפרדות .החלוקה הזו מאפשרת
הפרדה גילית ,חצרות מרווחות ,מספר מעבדות מדעים חדשניות ,שתי ספריות ואקלים
חברתי שמתאים לגילאי התלמידים .במרכז המדעים בחט"ב פועל מרכז היזמות העירוני
ומרכז  XLNלעיצוב ,אמנות ותרבות.
מי אנחנו?
בית הספר התיכון העירוני שז"ר נוסד בשנת  .1974החל משנת  2001פועל כמקיף
שש-שנתי .מקיף שז"ר נקרא על שמו של הנשיא השלישי של מדינת ישראל ,זלמן שז"ר.
בית-הספר פועל ברוח החינוך האישי ,הוא משלב בין מדעים ,אמנות התיאטרון וספורט,
ומתבסס על האמונה ברצף שש שנתי המאפשר לטפח את התלמיד בהתאם ליכולתו
ולכישוריו ולהתאים לו מסלול לימודים אשר יכין אותו לחיים כאדם שלם ,בעל ערכים
ובעל רמת הישגים שתאפשר לו הצלחה במאה ה.21-
צוות המורים בביה"ס מקצועי ומצטיין .רבים מהצוות החינוכי הם מדריכים מחוזיים,
מלמדים במוסדות אקדמאים וזוכי פרסי חינוך שונים.

מקיף שז″ר מוביל בבת-ים באחוזי הזכאות לתעודת בגרות מצטיינת.

אז מה לומדים אצלנו?
בבית ספרנו המצוינות היא דרך חיים ,ולכן בנוסף למערכת הלימודים הרגילה פתחנו
עבורכם מגמות ,כיתות ומסלולים מיוחדים החל מכיתה ז' .כל אחד ואחת מכם יוכל
לבחור את המגמה שבה יוכל להצטיין ולפתח יצירתיות ויזמות.

מגמת הנדסת תוכנה וסטארט-אפ
מגמה מדעית ברמה גבוהה לתלמידים מצטיינים שהעיסוק
במחשב הוא דרך חיים עבורם .זוהי מגמה מובילה בארץ
שתלמידיה זכו להיפגש עם ביל גייטס כיון שלמדו את שפות
התכנות המתקדמות בעולם .במגמה זו תוכלו לבנות אתרים
באינטרנט ,ליצור אפליקציות חדשות (סטארט-אפ) ,לעצב
ולתכנן יצירות אנימציה ,לפתח משחקי מחשב ,ללמוד את
תורת הסייבר וליצור יצירות במדפסות תלת מימד.
תלמידי המגמה ילמדו מתמטיקה ואנגלית ברמה גבוהה,
מקצועות מדעיים מוגברים ,בנוסף ייגשו לבחינות בגרות
בהיקף של  10יח"ל במחשבים ויזכו לתעודת בגרות איכותית ולתעודה טכנולוגית.

מגמת ביוטכנולוגיה ורובוטיקה
מגמה מדעית ברמה גבוהה לתלמידים מצטיינים המתעניינים
במדעים ,ברובוטיקה ובתחומי המחקר הכי מתקדמים בארץ
ובעולם .תלמידי המגמה לומדים גם הנדסת תוכנה וסטארט-אפ.
אם תרצו להשתלב בעולם הרפואה ,המזון ,והתעשייה
זוהי המגמה עבורכם .במגמה זו תלמדו במעבדות חדשות
ומשוכללות ,תערכו סיורים במפעלים ,תבצעו עבודות חקר
במכון ויצמן ,תלמדו רובוטיקה ותשתתפו בתחרויות ארציות
ברובוטיקה כגון ה .FLL-הלימודים בכיתה זו כוללים יום שבועי
שיתקיים באשכול הפייס ובו תלמדו רובוטיקה ברמה גבוהה
ותחוו לימודי חקר במדעים ובביוטכנולוגיה.
תלמידי המגמה ילמדו מתמטיקה ואנגלית ברמה גבוהה,
מקצועות מדעיים מוגברים ויזכו לתעודת בגרות איכותית
ולתעודה טכנולוגית.
תלמידי שתי המגמות ישתתפו בתוכניות העשרה בשיתוף עמותת "חתני פרס
נובל"" ,סודקות את תקרת הזכוכית" ועוד ,ייהנו משיתופי פעולה עם חברות
היי-טק כמו סיסקו ,גוגל ,מייקרוסופט ועוד ,יבקרו במוסדות אקדמיים ,במוזיאונים
למדע ובמכוני מחקר כמו מכון ויצמן.

