
 

 ת ותלמידים העולים לשכבות ט' וצפונה הנחיות לתהליך לתלמידו

 + ועדת קבלה, כל חלק מתבצע בנפרד. התהליך מורכב מראיון 

 

 ט,י  –חטיבה עליונה 

 

 יש להביא:  לראיון .1

 מחברות במקצועות העברית שהתלמיד/ה לומד/ת בהם השנה )למשל: היסטוריה,  3א. 

 לשון, תנ"ך, וכד'(      

 שנעשו לאחרונה בביה"ס )עיוניות( ודות ב. עב

 ג.  צילום תעודות של השנתיים האחרונות+תעודת מחצית השנה הנוכחית )מקור בלבד(

 נא להביאו בעותק מצולם, ולהכין מראש עותק סרוק . –ד. במידה וקיים אבחון כלשהו 

 ו.  תמונת פספורט אחת. 

 

 יש להביא תעודת מקור בלבד.   ,תלעולים לכיתה י': אין להביא צילום של תעודת מחצי

                                

 

 

 :ת האמנותבמגמו הוועדות הקבלל .2

 

 מגמת אדריכלות וסביבה 

שי  אישיים  תרגילים  מספר  קבוצתי,  תרגיל  תכלול  הקבלה  אישית  יועדת  ושיחה  במקום,  נתנו 

  שעות. 2-3קצרה. משך הבחינה  

 ית: אנא הכינו לקראת המפגש שני תרגילי ב

)מודפס( סדרה של    :1ל  גיתר צילומים בנושא "הבית שגדלתי בו" או "מקום    5יש להכין ולהביא 

להיות בפורמט אחיד. הקפידו על קשר ברור בין הצילומים בסדרה.    שקרוב לליבי". על התמונות 

  הקשר יכול להיות כרונולוגי, עלילתי, נושאי, או כל קשר אחר שתחשבו עליו.

לבנות מודל תלת    ך. ישתוא  .ת או שמסקרנעליך      שאהוב.האמן.ית או צלם.ת    ר יש לבחו  :2תרגיל  

החומרים נייר או קרטון. ניתן להשתמש בדבק לפי    .הו.מימדי מנייר או קרטון בהשראת עבודותי

 .הצורך

 

בכיתה   צורך  התרגילים  אין  וויזואליות.  טכניות  ומיומנויות  מרחבית  ראייה  ביטוי,  יכולת  יבחנו 

  מהבית. להביא ציוד

 

 



 ועיצוב פלסטית אמנותת  מגמ

 כשלוש שעות. –משך הבחינה 

ביה"ס או עם   לבד: לא במסגרת חוגים,  יש להכין תיק עבודות שיכלול בתוכו עבודות שנעשו  א. 

עבודות   להביא  ניתן  וכן  צילומים  או  מימד  תלת  מימד,  דו  עבודות  להביא  ניתן  מבוגר.  אדם 

גמורו לא  וסקיצות  ה ניסיוניות  בר עבודת.  לות  צריכות  נא  ובן  האחרונה.  מהתקופה  לסדר  היות 

 העבודות לפי סדר כרונולוגי ורצוי לכתוב תאריכים.  

 ב. להכין:

 . רישום של חפץ )טבע דומם( מתוך התבוננות . 1

 . ציור בצבע של החפץ הנ"ל.2

ינתנו   ה  5בבחינה  קצב  לפי  נקבע  המבחן  אורך   , אחד  כל  השעה  כמחצית  בני  ה   עבוד תרגילים 

   של המועמד/ת.אישי ה

 

 

 מחול מגמת 

 שיעור בלט הקלאסי, מחול מודרני, קומפוזיציה וראיון עם הצוות.  -הוועדה מורכבת מ

 שעה וחצי  -משך הבחינה כ

 

 להגיע עם :   .תעל כל מועמד

 בנות:

פות הרגליים  יש להגיע עם בגד גוף שחור, גרביון לבן/ורוד עם חור בכף הרגל )על מנת לחשוף את כ 

כפי שמקובל בשיעורי מחול. להגיע    ער אסוף לגולגול עם סיכותנעלי בלט ורוד ושי  מבחן מודרני(,ב

 לוועדת קבלה עם תמונת פספורט עם שם מאחור. 

 בנים:

חול עם  להגיע  שיער  ציש  לבנות.  גרביים  עם  שחור  בלט  ונעלי  שחור  טייץ  לבן,  בצבע  צמודה  ה 

גיע לוועדת קבלה עם תמונת פספורט  נא לאסוף עם גומייה(. לה  –מסודר )מי שישי לו שיער ארוך  

 עם שם מאחור 

 שעה וחצי  -משך הבחינה כ

 

 

 אטרוןיתמגמת 

 כשעתיים. - משך הבחינה

בן   בפני  דקות מת  5יש להכין קטע  יציגו התלמידים  וך מחזה, סרט, סיפור או הצגה. את הקטע 

  המורה. ניתן להיעזר באביזרים.

 היה צורך להציג את הקטע במלואו י  הערה: יתכן ולא

 

 

 , אנימציה וטלוויזיהקולנועמגמת 

 .הכינו רשימה של חמישה שמות של סרטים שאתם אוהבים.  1

 .כתבו ליד כל סרט מדוע אתם אוהבים את הסרט הזה. 2



 .בחרו אחד מן הסרטים שציינתם ותארו את המהלך העלילתי של הסרט.3

 א יותר משורה אחת לכל שאלה. ל מהי ההתחלה? מהו האמצע? מהו הסוף?

עובר לאורכו: א. מי הוא  4 ותארו את התהליך שהגיבור בסרט  נוסף מתוך הרשימה  .בחרו סרט 

ג. מה מפריע לו ל  השיג את מה שהוא רוצה? ד. מהו  הגיבור? ב. מה הגיבור בסרט רוצה להשיג? 

 השינוי שהגיבור עובר? 

ענו על השאלות הבאות: א. באיזה שנה  ו   . בחרו סרט נוסף מן הרשימה של הסרטים שבחרתם5

הופק הסרט? ב. מי התסריטאי של הסרט? ג. מי הפיק את הסרט? ה. מי צילם את הסרט? ו. מי  

 מי הם השחקנים בסרט? ערך את הסרט? ז. מי כתב את פס הקול של הסרט? ח. 

 תמונות סטילס  שתעצבו אותן על פי רחשי לבכם.  5. צלמו )אפשר בטלפון הנייד( 6

 צלמו סרטון קצר עד דקה שיענה על השאלה מי אני?  .7

 . כתבו רשימה של חמישה שירים  מתוך הפלייליסט שלכם8

 

 

 יקה מוזמגמת 

 דקות לכל תלמיד  10משך הבחינה 

 נגינה למעט פסנתר או תופים, לגיטרה ולגיטרה באס יש להביא כבל.. יש להביא את כלי ה1

 לתופים מקלות תופים.     

 דקות  3 -. קטע בלוז )מלודיה, ליווי ואילתור(1להכין:  –תה ט' יכ . לעולים ל2

 דקות  2 -. קטע רוק לבחירתכם )אפשר עם פלייבק(2                        

 דקות  3  –ע ג'אז אחד )מלודיה, ליווי ואלתור( . חובה קט1 –. לעולים לכיתה י' 3

 דקות  2 -. קטע שני לבחירתכם.2                       

 במהלך הבחינה יתקיים ראיון אישי קצר ובודקים: חוש שמיעה, חוש קצב וידע בתאוריה.  .4

   . חובה להביא מכתב המלצה מהמורה הפרטי. במכתב יש לפרט מה החומר המעשי והחומר 5

 בתאוריה שנלמד עם המורה הפרטי.   
 



 
 בחינות מיון  -טופס תשלום 

 
 
 
 

 שם הנבחן/נת: ___________________ 
 
 
 ובת: ________________________ תכ
 
 

 טלפון: _________________________ 
 
 

 נבחן למגמת: _____________________ 
 
 

 במזומן/שיק )נא לסמן בעיגול( ₪  100   -שולם 
 
 
 
 
 
 מבדק העיוני. תשלום ביום ההבצירוף טופס זה א נא להבי  •
 
 
 

 

 

 

 

 

 


