
מגמת מסד נחשון 
קריטריונים לקבלה: 

w ראיון אישי w מבחנים w דינמיקה קבוצתית
תלמיד אשר לא יהיה נוכח באחד מהשלושה לא יוכל להתקבל למגמה.

בתי ספר המזינים והחיצוניים:
מבחנים בכתב יתקיימו ביום שלישי, 4.2.2020, ט׳ בשבט תש״ף, מהשעה 14:00-16:00.

בתי ספר מזינים - יום ראשון 9.2.2020, י״ד בשבט תש״ף

דינמיקה קבוצתית מהשעה 14:30 עד השעה 15:30

ראיונות אישיים מהשעה 15:30 עד השעה 18:30

בתי ספר חיצוניים - יום ראשון 9.2.2020, י״ד בשבט תש״ף
דינמיקה קבוצתית מהשעה 15:30 עד השעה 16:30

ראיונות אישיים מהשעה 16:30 עד השעה 18:30

המסלול עתודה מדעית טכנולוגית
קריטריונים לקבלה: 

w ראיון אישי w מבחנים
תלמיד אשר לא יהיה נוכח באחד מהשניים לא יוכל להתקבל למגמה.

מבחנים בכתב יתקיימו ביום שלישי, 4.2.2020, ט׳ בשבט תש״ף, מהשעה 14:00-16:00.
ראיונות אישיים יתקיימו ביום ראשון, 9.2.2020, י״ד בשבט תש״ף, מהשעה 15:00-18:30.

מסלול קולנוע
על התלמיד לבחור מועד אחד מתוך 2 המועדים להלן:

מבחנים בכתב וראיונות יתקיימו בימים הבאים:

יום שלישי, 4.2.2020, ט׳ בשבט תש״ף, מהשעה 14:00-18:00.

יום ראשון, 9.2.2020, י״ד בשבט תש״ף, מהשעה 14:00-16:00.

על כל המועמדים להגיע לבחינות ולראיונות עם כלי כתיבה, צילום תעודה של כיתה ה' ומחצית א' של כיתה ו'.

בהצלחה,
ג׳ני קגן                                                        שוש גרג׳י  

מנהלת חטיבת-הביניים                                   מנהלת ביה״ס השש שנתי  

מבחני מיון והתאמה למגמות 
ייחודיות



בחטה״ב ע״ש פנחס אילון
חושבים ויוצרים חינוך אישי- מכל מקום ובכל מקום

 נושאים למבחן במדעים:

 נושא א׳: אנרגיה

קול, 	· אנרגיית  כימית,  אנרגיה  חום,  אנרגיית  תנועה,  אנרגיית  חשמלית,  אנרגיה  אנרגיה:  סוגי 
אנרגיית קרינה )אור(.

המרות אנרגיה מסוג לסוג.	·
מקורות אנרגיה: חומרי דלק, מפלי מים, רוח, שמש.	·
מקורות מתכלים, מקורות מתחדשים.	·

 נושא ב׳: ציוני דרך בתהליך החקר המדעי

ניסוח שאלת חקר	·
ניסוח השערות מדעיות	·
זיהוי מרכיבי ניסוי בקרה, גורמים קבועים	·
קריאת ממצאים:	·

מטקסט מילולי- המתאר מחקר 
מטקסט חזותי- טבלאות, תרשימים, גרפים.

הסקת מסקנות	·

 נושאים למבחן במתמטיקה:

ארבע פעולות חשבון במספרים שלמים.	·
ארבע פעולות חשבון בשברים פשוטים ובשברים עשרוניים.	·
שאלות מילוליות.	·
היקף ושטח של ריבוע, מלבן ומשולש.	·

נושאים למבחן

בהצלחה!


