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תיכון עירוני מקיף קרית חיים

תיכון של החיים!

בית ספרנו הוא קרית חינוך המורכבת משני
קמפוסים ובהם שלוש חטיבות :ברחוב בן צבי
חטיבת הביניים “דגן” ,וברחוב הגדוד העברי חטיבת
הביניים “שקד” והחטיבה העליונה (כיתות י’ ,י”א
ו -י”ב).
אנו בית ספר מקיף שש שנתי.
מקיף  -פירושו ביה”ס המקיף את כל תלמידי
הישוב בכל הרמות ומציע לכולם מענה עפ”י
יכולותיהם ,למצטיינים ולמתקשים ,לעולים
ולוותיקים ,לבעלי נטיות טכנולוגיות או עיוניות.
לכל אחד נמצא פתרון הולם ,ואנו בכוחנו ובסיוע
מקורות חיצוניים (בעיקר משרד החינוך ועירית
חיפה) משתדלים לסייע לתלמידים לממש את
רצונם ואת הפוטנציאל הגלום בהם (ראו גם חזון
בית הספר בהמשך).
שש-שנתי – פירושו בית ספר אחד בו נשמר
הרצף החינוכי בתכנית הלימודים ובתחום הפעילות
החברתית – תרבותית ,החל מכיתה ז’ ועד י”ב.
תכניות חטיבת הביניים לוקחות בחשבון את צרכי
החטיבה העליונה ובחטיבה העליונה מבססים את
הלמידה על תכניות ועל הישגי חטיבות הביניים.

ממה תוכל ליהנות בחטיבות הביניים
“שקד” ו”דגן”?
• בחטיבות תוכל ללמוד “שיר ומשחק” ולהשתתף
בחבורת הזמר של ביה”ס.
• בחטיבה תוכל לבחור במסלול “מדעים
מדויקים” ולסיים לימודי מתמטיקה מוגברים
בכיתה יא’.
• בחטיבות תוכל ללמוד אומנות פלסטית וספורט
(כדור יד וכדור עף) על פי בחירתך.
• בחטיבות תוכל להשתלב בכיתת מנהיגות.
• בחטיבות תוכל ליהנות מפרויקט “יובלים”
היחידי הנותן תמיכה לימודית למתקשים
והעשרה למצטיינים.
• בחטיבות תוכל להיות פעיל במסגרת מועצת
תלמידים ,בית הספר קהילתי ומש”צים ולתרום
לביה”ס ולקהילה.

צוותי החטיבות
בחטיבות עומדים לרשות התלמידים אנשי צוות
מקצועיים אשר יקלו על ההשתלבות וההסתגלות
שלך.

תכנית יובלים למצוינות
רק בתיכון קרית חיים פועל “יובלים” – המסלול
המהיר והייחודי לעולם ההייטק והאקדמיה
ולהשכלה רחבה.

הצוות
בחטיבת הביניים של עירוני א’ מחכים לך עם חיוך:
• מחנך הכיתה
• מנהלת חטיבת הביניים
• רכז/ת השכבה
• מנהלת בית הספר
• היועצת ,הפסיכולוגית

