מועדי ערבי היכרות וימים פתוחים לבחירת בית ספר ממלכתי לשנת הלימודים תש"פ:
רובע צפון
שם בית ספר

בין השעות

זמנים לערבי הורים וימים פתוחים

תיכון רנה קאסן

יום א'30.12.18 ,
יום ו'04.01.19 ,

19:30-21:30
09:00-11:00

טדי פסגת זאב

יום ד'26.12.18 ,
יום ו'28.12.18 ,

19:00-21:00
08:20-10:15

רמות אלון

יום ד'19.12.18,
יום ו'21.12.18 ,

19:00-21:00
09:00-11:00

רובע דרום מרכז
תל"י בית חינוך

יום ו'14.12.18 ,
יום ה'20.12.18,

09:00-11:00
19:30-21:30

הגמנסיה העברית

יום ב'24.12.18,
יום ו'28.12.18 ,
יום ג'01.01.19,

19:00-21:00
09:00-12:00
19:00-21:00

מקיף גילה

יום ו'21.12.18 ,
יום ו'28.12.18 ,
יום ג'25.12.18,

08:15-11:45
08:15-11:45
18:30-21:00

סליגסברג

יום ג'01.01.19 ,
יום ו'11.01.19 ,

19:30-21:30
09:00-11:00

המסורתי

יום ה'13.12.18,
יום ב'31.12.18,
יום ו'04.01.19 ,
רובע מערב

20:00-22:00
20:00-22:00
08:15-10:00

אורט מנקוף

יום ב'17.12.18,
יום ו'21.12.18 ,
יום ד'12.12.18,

19:00-21:00
08:30-10:30
19:00-21:00

גבעת גונן

יום ב'24.12.18 ,
יום ו'04.01.19 ,

19:30-21:30
09:00-11:00

זיו ומרקס

יום ו'04.01.19 ,
יום ו'11.01.19 ,

09:00-11:30
09:00-11:30

אורט מכללה

יום ג'25.12.18,
יום ו'04.01.19,

18:30-20:30
08:30-10:30

ארגנטינה-ניסויי (חטיבת ביניים)

19:00-21:00
יום ה'20.12.18,
09:00-11:00
יום ו'28.12.18 ,
זמנים ערבי הורים וימים פתוחים מכל חלקי העיר לבתי-ספר יחודיים

ליד"ה (ערב חשיפה)

ליד"ה
(לתכנית החדשה)
(לתכנית המואצת)

יום ה'13.12.18 ,
יום ה'13.12.18 ,

17:30-18:30
19:00-21:00

האקדמיה תיכון

יום ו' 18.01.19 ,מחול
יום ו' 11.01.19,מוזיקה

08:00-13:00
08:00-13:00

תיכון לאמנויות

יום ו'04.01.19,

פרטים מלאים באתר ביה"ס

קדמה

יום א'30.12.18,
יום ו'28.12.18 ,
יום ו' 04.01.19,לכלל העיר
יום ו'(21.12.18 ,לתלמידי הניסוי וארגנטינה-
ניסויי בלבד)

19:30-21:30
09:00-11:00
09:00-11:00
09:00-11:00

רעות

יום ב'17.12.18,
יום ו'21.12.18 ,

20:00-22:00
09:00-11:30

בויאר

יום ד'26.12.18,

18:00-20:00

מופת (בביה"ס אורט מנקוף)
מסלולים :מדעי,
תקשורת בינלאומית

יום ה'29.11.18 ,
הסברה לתכנית מופ"ת במסלול מתמטי מדעי
ובמסלול תקשורת בינלאומית ודיפלומטיה.

18:00-20:00

מדעים ואמנויות (יאס"א)

יום א'06.01.19 ,
יום ו'21.12.18 ,

18:30-20:30
09:00-11:00

אדם אנתרופוסופי

יום ו'14.12.18 ,

08:15-12:00

הדמוקרטי (מכיתה א' – י"ב)
(בתיאום מראש במשרד
טל' )02-6749743-
תיכון יד ביד לחינוך דו לשוני

יום ה'27.12.18 ,

19:00-21:00

יום ה'20.12.18 ,

18:00-20:00

הניסויי

