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 'גלבוע'אחווה 'מהרובוטיקה  תלמידי
הארצית   בתחרות השניבמקום זכו 

  בהולנד  ישראל וייצגו FLL הארצית
  

 למנהל בית הספר  למנהל בית הספר  למנהל בית הספר  למנהל בית הספר  והוקרה והוקרה והוקרה והוקרהאיגרת ברכהאיגרת ברכהאיגרת ברכהאיגרת ברכה  שלחה   שלחה   שלחה   שלחה ,,,, אורנה שמחון אורנה שמחון אורנה שמחון אורנה שמחוןרררר''''דדדד, , , , מנהלת המחוזמנהלת המחוזמנהלת המחוזמנהלת המחוז
     הארצי  הארצי  הארצי  הארצי  במקום במקום במקום במקוםסססס''''ביהביהביהביהזכיית תלמידי זכיית תלמידי זכיית תלמידי זכיית תלמידי סלמאן זועבי  לרגל סלמאן זועבי  לרגל סלמאן זועבי  לרגל סלמאן זועבי  לרגל  ,  ,  ,  ,  גלבוע גלבוע גלבוע גלבוע''''אחווהאחווהאחווהאחווה''''אורט אורט אורט אורט 

 בהיכל נוקיה  בהיכל נוקיה  בהיכל נוקיה  בהיכל נוקיה 11111111////03030303////15151515שהתקיימה ביום שלישי שהתקיימה ביום שלישי שהתקיימה ביום שלישי שהתקיימה ביום שלישי      לרובוטיקהלרובוטיקהלרובוטיקהלרובוטיקה    FLL בתחרות  בתחרות  בתחרות  בתחרות השניהשניהשניהשני

    ....אאאא""""בתבתבתבת
 

    הזכות והכבודהזכות והכבודהזכות והכבודהזכות והכבודמקנה לבית הספר את מקנה לבית הספר את מקנה לבית הספר את מקנה לבית הספר את     הההה הז הז הז הזההישגההישגההישגההישגמציין כי מציין כי מציין כי מציין כי , , , , דויד גורלידויד גורלידויד גורלידויד גורלי, , , , דובר המחוזדובר המחוזדובר המחוזדובר המחוז
אשר תתקיים בהולנד בין אשר תתקיים בהולנד בין אשר תתקיים בהולנד בין אשר תתקיים בהולנד בין          לרובוטיקה לרובוטיקה לרובוטיקה לרובוטיקהלייצג את מדינת ישראל בתחרות העולמיתלייצג את מדינת ישראל בתחרות העולמיתלייצג את מדינת ישראל בתחרות העולמיתלייצג את מדינת ישראל בתחרות העולמית

 ....11111111////06060606////4444----2222התאריכים התאריכים התאריכים התאריכים 
 

שנתי המשרת את האוכלוסיה שנתי המשרת את האוכלוסיה שנתי המשרת את האוכלוסיה שנתי המשרת את האוכלוסיה ----ס מקיף ששס מקיף ששס מקיף ששס מקיף שש"""" הוא בי הוא בי הוא בי הוא ביעעעע גלבו גלבו גלבו גלבו''''אחווהאחווהאחווהאחווה''''    ''''אורטאורטאורטאורט''''יצוין כי  יצוין כי  יצוין כי  יצוין כי  
 תלמידים  תלמידים  תלמידים  תלמידים  בו בו בו בולומדיםלומדיםלומדיםלומדיםוווו', ', ', ', בוסתאן אלמרגבוסתאן אלמרגבוסתאן אלמרגבוסתאן אלמרגוווות הגלבוע ת הגלבוע ת הגלבוע ת הגלבוע וווואזוריאזוריאזוריאזוריהההה    ותותותות המועצ המועצ המועצ המועצמימימימיהערבית בתחוהערבית בתחוהערבית בתחוהערבית בתחו

    כפר מצרכפר מצרכפר מצרכפר מצר, , , , דחידחידחידחי    ,,,,ניןניןניןנין, , , , העמקהעמקהעמקהעמק----טמרהטמרהטמרהטמרה    ,,,,טייבהטייבהטייבהטייבה, , , , נאעורהנאעורהנאעורהנאעורה, , , , סנדלהסנדלהסנדלהסנדלה, , , ,     קיבלהקיבלהקיבלהקיבלהווווממממ( מתשעה כפרים מתשעה כפרים מתשעה כפרים מתשעה כפרים 

    ....    ))))סולםסולםסולםסולםוווו
    . . . . בבבבולימים גדל והתרחולימים גדל והתרחולימים גדל והתרחולימים גדל והתרחב צומחת ב צומחת ב צומחת ב צומחת """" כחט כחט כחט כחט1992199219921992ס נפתח בשנת ס נפתח בשנת ס נפתח בשנת ס נפתח בשנת """"ביהביהביהביה

        ....העליונההעליונההעליונההעליונה----הביניים ובחטיבההביניים ובחטיבההביניים ובחטיבההביניים ובחטיבה----יבתיבתיבתיבתטטטט תלמידים בח תלמידים בח תלמידים בח תלמידים בח1710171017101710    סססס"""" לומדים בביה לומדים בביה לומדים בביה לומדים בביה,,,,כיוםכיוםכיוםכיום
   

    :::: מגמות הלימודים הבאות מגמות הלימודים הבאות מגמות הלימודים הבאות מגמות הלימודים הבאות פועלות פועלות פועלות פועלותסססס""""בחטיבה העליונה בביהבחטיבה העליונה בביהבחטיבה העליונה בביהבחטיבה העליונה בביה

    5555 טכנולוגיות מידע מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של  טכנולוגיות מידע מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של  טכנולוגיות מידע מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של  טכנולוגיות מידע מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של ----ממממ""""מגמת טכמגמת טכמגמת טכמגמת טכ    ----
    ....לללל""""יחיחיחיח

    ....לללל"""" יח יח יח יח5555תקשורת ברמה מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של תקשורת ברמה מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של תקשורת ברמה מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של תקשורת ברמה מוגברת בשילוב מתמטיקה ופיסיקה ברמה של ' ' ' ' מגמת מעמגמת מעמגמת מעמגמת מע----

    ....מגמת מינהל ברמה מוגברת וברמה בינוניתמגמת מינהל ברמה מוגברת וברמה בינוניתמגמת מינהל ברמה מוגברת וברמה בינוניתמגמת מינהל ברמה מוגברת וברמה בינונית----
    ....מגמת חשמלמגמת חשמלמגמת חשמלמגמת חשמל----

    ....מגמת מכונאות רכבמגמת מכונאות רכבמגמת מכונאות רכבמגמת מכונאות רכב----
    ....מגמת מיכוטרוניקהמגמת מיכוטרוניקהמגמת מיכוטרוניקהמגמת מיכוטרוניקה----
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    ....רררר""""כיתות מבכיתות מבכיתות מבכיתות מב----

כמו כן קיימות שתי התמחויות עיוניות האחת מדעית בהתמחות בביולוגיה וכימיה כמו כן קיימות שתי התמחויות עיוניות האחת מדעית בהתמחות בביולוגיה וכימיה כמו כן קיימות שתי התמחויות עיוניות האחת מדעית בהתמחות בביולוגיה וכימיה כמו כן קיימות שתי התמחויות עיוניות האחת מדעית בהתמחות בביולוגיה וכימיה ----
    ....חברהחברהחברהחברההההה----והשנייה במדעיוהשנייה במדעיוהשנייה במדעיוהשנייה במדעי

   

     כרטיס כרטיס כרטיס כרטיס להם להם להם להםהמקנההמקנההמקנההמקנה זכאים לתעודת בגרות איכותית  זכאים לתעודת בגרות איכותית  זכאים לתעודת בגרות איכותית  זכאים לתעודת בגרות איכותית ----הלומדיםהלומדיםהלומדיםהלומדים מכלל  מכלל  מכלל  מכלל 50505050%%%%    ----למעלה מלמעלה מלמעלה מלמעלה מ
    ....כניסה למוסדות להשכלה גבוההכניסה למוסדות להשכלה גבוההכניסה למוסדות להשכלה גבוההכניסה למוסדות להשכלה גבוהה

    
    


