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הישגים לימודיים
• 3 שנים ברציפות 100% בגרות – נתון מדהים, המלמד 

על מסירות ומקצועיות של אנשי הצוות. 

• מסלולי למידה אישיים ופרטניים מחט"ב ועד לבגרות.

ממשיכים עם המסורת 
מחדשים במצויינות

ָה י ֶכ ָר ְד
ַעם ֹנ י  ֵכ ְר ַד

הבטיחו את עתידכם 
בנתיבי נועם דרכא!

התפיסה  פרי  הם  הספר  בית  תלמידי  של  הלימודית  הצלחתם 
החינוכית והערכית של בית הספר, שלפיה, כל אדם יכול להצליח ואף 

להצטיין במידה ויזכה לתנאי גידול המותאמים לאופיו ולצרכיו. 

אנו מאמינים כי חינוך מיטבי מתרחש באמצעות קשר אישי ואוירה 
משפחתית, תוך עבודה על שיח אמיתי וקרוב, לצד נטילת אחריות 

אישית ומשמעת עצמית. 

ביה"ס מוביל מצויינות בכל התחומים - ערכית, לימודית  וחברתית.

חדש בתשפ"א
מצויינות בשכבת ז'

חברתית טכנולוגית מדעית

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם 
אילנית במזכירות: 

08-8591051

ויצמן 25, גדרה

נתיבי נועם דרכא גדרה

n.noamdarca@walla.co.il

זכאות לבגרות

ָה י ֶכ ָר ְד
ַעם ֹנ י  ֵכ ְר ַד



מצויינות לימודית, אישית וחברתית
ביה"ס מחנך ומעודד תלמידים למצות את כישוריהם באופן 

מקסימלי בתחומים שונים:

• לימודים מוגברים באנגלית, מתמטיקה, תנ"ך ותושב"ע ברמת 5 יח"ל.

• מגמות לימוד ברמת 5 יח"ל – פיזיקה, מדעי המחשב וספרות. 

    10 יח"ל - הנדסת אלקטרוניקה. 

• פרוייקט "זהות ויזמות" – תכנית חדשנית של "פדגוגיה מוטת עתיד".

 HI TEACH  תכנית חקר במדעים "נוער שותה מים ודעת" של •

• מעבדת מדעים ואלקטרוניקה מאובזרת וחדשנית.

• הטמעת פדגוגיה חדשנית המותאמת למיומנויות המאה ה-21.

העצמת תלמידים, חינוך וחברה
תכנית ערכית-חברתית עשירה: פעילויות, סיורים וטיולים. 

• התנדבות בקהילה בכל שכבות הגיל ובמסגרת מעורבות חברתית 
בתיכון

• שיח רגשי ושיתופי: מעגלי שיח, תוכנית מתבגרים בשכבת ז' ועוד

• מועצת תלמידים פעילה

• מעגלים – תכנית הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות לאומי 

• סמינר עמיתים – תלמידים מובילים ערכים 

• תכנית מנהיגות נוער DFYL של רשת דרכא 

• מערך חוגים בחט"ב – אומנות לחימה, אילוף כלבים, דרמה, 
זומבה ועוד 

למען שמו באהבה
• שיחות תורניות ומופעי נשמה 

• שיעורי תגבור תורני במגוון נושאים לבחירה

• חינוך למצוות מתוך אהבה

ָה י ֶכ ָר ְד
ַעם ֹנ י  ֵכ ְר ַד

"בנתיבי נועם פגשתי אנשי חינוך אמיתיים שהפכו אותי 
לאדם טוב יותר."

"נתיבי נועם בשבילי זה בית! נותנים את 
המקסימום מבחינה לימודית עם הרגשת 
משפחתיות, אהבה ותמיכה".

דנה-אור בן סעדון, 
לימודי אנגלית וחינוך מיוחד במסלול הצטיינות, גבעת וושינגטון.

אוראל יצחקי, 
 לימודי הנדסאי אלקטרוניקה יג-יד, במכללה ברחובות.


