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תיכון מקיף ע"ש רפאל איתן
כי בחרתי להצליח

מנהל ביה"ס: עירן ירושלמי
רחוב אריה בן אליעזר 30 רמת-גן

בית הספר התיכון שליד מכללת רמת-גן
טלפון רב קווי: 03-6760080, פקס: 03-6760008

 http://ramat-gan.org/schools/mekif :אתר האינטרנט
תחבורה: 67,31,61, )דן( 55, 56 )קווים(.

לימוד  מגמות  המציע  שנתי,  ארבע  תיכון  הינו  איתן”  רפאל  ע”ש  ר”ג  “מקיף  בית-הספר 
מגוונות המאפשרות בגרות עיונית או בגרות טכנולוגית.

וביזמות  במשאבים  בית-הספר,  בפעילות  תומכות  גן,  רמת-  ועיריית  גן  רמת-  מכללת 
החינוכית פדגוגית שמתנהלות בו.

מטרת בית הספר: 
לכל  המאפשרת  חינוך  מסגרת  להוות 

תלמיד מימוש מירבי של יכולותיו. 
המטפח  שיוויון  מתקיים  בבית-הספר 
את התלמיד כשלם תוך גילוי אכפתיות, 
בית- צוות  ואחריות.  רגישות  הקשבה, 
שבכל  האמונה  מתוך  פועל  הספר 
ושואף  להצליח  היכולת  טמונה  תלמיד 
משמעותית  מסגרת  עבורו  ליצור 
ומטפחת עד לסיום התיכון כאדם ערכי, 

בעל מחוייבות אישית ולאומית.  

להגיע  יכול  תלמיד  שכל  מאמינים  אנו 
לאופק  או  בגרות  ברמת  להישגים 

משמעותי בהמשך חייו כאזרח.
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העצמה לימודית ורגשית 

בבית-הספר פועל מערך לימודי ורגשי הכולל:
 מרכז למידה המסייע לתלמידים מתקשים ומחזק תלמידים מתקדמים.

 למידה בקבוצות קטנות ותגבור לימודי.

 סטודנטים חונכים.
 בן ובת שירות לאומי.

 צוות ייעוץ וטיפול רחב המקנה תמיכה רגשית לאורך כל הדרך. 
 קשר אישי עם כל תלמיד ותלמידה המוביל לפיתוח תחושת השייכות ומתן אוזן קשבת 

ומענה לצרכים האישיים. 

אחוז הזכאות לבגרות ולתעודה טכנולוגית עולה בהתמדה. בית הספר משתתף בפעילות 
יצירה”. תלמידנו  “ביכורי  ותחרות  העירונית במסגרת מפעלי הספורט, מועצת התלמידים 

ובוגרינו מציינים את תחושת השייכות וההישגים אליהם הם מגיעים.

מגמות הלימוד

מגמת עיצוב: תולדות האמנות, סדנת אומנות, יסודות העיצוב, גרפיקה ממוחשבת, צילום 
- 10 יח”ל לבגרות. 

המגמה לניהול עסקי: יסודות החשבונאות, ניהול חשבונאות ממוחשב, מושגי יסוד במיסוי 
ומסחר - מס הכנסה, מע”מ, משפט מסחרי, חישובים מסחריים, כלכלה -  8 יח”ל לבגרות.

מגמת גיאוגרפיה: יסודות הגיאוגרפיה, היכרות עם מיפוי, תוכנת GIS  גיאוגרפית תוך דגש 
 לנושאי הלימוד: ארץ ישראל, מזרח תיכון - 5 יח”ל לבגרות.

מגמת תקשו"ב:  מנהלי מערכות מחשבים,  עיצוב וניהול רשתות, מבנה מערכות תקשורת 
מחשבים בארגונים, תקלות חומרה, התקנות, תמיכה טכנית בהפעלת מערכות מחשב. 10 

יח”ל לבגרות )כולל תעודה של חברת סיסקו  - חב’ לתקשורת מחשבים(.  
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תהליך הקבלה

לבית-הספר יתקבלו תלמידים בוגרי כיתה ח’ בעלי התנהגות טובה, לאחר ראיון אישי עם 
מנהל בית-הספר והיועצת.

ניתן לפנות בשאלות והבהרות או לתיאום פגישה עם מנהל בית הספר,
 בימים א’-ה’ בין השעות: 09:00-15:00, 

למזכירות בית הספר בטלפון: 03-6760080 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחירתכם!

צוות 
בית-הספר


