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29.12.2020 

 הורים ותלמידים יקרים,

 ברוכים הבאים לבית חינוך "ירקון"
 

 הורים יקרים שלום רב,   

הנהלת בית החינוך והצוות החינוכי שמחים לצאת לדרך עם תהליך קליטתם המרגש של ילדיכם  

לעתים אף  מאתגר וסודי לחטיבה המעבר מבית הספר הילכך כי דעים מואנו בחטיבת הביניים. 

 .  הילדיםהתבגרותם של בחלק חשוב בהתפתחותם ו רצוף חששות ועם זאת מהווה 

חינת  בהן מ ,באקלים מיטבייזכו להתחנך וללמוד נו ישתלמידכל שביכולתנו על מנת נו עושים א

 תחושת המוגנות והביטחון והן במיצוי שלל היכולות והכישורים של כל אחד מהם. 

  משמעות מכרעתויש לו   ורגיש, מורכבוא  הבבית ספרנו התלמידים לכיתות   צם שלשיבותהליך 

 אחד.  וחברתית כ  רגשית ,המיטבית בקליטתם

 במטרה להכיר את ילדכם באופן מיטבי, תהליך הקליטה נעשה בשלבים הבאים :

 

 רישום מקוון לבית הספר: .1

          מועצה אזורית דרום השרון באתר לבית הספר יהיה רישום מקוון הראשוני הרישום       

 .  2021.2.3 –ועד ,  2021.1.14  –ה מ החל , www.dsharon.org.il בכתובת 

 

 :התלמיד/תלמידה היכרות אישית עםתהליך  .2

 התהליך כולל שני שלבים: 

 שלב א : שאלון היכרות  

 .   10.2.2021עד תאריך  ולשלוח  יש למלא את השאלון בקישור הר"מ - שאלון היכרות מקוון •

הורים המעוניינים בפגישה אישית עם גורם מצוותי ההנהלה או החינוך, מתבקשים לציין זאת   •

 על גבי השאלון. 

 ם יחד עם השאלון : סרוק את המסמכים הבאים ולהעלותיש ל •

 א. תעודת מחצית 

 כולל ספח.  תעודת זהות הורים                                 

 קישור לשאלון:

https://forms.gle/1mBESasxyyeFkyT2A 
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 : היכרות אישית עם התלמידים: שלב ב
 

עם התלמידים יתקיימו בספריית בית חינוך  הצוות החינוכי של חטיבת הביניים המפגשים של 

 : 14:30-16:00ירקון במועדים הבאים בשעות 

 
    ביה"ס אהרונוביץתלמידי       15.2.2021

 
 מעבר אפק תלמידי       17.2.2021

 
 יחדיו ומתן תלמידי       21.2.2021

 
 תלמידי כצנלסון   22.2.2021

 
 

 ייתכנו שינויים בתאריכים לאור מתווה הקורונה בעתיד. 
 

 עם תלמידי כיתות ו' והוריהם: בזוםמפגש ראשון  .3

 :  3.3.2021  -ה  רביעייים ביום יתק

 וביה"ס מתן.  , ביה"ס יחדיו "ס אהרונוביץה לתלמידי בי 19:00ה בשע •

 .אפק"ס מעבר הביו כצנלסון"ס ה לתלמידי בי 20:15בשעה  •

 . הכרות כללית עם בית הספר והצוות החינוכי: בזום מטרת המפגש

 

 תהליך הקליטה לכיתה המדעית: .4

 .19:00בשעה  17.3.2021ד'  ביוםבזום לכיתה המדעית יתקיים ערב חשיפה 

  23.4.2021מבדק הערכה במתמטיקה ומדעים למועמדים לכיתה המדעית יתקיים ביום ו' 

 ירקון. ניתן לעיין ולתרגל מבחנים לדוגמה מאתר בית ספרנו. בבית חינוך  9:00בשעה 

*ייתכנו שינויים בתהליך הקליטה לכיתה המדעית בעקבות מתווים של משרד החינוך בנושא  

 כיתות עמ"ט. )עתודה מדעית טכנולוגית(

 

 של תלמידי כיתות ו' בבית חינוך "ירקון": וירטואלי בזום  סיור .5

   .זוםב  10:00-12:00 בין השעות   9.5.2021  א'  יוםביתקיים   הסיור

 הספר . - התלמידים לתחומי העשייה השונים בבית חשיפת :סיור הוירטואלימטרת ה
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   : לתלמידים המועמדים למרכז הלמידה וועדות שילוב .6

מתווה בזום או בבית חינוך ירקון )על פי  2021יתקיימו החל מסוף מאי   השילוב וועדות

 הקורונה(. 

 .  בית חינוך ירקוןב רכזת חינוך מיוחדדקלה תלם, יישלח ע"י לוועדות הורים זימון  

 :  המסמכים הבאים לוועדות השילוב יש להגיע עם

 . המלצה של יועצת בית הספר היסודי •

 דידקטי עדכני. -אבחון פסיכו  •

 תוצאות בדיקות ראייה ושמיעה.  •

 

 הכיתות:מחנכי  ראיונות אישיים ע"י  .7

 פורסם בהמשך.יהשעות פירוט .  2021.8.29יום א'  ב ם יתקיימו ראיונות אישיים לתלמידי

 

יתאם    ,קרן נינאי ורשהיועצת השכבה, הערה: הורה המעוניין מסיבות אישיות להיפגש עם 

 kerennv@gmail.com פגישה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת 

 

 בברכה,

 

 עליזה מגן                                  דנה שפירא                    

 מנהלת בית חינוך "ירקון"          חטיבת הביניים תמנהל          
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