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15.12.2023 

 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 . הנעוריםבחטיבת 

 .  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       

 .  3.2022.12 –ועד ,  3.1.20223  –ה מ החל , www.dsharon.org.il בכתובת 

 

 :התלמיד/תלמידה היכרות אישית עםתהליך  .2

                               

 :היכרות אישית עם התלמידים
 

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

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

 
    ביה"ס אהרונוביץתלמידי     16.4.23

 
 ומתן  מעבר אפקתלמידי     17.4.23

 
 תלמידי כצנלסון       20.4.23
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 והוריהם: עם תלמידי כיתות ו'  מפגש ראשון  .3

 : 12.2.23 ב  יים יתק

 וביה"ס מתן.   ,"ס אהרונוביץהביוהורי  לתלמידי   19:00ה בשע •

 . "ס מעבר אפקהביו כצנלסון"ס הביוהורי  לתלמידי   20:15בשעה  •

 .הכרות כללית עם בית הספר והצוות החינוכימטרת המפגש: 

 :שח"ק תולכית תהליך הקליטה לכיתה המדעית .4

 .19:00בשעה  15.3.23 ביום רביעי   יתקיים  ולכיתת שח"ק   המדעית לכיתה ערב חשיפה 

יתקיימו מבדקי הערכה במתמטיקה ומדעים לכיתת עמ"ט  ,  8:30בשעה  12.5.23 ביום שישי 

)מדעית טכנולוגית( וכן לכיתת שח"ק במסלול החקר המדעי יתקיים מבדק התאמה במדעים  

וזיקה וראיון התרשמות במסלול  אודישנים במסלול מ  הכולל אוריינות מדעית בלבד,

 האומנות. 

 11:30תתקיים חשיפה חוויתית עד לשעה היום שך מב

 

 של תלמידי כיתות ו' בבית חינוך "ירקון": ביקור .5

 הספר . -התלמידים לתחומי העשייה השונים בבית  חשיפת :סיורמטרת ה

   9:15-11:30הביקורים יתקיימו בין השעות 

 כצנלסון   15.5

 אהרונוביץ   11.5

 מתן ומעבר אפק   14.5

   : לתלמידים המועמדים למרכז הלמידה וועדות שילוב .6

 . בזום או בבית חינוך ירקון 2023יתקיימו החל מסוף מאי  השילוב  עדותו

 .  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.י השעות פירוט    29.8.23ב  ם יתקיימו ראיונות אישיים לתלמידי

 

 בברכה,

 

 עליזה מגן                                    הופמן דנה                       

 מנהלת בית חינוך "ירקון"          נעוריםחטיבת ה  תמנהל               
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