
 
 

 

"ד/אדר/תשפ"גי  

07/03/2023 

 תלמידים והורים יקרים,

 נוסף, במסע שלכם במערכת החינוך. אתם לקראת מעבר משמעותי,

 המעבר לחטיבת הביניים פותח פרק חדש ומרגש בחייכם. 

 ."שרונה" – חטיבה חדשההחטיבות ביניים : "עתיד", "איש שלום" ו 3יפעלו בעיר שלנו  דכידוע, בשנת הלימודים תשפ"

 חלוקת הכיתות בין החטיבות השונות נעשתה בהובלת אגף החינוך בעירייה. 

החלוקה גילמה פרמטרים כמו :איזון בין בנים/ בנות, צרכים מיוחדים, וכן מאפיינים לימודיים, חברתיים ורגשיים של 

 התלמידים/ות.

 לאחר חופשת הפסח בתי הספר יערכו סיור לתלמידים המיועדים ללמוד במסגרתם. 

אגף החינוך העירוני וצוותי החינוך בבתי הספר משקיעים מאמץ רב כדי שהמעבר לחטיבה יתבצע בצורה המיטבית ביותר עבור 

ץ לחטיבות הביניים ולאור חוות הדעת החיובית כל אחת ואחד מתלמידי העיר.  וועדת היגוי מקצועית בחנה את שיטת השיבו

 מצאה לנכון להמשיך ולשבץ את תלמידי העיר עפ"י מיפוי כיתתי.

 

ת בחטיב .כיתת עמ"ט -וכן ב"איש שלום" -כיתת מופ"ת דיפלומטית  –יתקיימו בחטיבת "עתיד" למצטיינים כיתות ייחודיות  *

 החדשה יתקיים מרכז מצוינות לגבי התכנים בו ותהליך המיון אליו נפרסם בהמשך. "שרונה"

 החטיבות יוכלו להתראיין לתוכניות המצוינות. 3-תלמידים מ

 

 

 חלוקת השיבוץ הכיתתי לחטיבות הביניים:

כיתות המשובצות לחט"ב 

 "איש שלום"

כיתות המשובצות לחט"ב 

 "עתיד"

כיתות המשובצות לחט"ב 

 "שרונה"

 דרך  – 2ו'  דרך - 1ו'  דרך -3ו'

 הדר - 1ו'   הדר - 4ו'   הדר -2ו'

 עמל- 3ו'  עמל – 2ו'  הדר -3ו'

 רימון -ו' הדס  רימון – ו' דולב עמל -1ו'

 שרונה -3ו' שרונה -  1ו' רימון -ו' אלון

 תלמידי ו' אלומות  רימון -ו' ברוש

 תלמידי ו' בר אילן  שרונה -2ו'

. 

 ליבכם,לתשומת 

 אין צורך לבצע רישום. הקליטה תתבצע באופן אוטומטי ישירות לחטיבות ע"פ החלוקה הנ"ל.

 ערכת קליטה מטעם בית הספר תשלח להורים במייל.

 



 
 

 

 

 להלן מועדים הנוגעים לרישום ושיבוץ ילדכם לחטיבות הביניים:

 הערות תאריך נושא

 הגשת בקשת העברה

 

13.3-21.3.23 

 תשפ"גכ"ח באדר  -כ' באדר

*ניתן יהיה למצוא טופס בקשות העברה 

באתר העירייה. לא ניתן יהיה לדון 

 בבקשת העברה ללא מילוי הטופס.

ס המלא יש לשלוח במייל את הטופ

 yona.org.il-anat@kfarלענת שוחט:

 רישום לחטיבות הביניים

 בבתי הספר

 במהלך חודש מאי 

 )אין צורך בביצוע רישום(

אוטומטית ע"י אגף בוצע *הרישום י

החינוך. ערכת רישום תשלח במייל ע"י 

 החטיבה אליה אתם משובצים

 החלטת ועדת העברות
30.4.23 

 ' באייר תשפ"גט

ההחלטות יועברו לדוא"ל שיופיע ע"ג 

 בקשת ההעברה

הודעה בדבר השיבוץ 

 לכיתות מצוינות

4.5.23 

 י"ג באייר תשפ"ג
 לאחר תהליכי המיון לכיתות המצוינות

 

 רישום לאחר החלטת הוועדה. יבצעו*העולים לוועדת זכאות ואיפיון 

 לשאלות / בירורים ניתן לפנות לאגף החינוך בטלפונים הרשומים מטה.

 

 

 

 

 

 

 אנחנו כאן עבורכם/ן

 

  שושי אטיאס                                                    מיכל גרף                                   

 מנהלת מח' החינוך היסודי           מנהלת אגף החינוך                                         

 


