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מצויינות במבט אישי

הורים וילדי ו' יקרים,

הנכם מוזמנים לערב פתוח
וחווייתי לקראת העלייה
לחטיבת הביניים בעירוני ה’
ביום א'  27.2.2022בבניין הטנא.

בשל הקורונה נקיים את הערב בשתי פעימות:
 17:30-18:45ילדי ו' וההורים מבתי הספר נופים וזיכרון יוסף.
 18:45-20:00ילדי ו' וההורים מבתי הספר אהוד ובן גוריון.

בואו לפגוש את צוות הניהול ,יועצות ,מחנכים ומורים ,הורים
ותלמידים ,להתנסות ולהכיר את העשייה העשירה בבית
הספר במדעים ,באמנויות ועוד ועוד.
אנו כאן בשבילכם ,להקשיב ולתת מענה לכל שאלה ועניין
כדי ליצור לילדכם כניסה טובה ובטוחה לכיתה ז' ולאפשר
להם לממש את עצמם חברתית ,רגשית ולימודית.
•בערב הפתוח ניתן להירשם גם לתכנית הטכניונית,
לעתודה המדעית טכנולוגית ולקורס הקיץ.
•קורס הקיץ יתקיים בתאריכים 21-24 :באוגוסט.
הקורס מומלץ ביותר ומתקיים ללא תשלום בבניין הטנא בעירוני ה'.

אנו מאמינים:

בתשומת לב ובמענה אישי לכל תלמידה ותלמיד וביצירת מקום בטוח ותומך לכל אחד ואחת.
אנו מעודדים את כל התלמידים למצוינות אישית.

אנו מצטיינים:

בחדשנות חינוכית ,למידה משמעותית ומצוינות במבט אישי.
בפיתוח מרחבי פל"א (פה לומדים אחרת) כמו כיתת יער ,כימיה במטבח ופל"א בפרגולה.
בתחומי המתמטיקה והמדעים המדויקים.
בשילוב מקצועות מתחומי האמנויות וההשכלה הכללית כאמצעי לפיתוח אישי.
בחינוך לסובלנות ,פתיחות ,אחריות אישית ,מעורבות והתנדבות.

כדאי לדעת:

כיתות ז' וח' לומדות בבניין הטנא – "חממת הטנא"
יועצת השכבה מלווה את התלמידים לאורך כל שנות החטיבה
תכניות מצוינות במדעים ובמתמטיקה :הטכניונית בשיתוף הטכניון והעתודה מדעית טכנולוגית.
אנגלית ומתמטיקה נלמדות ברמות השונות  .אנו מעודדים את כל תלמידינו למצוינות.
מעטפת תמיכה לימודית ורגשית  -הכוללת מרכז למידה ועזרה פרטנית.
יום לימודים שבועי "אחר" (יום פל"א) המשלב למידה באמצעות שיעורי העשרה בתחומי הספורט,
פוטותרפיה ,יוגה ,פסיכולוגיה חברתית ,אמנות ,תיאטרון ורובוטיקה ,שחמט ,קולנוע ותקשורת.
תיבת נגינה  -מרחב לאוהבי המוזיקה.
שותפות הורית -הורי בית הספר שותפים פעילים למען התלמידים ולמען בית הספר.
מעורבות חברתית והתנדבות ומנהיגות צעירה -מועצת תלמידים פעילה ,מש"צים ,תכנית עמיתים,
מט"צים (מדריכי טכנולוגיה צעירים) ,דיפלומטיה ותכנית מודל או"ם,
נבחרת אולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון ונבחרת רובוטיקה.
שיתוף פעולה עם חברות היי-טק בחיפה.

בחטיבה העליונה:

מגוון רחב של תחומי מדע וטכנולוגיה ל 5-10יחידות לבגרות
מגוון רחב של תחומי האמנויות -תיאטרון ,קולנוע ותקשורת ,אמנות חזותית ל 5-10יחידות לבגרות
דיפלומטיה וקשרי חוץ :תכנית מודל או"ם ,משלחות נוער לבוסטון ,ארה"ב ,לברלין ובנסהיים ,גרמניה ,מסע
לפולין ומשלחת לוולנסיה ,ספרד למגמת הקולנוע .פעילות המשלחות תחזור עם תום מגפת הקורונה.
בית הספר משתתף ומוביל בתחרויות ברמה ארצית ובינלאומית .ברובוטיקה ,סייבר ,קולנוע ואמנות.
תכניות למצטיינים ואקדמיה בתיכון.

התכנית הטכניונית בשיתוף הטכניון
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅מיועדת לתלמידים מצטיינים מאד במתמטיקה האוהבים את המדע.
⋅התלמידים נבחרים על ידי הטכניון.
⋅הטכניונים לומדים מתמטיקה  7שעות שבועיות ,בקבוצות איכות קטנות.
כמו כן לומדים פיזיקה ורובוטיקה החל מכיתה ז’.
⋅התלמידים יוצאים בכל שנות החטיבה לימי למידה חווייתית הכוללת הרצאות והתנסות
במעבדות בטכניון ומעמיקים בתחומי הכימיה ,מדעי התעופה ,רטוריקה ורפואה.
⋅את שאר המקצועות לומדים הטכניונים עם ילדי השכבה.
⋅הטכניונים מסיימים את בחינת הבגרות במתמטיקה בכיתה י”א.
⋅המצטיינים יכולים להתחיל בלימודים אקדמיים במהלך התיכון
⋅ערב הסברה לתכנית :יום א’  20.2.22בשעה  18:30בבניין נוער שוחר מדע בטכניון.
מוזמנים ילדי ו’ וההורים

תנאי קבלה לטכניונית:
⋅ ⋅קורס של  3ימים :ב 30.3 ,28.3 ,27.3בבניין הטנא של בית הספר בשעות 16:00-18:30
⋅ ⋅מבחן קבלה :ביום ה’  31.3בשעה  16:00בבניין הטנא של עירוני ה’ .המורים מטעם הטכניון.
⋅ ⋅ההרשמה לקורס ולמבחן בערב ההסברה ובערב הפתוח בבית הספר.
רכזת התכנית הטכניונית :מריאנה גרוסברדmarishkagro@gmail.com .

עתודה מדעית טכנולוגית  -תכנית מצוינות של משרד החינוך
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים במתמטיקה המתעניינים במדע ובמחשבים.
⋅העתודאים לומדים  7שעות שבועיות מתמטיקה בקבוצת איכות .כמו כן לומדים
פיזיקה ומדעי המחשב החל מכיתה ז’
⋅העתודאים יוצאים לימי למידה חווייתיים.
⋅העתודאים לומדים את שאר המקצועות יחד עם חבריהם לשכבה.

תנאי קבלה לעתודה:
⋅ ⋅תעודת מחצית א’ של כיתה ו’ 85 :ומעלה במתמטיקה .ציון גבוה בהתנהגות.
⋅ ⋅ראיון אישי או מבחן קבלה -בהתאם להחלטת משרד החינוך.
⋅ ⋅הרשמה לעתודה תהיה בערב הפתוח בבית הספר.
⋅ ⋅מספר המקומות מוגבל.
רכזת העתודה המדעית טכנולוגית :לילך לידורlilachlidor@gmail.com :

יוצאים לסיור בעירוני ה ,סרקו וצפו.
מוזמנים ליצור קשר ולשוחח אתנו בכל נושא:

גילית יצחקי ,מנהלת חטיבת הביניים.
טלפון04-8353215 :
מיילgilit.i-ih@haifanet.org.il :
חגית לוי ,מנכ”לית בית הספר
טלפון04-8353209 :
מיילhagitle70@gmail.com :

מאחלות לכם/ן הצלחה רבה -חגית וגילית.
להתראות בערב הפתוח.
המרחב החינוכי -
תיכון עירוני ה’ חיפה

http://ironih.schooly.co.il
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