
 

 

1 

 

 

 ה'תשפ"ג תח' בטב, 01/01/2023

 1803כללי  - סימוכין

 

 "עמי אסף"לבית חינוך ברוכים.ות הבאים.ות 

 

 תלמידים, תלמידות והורים יקרים,

 אסף"!בית החינוך "עמי לרגל הצטרפותכם.ן ל.ן לברך אתכםנרגשות ו שמחותאנו 

שלב ראשון ומשמעותי  ,לוש שניםשמסע משותף של עם הצטרפותכם.ן לחטיבת הביניים, נצא ל

בשיתוף והתלמידות  בהן נפעל לקידום התלמידים ,בלימודיכם.ן בבית ספר על יסודי שש שנתי

 .פעולה הדוק

 לעיתים מלווה בחששות ואתגרים, אך יחד עם זאת,מעבר לבית ספר חדש לכך שה מודעותאנו 

 .ן, התבגרותם.ןמהווה חלק משמעותי בהתפתחותםמרגש, מאפשר הזדמנויות חדשות ו

כאן, בחטיבת הביניים "עמי אסף", התלמידות  של התלמידות והתלמידים.  .ןוהשתלבותם

לזהות את הכוחות הטמונים  .ותלומדים .ןבדרך חדשה, דרך שבה הם .ותוהתלמידים מתחילים

את החוסן הנפשי,  .ותאת הזהות שלהם.ן ומבססים .ות, מעצבים.ן, את היכולות שלהם.ןבהם

 הכישורים החברתיים והמיומנויות הלימודיות. 

אתכם ההורים להיות שותפינו  ןומזמיפועל ברגישות ובקשב רב  "עמי אסף"צוות בית החינוך 

ות מהווה מפתח לקידום וטיפוח התלמיד כי שיתוף הפעולה בינינו יםאנו מאמינ למסע חשוב זה.

לתת מענה מותאם לכל תלמיד ותלמידה תוך התחשבות במוקדי הכוח  יםים ומשתדלוהתלמיד

  .מתמודדים.ותשלהם.ן ובאתגרים עמם הם.ן 

מקדיש חטיבת הביניים צוות  ,על מנת לסייע לתלמידות ולתלמידים להסתגל לשינויים הצפויים

זמן רב ושם דגש על הפן הריגשי והחברתי. התלמידות והתלמידים יחוו פעילויות שיסייעו ויעודדו 

חוש להכיר את המרחב החדש הסובב אותם.ן ול, אותם.ן להרחיב את מעגל החברים והחברות

במקביל, תוכניות הלימודים במקצועות השונים בכניסה לכיתות חטיבת ביניים  .תחושת שייכות

 מבתי ספר יסודיים שונים. .ותהמגיעיםוהתלמידות בין התלמידים  "ליישר קו"מיועדות 
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 הליך הרישום לחטיבת הביניים "עמי אסף"

 

 לחטיבת הבינייםמקוון רישום 

אתר המועצה האזורית דרום אמצעות "עמי אסף" ייעשה באופן מקוון בהרישום לחטיבת הביניים 

וייסגר ביום ראשון, כ"א בשבט  23.1.2023שני, א' בשבט ה'תשפ"ג,  הרישום יפתח ביום. השרון

  .12.2.2023 ,ה'תשפ"ג

 

 מילוי שאלון היכרות מקוון

מזינים ביום רביעי, ח' יסודיים הקישור לשאלון היכרות מקוון יישלח באמצעות בתי הספר ה

 .10.3.2023, וייסגר ביום שישי, י"ז באדר ה'תשפ"ג, 1.3.2023באדר ה'תשפ"ג, 

 

 :להעלאה לקראת מילוי השאלון יש להכין קבצים סרוקים

 תמונת פספורט. •

 תעודת זהות כולל ספח. •

 תעודת מחצית א' של כיתה ו'. •

 אבחונים עדכניים )במידה ויש(. •

 

 

 לחטיבת הביניים "עמי אסף"פעילויות לקראת המעבר 

 

לקראת המעבר לחטיבת הביניים נקיים, בשיתוף בתי הספר היסודיים המזינים, מגוון פעילויות 

 :לריכוך המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים "מעברים"

 

 מפגש היכרות עם הורי תלמידי ותלמידות כיתות ו'

נקיים מפגש היכרות עם הורי שכבה ו'  17:00, בשעה 12.3.2023ביום ראשון, י"ט באדר ה'תשפ"ג, 

  באולם האירועים בבית החינוך "עמי אסף".

הנכם.ן מוזמנים.ות להצטרף וללמוד על בית החינוך "עמי אסף" ועל תהליך המעבר מבית הספר 

 היסודי לחטיבת הביניים.
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 התלמידים והתלמידות םהיכרות ע

יכרות עם התלמידות להמזינים יסודיים נבקר בבתי הספר ה 2023 אפרילבמהלך חודש 

 והתלמידים:

 ."מתן"בית ספר  – 16.4.2023יום ראשון, כ"ה בניסן ה'תשפ"ג,  •

 ."יחדיו" בית ספר – 17.4.2023 יום שני, כ"ו בניסן ה'תשפ"ג, •

 ."צופית" בית ספר – 20.4.2023יום חמישי, כ"ט בניסן ה'תשפ"ג,  •

 

 תהליך קליטה בכיתת עתודה מדעית טכנולוגית

תכנית העתודה המדעית טכנולוגית הינה תכנית ייחודית המציבה את המנהיגות והמצויינות כיעד 

 וכדרך חיים, בדגש מקצועות ריאליים ומדעיים.

)לאחר אסיפת ההורים השכבתית(,  18:30, בשעה 12.3.2023ביום ראשון, י"ט באדר ה'תשפ"ג, 

 .ות. נקיים חשיפה למסלול העתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית למתעניינים

 זה.נקיים מיונים למסלול  24.3.2023 ב' בניסן ה'תשפ"ג, ,שישיביום 

 

 "עמי אסף"בית חינוך ביקור תלמידי ותלמידות כיתות ו' ב

יתקיים ביקור של תלמידי  8:30-10:00בין השעות  5.5.2023י"ד באייר ה'תשפ"ג,  ביום שישי,

 .בבית החינוך "עמי אסף"מבתי הספר היסודיים המזינים ותלמידות כיתות ו' 

 

 מפגשי היכרות עם מחנכי ומחנכות הכיתות

י"ב באלול התשפ"ג, -שלישי, י'-בימים ראשון מפגשים קבוצתיים עם מחנכי.ות הכיתות יתקיימו

 סמוך למועד המפגש.בהכיתות  .ות. מועד מדויק למפגש יישלח על ידי מחנכי27-29.8.2023

 

 ועדות רב מקצועיות )שילוב(

ועדות רב מקצועיות )שילוב( לתלמידים ותלמידות המועמדים.ות למרכז למידה תתקיימנה 

  בתי הספר היסודיים.בתיאום יועצות . זימון לועדות יישלח 2023חודש מאי במהלך 

 אמצעות דואר אלקטרוניאו ב טלפונית, יועצת השכבה, בן צור לתאם מפגש מקדים עם אילנית נא

 .המופיעים בתחתית הדף

 מסמכים הבאים:לשלוח ליועצת השכבה את הועדות יש קראת הל

 המלצת יועצת בית הספר היסודי. •

 דידקטי עדכני.-אבחון פסיכו •

 אות בדיקות ראייה ושמיעה עדכניות.צתו •

 מענים ותמיכות שניתנו בבית הספר היסודי.מידע לגבי  •
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 פגישות אישיות עם צוות בית הספר

הורים המעוניינים בפגישה אישית עם יועצת השכבה / נציג הנהלה, מתבקשים לפנות אל בית 

 .המופיעים בתחתית הדף אלקטרוניהדואר הטלפונית או באמצעות הספר 

 

 

 מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחר הנעשה בבית החינוך "עמי אסף"  הנכם.ן

 .של בית החינוך אתר האינטרנטהודעות בהתעדכן בשל בית החינוך ול דף הפייסבוקב

 

 

 

 הורים יקרים; 

חשובה על מנת לעורר בתלמידים ובתלמידות חוויה של אמון כמשפחה למעבר התייחסותכם 

וציפייה. לכם ההורים תפקיד חשוב להיות עם ילדכם.ן / ילדתכם.ן בשלב התפתחותי זה, להאיר 

את האור, להראות את הדרך, ולהטמיע בקרב הילדים והילדות את תחושת המסוגלות, הביטחון 

 והחוסן האישי.

 

צוות בית הספר עומד ת לכם.ן ולנו שותפות, צמיחה והצלחה בדרך החדשה. וחלמא

 לרשותכם.ן לצורך חשיבה והתייעצות.

 

 בברכה,

 

 

 עינת לנדיס                                                   מירב פרידלנדר                                 

 "עמי אסף"                            מנהלת חטיבת הביניים מנהלת בית החינוך                    

 

 

https://www.facebook.com/amiasafhighschool
https://amiasaf.mashov.info/

