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                                                                                                                                         23.1.2023 

                   תשפ"ג א' בשבט                                                                                                                                          

 ברוך הבא מחזור ב'

 חניכים, חניכות והורים יקרים, 

 

לחטיבת הנעורים "חטיבה צומחת" צור  מחזור ב',חניכי וחניכות ,  .ןהצוות החינוכי נרגש לקראת הצטרפותכם

יצחק. השנים הקרובות בחטיבת הנעורים הנן שנים משמעותיות בהיבט הרגשי, חברתי ולימודי ויש לנו הזכות 

 להיות חלק מהן. היום אנחנו יוצאים למסע משותף.

ע  מבית הספר היסודי לחטיבת הנעורים הוא מעבר מאתגר שמלווה לעיתים בחששות מהלא נוד המעבר

וממה שצפוי להגיע. כל חשש שתעלו הגיוני, קיים ולגמרי בר התמודדות. חשוב לזכור שעם כל החששות 

 התקופה הזו מלאה גם בחוויות מרגשות שיהיו להן חלק משמעותי בעיצוב האדם הבוגר שאתם.ן.

דשה שכולנו  ' יוצרים את מציאות חייכם.ן, מציאות חב אמין שאתם.ן וחניכי וחניכות מחזור צוות החטיבה מ

לוקחים בה חלק. מתוך אמונה במקום החינוכי כמקום שדרכו היומיומית תנווט על ידי הצוות ותתקיים הלכה 

 ידי החניכים והחניכות יש ויהיה מקום לכל אחת ואחד מכם.ן.  למעשה על

מעגל החברתי שלכם, לפגוש הבמקביל לשיח ולמענה הרגשי יש לכם.ן אתגר חברתי חשוב, להגדיל את 

יהיה נכון עבורכם.ן  עם מי מהם.ן אנשים חדשים ואחרים מכם.ן, לכבד את  מי שיקרה בדרככם ולבחור ב

הדרך. אנחנו כאן על מנת לאפשר את ההיכרות, את הבחירה האישית ואת הכבוד שילווה את  לאורךלצעוד 

 התהליך כולו. 

לימודית,   .המחניכי וחניכות החטיבה לבוא לידי ביטוי, לאתגר עצמוואחת ו מאמינים ביכולת של כל אחד חנאנ

בנויה באופן שיאפשר לכל חניך וחניכה   יתלהתאמץ, לעבוד קשה ולהצליח. תוכנית הלימודים הבית ספר

למצות את היכולות האישיות תוך גיוון ועושר בתכנים הנלמדים, תהליכי בחירה בחלק מתוכנית הלימודים  

 העניין האישיים. ו ועידוד הסקרנות

 

 

 חטיבה צומחת

 צור יצחק
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 הליך הרישום לחטיבת הנעורים "חטיבה צומחת" צור יצחק: 

 רישום מקוון לחטיבה: 

 הרישום לחטיבה ייעשה באופן מקוון באמצעות אתר המועצה האזורית דרום השרון. 

 י"ז באדר תשפ"ג.  12.2.2023א' בשבט תשפ"ג, ויסגר ביום ראשון  23.1.2023הרישום יפתח ביום שני 

 שאלון מקוון:  מילוי

ח' באדר  1.3.2023-החטיבה תעביר אליכם.ן, דרך בתי הספר היסודיים, קישור לשאלון היכרות ביום רביעי ה

 כ"ג באדר תשפ"ג. 16.3.2023-תשפ"ג. יש למלא שאלון זה עד ליום חמישי ה

 לשאלון יש לצרף את המסמכים הבאים:

 תמונת פספורט •

 ספח תעודת זהות של אחד ההורים כולל  •

 אבחונים עדכניים אם יש •

 בשלב זה אין צורך להעביר תעודת מחצית א', תעודות סוף שנה יאספו באופן דיגיטלי בהמשך.

 

 פעילויות לקראת המעבר לחטיבה: 

הצוות החינוכי של החטיבה מכיר בחשיבות הרבה של מפגשים מקדימים גם של חניכי וחניכות החטיבה וגם 

של ההורים. במפגשים אלו נערוך היכרות קצרה עם המקום הפיזי ועם התפיסה החינוכית ערכית של הצוות 

 במטרה לענות כל שאלות שמעסיקות אתכם.ן ולהוריד את מפלס החששות מהצפוי לכם.ן. 

 מפגש היכרות עם הורי החטיבה:

ז' באודיטוריום של  -נפגוש את הורים העולים ל 20:00כ' באדר תשפ"ג בשעה  13.3.2023-ביום שני ה

 ז' משלושת בתי הספר היסודיים. -החטיבה. בפגישה הזו מוזמנים להשתתף כל ההורים של העולים ל

 מפגש היכרות ראשון עם החניכים והחניכות: 

ז'. המפגש -ד' בניסן תשפ"ג נארח בחטיבה את החניכים והחניכות שעולים ל  26.3.2023-ביום ראשון ה

יתקיים במהלך יום הלימודים, בליווי הצוות החינוכי של בתי הספר היסודיים וכמובן בנוכחות הצוות החינוכי  

ז' -ולים ל. במהלך המפגש נכיר לעשמצפים ומצפות לכם.ן מחזור א' של החטיבהוחניכות של החטיבה וחניכי 

  תחווייתיהחטיבה ונקיים פעילות  חברתיות וערכיות של ,את המקום הפיזי, נציג את התוכניות הלימודיות

מפגשי היכרות קבוצתיים    ויתקיימ תשפ"ד מחזור א'. לקראת פתיחת שנת הלימודים וחניכות בהובלת חניכי 

 פרטים ישלחו אליכם בהמשך. עם מחנכי הקבוצות של מחזור ב'.
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 ועדות רב מקצועיות )שילוב(:

יישלח על ידי יועצת החטיבה   תלוועדו. זימון 2023)שילוב( יתקיימו במהלך חודש מאי ת ועדות רב מקצועיו

 ובתאום עם יועצות בתי הספר היסודיים. 

דרך הטלפון של מזכירות החטיבה , דנה ווסר הררי ,ימה לוועדה עם יועצת בית הספרניתן לתאם פגישה מקד

 )מופיע בתחתית הדף(. 

 עדות יש להעביר ליועצת החטיבה את המסמכים הבאים:ולקראת הו

 דידקטי עדכני -אבחון פסיכו •

 תוצאות בדיקת ראייה ושמיעה עדכניות •

 ם שניתנו בבית הספר היסודי. המלצת יועצת בית הספר היסודי ומכתב המפרט את המעני •

 

טלפוני  רהורים שמעוניינים לקיים פגישה אישית עם מנהלת החטיבה ו/או יועצת החטיבה מוזמנים ליצור קש

 עם מזכירות החטיבה. 

 

 

 

 נרגשים לקראתכם.ן ומאחלים לכם.ן בהצלחה רבה בחטיבה.  

 אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה. 

 

 בברכה,

 ליאת כהן שמילוביץ'

 מנהלת חטיבה צומחת צור יצחק

 והצוות החינוכי. 


