ט"ז טבת תשפ"א
 31דצמבר 2020

ברוכים הבאים לבית חינוך עמי אסף
תלמידות ,תלמידים והורים יקרים  -שכבה ז' תשפ"ב ,שלום רב,
ברצוננו לברך אתכם על הצטרפותכם לקהילת עמי אסף ,ולאחל לכם ולנו שותפות,
צמיחה והצלחה בדרך החדשה.
המעבר מהיסודי לחטיבה הינו תהליך מורכב ורגיש .התקופה שנעבור יחדיו משמעותית
ביותר בקליטתם המיטבית  -רגשית וחברתית  -של התלמידות והתלמידים .אנו מודעים
לכך שהתהליך לעיתים מלווה בחששות ואתגרים ,אך יחד עם זאת ,מהווה חלק
משמעותי בהתפתחותם ,התבגרותם והשתלבותם של התלמידות והתלמידים.
אנו בקשב רב ופועלים ברגישות ומזמינים אתכם ההורים להיות שותפינו למסע חשוב
זה.
בית הספר עמי אסף מאופיין באווירה ייחודית המעצימה את הקשר האישי של הצוות
החינוכי עם התלמידות והתלמידים ,ואת הקשר ההדוק עם הקהילה .כולנו נכונים
להשקיע מאמצים בכל תלמידה ותלמיד על מנת להצמיח בוגרים אחראים וערכיים,
המשתלבים היטב בעתיד האקדמי והמקצועי בעולם המשתנה בקצב מהיר .חיי בית
הספר משופעים בפעילויות המכוונות למודעות חברתית ,לתרומה לקהילה ,לטיפוח
מנהיגות צעירה ,ולמתן ביטוי לכישורים האישיים של כל תלמידה וכל תלמיד .אנו
מאמינים במצויינות כאורח חיים ופועלים למצויינות ערכית ,חברתית ולימודית ,שמים
דגש על הדרך – המאמץ ,המוטיבציה ,ההשקעה ,ועל מצוינות אישית – כל תלמיד ביחס
לעצמו ,לייחודו ולכישוריו.
להלן תאריכים חשובים בתהליך המעבר והקליטה:
• ביום חמישי ,כ"ז אדר תשפ"א ,11.3.21 ,בשעה  17:00נקיים מפגש היכרות עם
הורי ו׳ .מידע לגבי מיקום המפגש ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,יימסר
בהמשך.
מטרת המפגש :היכרות עם בית הספר והצוות החינוכי ,ושיח בנושא המעבר לחטיבת
הנעורים .המפגש מיועד להורים ,מפגש עם התלמידים יתקיים בהמשך.
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• בשעה  18:30נקיים מפגש חשיפה למסלול העתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית.
מטרת המפגש :היכרות עם מסלול העתודה (עמ"ט) ,תכנית ייחודית המציבה את
המנהיגות ואת המצוינות כיעד וכדרך חיים .במועד זה יימסר מידע לגבי תהליך הקבלה
למסלול זה.
• ביקור לכלל תלמידי ו' יתקיים ביום ו' ,כ"ה אייר תשפ"א 7.5.21 ,בין השעות
08:30-10:45
מטרת הביקור :היכרות ראשונית עם בית הספר ,חשיפת התלמידות והתלמידים
לתחומי הלמידה והעשייה השונים בבית הספר ,והיכרות ראשונית עם הצוות החינוכי.
• ראיונות אישים לכלל התלמידות והתלמידים יתקיימו בין התאריכים 2.5.21
ועד תאריך .6.5.21
מידע מפורט לגבי לו"ז פגישות ייעודי לכל בית ספר יסודי ישלח בנפרד.
• ועדות רב מקצועיות (שילוב בעבר) ,לתלמידות ולתלמידים המועמדים למרכז
הלמידה ,תתקיימנה החל מיום א' ,כ"ז אייר תשפ"א .9.5.21 ,תיאום מול יועצ.ת
בית הספר היסודי .יש לתאם מפגש מקדים עם יועצת השכבה .לקביעת פגישה
יש לתאם בטלפון .09-7451333
לוועדות יש להגיע עם המלצה של יועצ.ת בית הספר היסודי .כמו כן ,יש להעביר ליועצת
בית הספר את המסמכים הבאים:
אבחון פסיכו-דידקטי עדכני
תוצאות בדיקות ראייה ושמיעה
מידע לגבי מענים שניתנו לילדיכם ביסודי
• מפגשים קבוצתיים עם מחנכי הכיתות יתקיימו ביום ה' ,י"ח באלול תשפ"א,
 .26.8.21את מועד הזימון ,תקבלו במהלך חודש יולי.
הנכם מוזמנים להיכנס לאתר עמי אסף בכתובת https://www.amiasafschool.org
וכן לדף הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/amiasafhighschool

בשם הצוות החינוכי ,אנו מאחלות לכם ברכה והצלחה.
זהבי קאופמן
מנהלת חטיבת הנעורים

מירב פרידלנדר
מנהלת בית הספר
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