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קליטת תלמידי כיתה א' תשפ"ג

הורים יקרים שלום,

אנו נרגשים אתכם לרגל המעבר של ילדכם מהגן לכיתה א'.
זהו מעבר מיוחד הטומן בחובו המון התרגשות, שאלות וחששות של הילדים וכמובן שלכם, ההורים.

על מנת להיערך באופן מיטבי לקראת שנת הלימודים הבאה אנו משתפים אתכם בתהליכים אותם נעבור
יחד בחודשים הקרובים ויתקיימו בשני מסלולי קריית החינוך ועד פתיחת שנת הלימודים. (מופיע בהמשך

המכתב)

בכל שלב בתהליך אתם מוזמנים לפנות לכל אחד מהגורמים המקצועיים בבית הספר ולהפנות את
שאלותיכם בכל נושא הנראה לכם רלוונטי לקליטה מיטבית של ילדכם.

054-918770-תשפ"גהשכבהיועצתבלוי,חני
054-5412237-וולדורףמסלוליועצתטבע,דפנה
052-2269431הספר-ביתפסיכולוגמאירצביקי

לפניכם קישור לשאלון מקוון בו תתבקשו למלא את בקשותיכם ובקשות הילדים לחברים מועדפים בכיתה
וכן אם ישנם צרכים מסוימים או בקשות לשיבוץ הנוגעות למצבו הרגשי, חברתי או לימודי של ילדכם.

לחץ כאןלמילוי השאלון -

*תכנית מעברים (מפגשי הילדים עם כיתות הלימוד ומרחבי בית הספר נמצאת בתהליך חשיבה משותף
עם נציגות הורים מכל יישוב, אפרת שחר-מנהלת הגיל הרך וצוות קליטה של קריית החינוך)

יש לשלוח למייל בית הספר את המסמכים הבאים :

תמונת פספורט עדכנית.

-צילום ת.ז של ההורים.

בתחילת שנת הלימודים יעברו קישורים להצהרות בריאות מקוונות ואישורי צילום ופרסום תמונות.

מצפים בהתרגשות להצטרפותכם לבית ספרנו.

,בברכה

צוות קריית חינוך "שיטים"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeE8XZuOb0_SphzzseZ8Gu8v8IdCUHIYQdo99t1QBsgixDQ/viewform


תהליך הקליטה במסלול "ערבה/סיני":

אירועתאריך
יום חשיפה והכרות עם בית הספר לקראת כיתה א' – במפגש זה נכיר אתמאי

המבנה הארגוני והפיזי של בית הספר. נסייר בבית הספר, נכיר את מרחבי
הלימוד ונפרט את סדר היום השבועי והיומי בכיתות א' ותפיסת החינוך של

בית הספר בנושא המעבר מהגן, בהיבטים הלימודיים, החברתיים והרגשיים.
מפגש זה יועבר על ידי מנהל בית הספר, רכזת השכבה ויועצת השכבה.

מפגש חשיפה - "מסלול סיני"מאי
המפגש יועבר על ידי רכזת מסלול סיני ויועצת המסלול

הרשמה לכיתה א' – הרשמה מקוונת.10.6עד
ערב מעברים להורים בדגש על הפן הרגשי במעבר מהגן לכיתה א'. במפגשיוני

זה נדון בשלבי ההתפתחות השונים המאפיינים את גיל הילדים. נלמד מהן
אבני היסוד ההתפתחותיות אותן צריכים הילדים להשיג טרם עלייתם לכיתה
א' ונדבר על התחושות והרגשות אשר מתעוררות במעבר מהגן לבית הספר.

מפגש זה יועבר על ידי פסיכולוג בית הספר ויועצת השכבה.
מפגש הכרות אישי של המחנכות עם התלמידים. במפגש זה יכירו הילדיםאוגוסט

את המחנכת שלהם ויחוו פעילות קצרה ואישית רק הם ומחנכת הכיתה.
מפגש כיתתי של התלמידים ומחנכת הכיתה. במפגש זה שייערך ממש רגעאוגוסט

לפני הדבר האמיתי, יחוו הילדים מפגש ראשוני עם שאר ילדי הכיתה, יתנסו
בלמידה ראשונית וחווייתית וירגישו מה זה להיות תלמיד בכיתה א'.

במקביל אתם, ההורים תפגשו עם צוות השכבה לשיחה על כל הפרטים
הקטנים כמו שעות הסעות, ארוחת בוקר בכיתה וקליטת הילדים בימים

הראשונים.

*תכנית מעברים (מפגשי הילדים עם כיתות הלימוד ומרחבי בית הספר נמצאת בתהליך בנייה
עם נציגות ועדי הורים)

הגורמים המקצועיים איתם ניתן להתייעץ:
052–4260116א'-ב'שכבותרכזתנחמיאס,אילת

054-918770-תשפ"גא'שכבתשלקולטתיועצתבלוי,חני
052-2269431בפלאפוןהספרביתפסיכולוגמאירצביקי



תהליך הקליטה במסלול וולדורף:

אירועתאריך
ערב מבוא להורים מתעניינים -31.1

הסבר כללי להורים המתעניינים בחינוך ולדורף לילדיהם בגיל בית הספר
היסודי,

מהו חינוך וולדורף? מהי הגישה החינוכית שעומדת מאחורי הלימוד
במסלול?

פרישת המהלך החינוכי מכיתה א' ועד כיתה ח', תוך פירוט השיעורים
הנלמדים: שיעורי הבוקר הנלמדים בתקופות לימוד מרוכזות, שיעורי המקצוע

והאמנויות השונות.
הסבר על המעבר מהגן לכיתה א', שלבי התפתחות הילד בגיל הזה, ופירוט

תהליך הכניסה לבית הספר.
המפגש יועבר על ידי ליאת גלבוע- מחנכת כיתה במסלול וולדורף

הרשמה לכיתה א' – הרשמה מקוונת10.6עד
ובנוסף הרשמה במזכירות העמותה- ניצן דגן  (מזכירות העמותה)-

050-7459270

7.3
ערב הורים שני, בדגש על  אופן הולימוד בכיתה א'.

יועבר על ידי מחנכי הכיתות הצעירות.
,7גילעלהספר,בביתהראשונההשנהעליסופרהערבבמהלך

על האיכויות המתעוררות אצל ילד בסוף הגן ומתוך כך על תכנית הלימודים
ואופי הלימודים בשנה הראשונה בבית הספר.

מפגש הכרות לילדים -6.5
הילדים שנרשמו לכיתה יוזמנו לפעילות משותפת, לחוויה ראשונית ולהכרות.

*תכנית מעברים (מפגשי הילדים עם כיתות הלימוד ומרחבי בית הספר נמצאת בתהליך חשיבה
בעקבות ההנחיות הנוגעות לנגיף הקורונה).

צפייה בשיעור בעבור ההורים- במידה ויתאפשר לקיים צפייה בכיתות החינוך נשמח לפנייה
שלכם ההורים ותיאום מוקדם.

הגורמים המקצועיים איתם ניתן להתייעץ:
0523533686וולדורףמסלולרכז,דגאידובי

054-5412237-תשפ"גא'שכבתשלקולטתיועצת,טבעדפנה
052-2269431בפלאפוןהספרביתפסיכולוגמאירצביקי

צוות קליטה מסלול וולדורף –
רבינס-ליסה/0524559219-יהבעידן,050-7459270העמותה)-(מזכירותדגןניצן

052-2297133


