"מי ייתן ונלמד אותם לעוף,
לגעת בשמיים,
לגלות את החוזקות שבהם,
נראה להם את הדרך,
ניתן להם להוביל.
נצית את האור שבתוכם,
נאפשר להם לחלום ולהגשים,
אחרי הכול –
הילדים של היום
הם העתיד של מחר"
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אדר תשפ"א 2021
משפחות יקרות שלום רב,
המעבר מהגן לכיתה א' הינו מעבר משמעותי ומרגש עבור הילדים וההורים ומלווה בשאלות ,מחשבות,
חששות ועוד .צוות בית הספר נערך בהתרגשות ובצורה מיטבית למעבר .לבית הספר תוכנית מעברים סדורה
המכילה מספר תחנות בדרך עד לקליטת התלמידים הרכים ,עם פתיחת שנת הלימודים.
כחלק מתוכנית המעברים מתקיימים מפגשים המפורטים להלן (כל המפגשים מתקיימים/יתקיימו בהתאם
להנחיות משרד הבריאות ועל פי הנוהל  ,במידה ולא יתאפשרו מפגשי פנים אל פנים – נקיימם באופן מקוון):
 .1מנהלת מחלקת החינוך ,מנהלת בית הספר  -דיוק תכנית המעברים בהתאם לתוכנית הרשותית
שנבנתה  -בוצע.
 .2מפגש מפקחים ורשות עם צוות בית הספר והגננות – יתקיים בסוף פברואר.
 .3סיור הורים/בוקר פתוח בבית הספר בהובלת מנהלת בית הספר והיועצת  19.2.21 -יום שישי,
בשעה  .9:00מצ"ב לינק לזום:
https://edu-il.zoom.us/j/9732355911?pwd=QzBFNTQ2eHZWZlBiOXVjUU1vWUIvZz09
.4
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סדרת מפגשי הדרכת הורים על ידי פסיכולוגית הרשות לקראת העלייה לכיתה א' – מועד ימסר
בהמשך דרך הגננות.
מפגש הנהלת בית הספר עם גננות גן החובה להכרות עם סביבות הלמידה באופן הדדי ותיאום
תוכניות עבודה  -מתקיים לאורך מחצית ב'.
מפגש יועצת עם גננות גן החובה למסירת מידע בהתאם לחתימתכם על חוזרי ויתור הסודיות –
יתקיים במהלך מאי ,יוני.
מפגש הורים (ללא ילדים) עם צוות בית הספר :מנהלת ,יועצת ,פסיכולוגית ,ומנהלת מחלקת
חינוך להכרת בעלי התפקידים ,תפיסה חינוכית  ,תכנית קליטה ומענה לשאלות 11.5.21 -
שעה .18:30
יום זה יהיה המועד אחרון לקבלת טפסי רישום וויתור סודיות (לינק לטפסי הרישום מצורף
בסיום מכתב זה -מסומן בצהוב בהמשך).

 .8מפגשי אסיפות הורים לקראת פתיחת שנת הלימודים  -26.8.2021 -יום חמישי ,בשעה 19:00
 .9מפגשי מחנכות הכיתות עם התלמידים העולים לכיתה א' במהלך השבוע האחרון של אוגוסט -
 27.8.2021יום שישי .לו"ז יישלח סמוך למועד.
 .10טקס קבלת תלמידי כיתות א' בסוף אוגוסט  - 31.8.2021 -יום שלישי ,בשעה 17:45

2

*לידיעה תכנית המעברים כוללת גם מפגשים של ילדי הגנים עם תלמידי כיתות א' בהובלת
הגננות ומחנכות א' -במידה והנחיות משרד הבריאות יאפשרו ,נקיים גם אותם בתיאום קצר
מועד.
אנו ערוכים לשלוח סרטון וירטואלי לגננות על מנת שייצרו שיח מקדים בגן להכרות עם סביבת בית
הספר ,להפגת החששות ויצירת ביטחון.

נזכיר שוב כי יש למלא את הטופס המצ"ב לא יאוחר מה ,11.5.21 -הודעות שיבוץ יישלחו רק
באמצע אוגוסט .2021

למען הנוחות ,מצ"ב קישור לטופס מקוון (כפי שמופיע באתר המועצה ):
https://docs.google.com/forms/d/196VXaADw2ue-ADnBgDoJj9nZUXCYAdncC2DwGX_yDw/edit?gxids=7628


נבקש ליצור קשר עם ספריית כפר תבור ולוודא שהינכם רשומים להשאלת ספרי קריאה ,כחלק מתוכנית
עידוד הקריאה  ,אנו יוצאים לביקורים סדורים ומבצעים החלפות גם בבקרים.



בית הספר שייך לתכנית השאלת ספרים ולכן אין צורך לרכוש ספרי לימוד באופן פרטי.

תודה על שיתוף הפעולה ובברכת קליטה נעימה ומוצלחת,
פרח בורברג

קרן קורן

יועצת בית הספר

מנהלת בית הספר
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