
 

מינהל החינוך - המחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי

ָׁשלֹום ִּכָּתה א׳ 

רישום לכיתה א׳ לשנת הלימודים התשע״ז 
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ימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00
לאחר תקופת הרישום: 

ביום ה', בשעות 15:00-08:00
ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00

בתקופת הרישום: 
קומת הגג, תל–אביב-יפו

גן העיר, רח' אבן גבירול 71,
קבלת קהל:

פקס 03-5216447
מוקד טלפון: 03-5218111

םכותירלשנו נחא

           ביום שישי 29/1/2016, בשעות 09:00 - 12:00
ובנוסף, בימי רביעי  20/1/2016, 27/1/2016, בשעות 16:00 - 18:00

במזכירויות בתי הספר האזוריים, בימים א׳ - ה׳, בשעות 09:00 - 13:00

עד יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ו )31 בינואר 2016( כולל
מיום שני, א' בשבט תשע"ו )11 בינואר 2016(

בעלי תפקידים בחינוך היסודי • 
טפסים להורדה  •

שירות פסיכולוגי חינוכי • 
הדלגה לכיתה א' • 

הישארות שנה שנייה בגן • 
בתי ספר נוספים • 

מועד תשובות לבקשות לשינוי שיבוץ • 
הגשת בקשה לשינוי שיבוץ מבית ספר אזורי • 

מסמכים הנדרשים לרישום • 

?יםמרש נימת

?יםמרש נןיכה

www.tel-aviv.gov.il/rishum

ף? נוסעדמי ליםוקזק



  

שלכם,

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

הרישום לכיתה א’ בפתח ואני בטוח, שאתם, ההורים, נרגשים לא פחות מהילדים. 
המעבר מגן הילדים לבית הספר מלווה בתחושות גאווה, עצמאות ובגרות, וגלומה בו ציפייה לחוויות חדשות ולעולם 
חדש של מושגים והגדרות. מטבע הדברים, השינוי הזה כרוך גם בחשש ובדאגה, בהסתגלות לסדר יום שונה, לצוות 

חדש, לכללים אחרים ולאתגרים שונים. 
בכיתה א’ יעשו התלמידים את צעדיהם הראשונים בקריאה, בכתיבה ובחשבון, ירכשו מיומנויות למידה וחשיבה, ירחיבו 
השכלה ודעת וישכללו את כישוריהם החברתיים. הלימודים יסייעו להם לפתח מערכת ערכית שמבוססת על סובלנות, 

על ערכי היסוד של מדינה דמוקרטית ועל מחויבות אישית לחברה ולסביבה.
מערכת החינוך בתל–אביב-יפו ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות לאורך כל השנה, עם צוותי חינוך 
ויכוונו, יחזקו, יעודדו, ויהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה  מיומנים, מקצועיים ומסורים, שידריכו 

חיובית ונעימה. 
סביבת הלמידה בבתי-הספר היסודיים בעיר פועלת בשיטת הוראה דיגיטלית ועתירת טכנולוגיה, המאפשרת למידה 
אישית ושיתופית. תכניות הלימוד והכלים בסביבת למידה זו הולמים את המיומנויות הדרושות לחיים במאה ה-21, 
ומייצרים בעבור הילדים רצף אמיתי בין חייהם בבית ובעולם העשיר שהם חווים מחוץ למערכת החינוך, לבין חייהם 

בבית-הספר.
יומו הראשון של ילדכם בבית הספר הולך וקרב, וגם אנו שותפים להתרגשות! אני מאחל לילדכם התאקלמות קלה 

ומוצלחת בבית הספר, ומקווה שימצא בו מקור בלתי נדלה ללימוד ולהנאה.

הורים יקרים,

ראש עיריית תל–אביב-יפו
רון חולדאי

שלכם,

ומוצלחת בבית הספר, ומקווה שימצא בו מקור בלתי נדלה ללימוד ולהנאה.
יומו הראשון של ילדכם בבית הספר הולך וקרב, וגם אנו שותפים להתרגשות! אני מאחל לילדכם התאקלמות קלה 

בבית-הספר.
ומייצרים בעבור הילדים רצף אמיתי בין חייהם בבית ובעולם העשיר שהם חווים מחוץ למערכת החינוך, לבין חייהם 
אישית ושיתופית. תכניות הלימוד והכלים בסביבת למידה זו הולמים את המיומנויות הדרושות לחיים במאה ה-21, 
סביבת הלמידה בבתי-הספר היסודיים בעיר פועלת בשיטת הוראה דיגיטלית ועתירת טכנולוגיה, המאפשרת למידה 

חיובית ונעימה. 
ויכוונו, יחזקו, יעודדו, ויהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה  מיומנים, מקצועיים ומסורים, שידריכו 
מערכת החינוך בתל–אביב-יפו ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות לאורך כל השנה, עם צוותי חינוך 

על ערכי היסוד של מדינה דמוקרטית ועל מחויבות אישית לחברה ולסביבה.
השכלה ודעת וישכללו את כישוריהם החברתיים. הלימודים יסייעו להם לפתח מערכת ערכית שמבוססת על סובלנות, 
בכיתה א’ יעשו התלמידים את צעדיהם הראשונים בקריאה, בכתיבה ובחשבון, ירכשו מיומנויות למידה וחשיבה, ירחיבו 

חדש, לכללים אחרים ולאתגרים שונים. 
חדש של מושגים והגדרות. מטבע הדברים, השינוי הזה כרוך גם בחשש ובדאגה, בהסתגלות לסדר יום שונה, לצוות 
המעבר מגן הילדים לבית הספר מלווה בתחושות גאווה, עצמאות ובגרות, וגלומה בו ציפייה לחוויות חדשות ולעולם 

הרישום לכיתה א’ בפתח ואני בטוח, שאתם, ההורים, נרגשים לא פחות מהילדים. 

הורים יקרים,


