
 אגף החינוך, התרבות והספורט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFi9bPubvfAhVR_aQKHZSJBRoQjRx6BAgBEAU&url=http://scity.co.il/page1212814.html&psig=AOvVaw1vfkyjAV5rU8WQ2Iuf3DDq&ust=1545843406556565


 אגף החינוך, התרבות והספורט

 

 

 

 

 

 3-4.................................................................................................עמ' ברכות

 5רישום לשנת הלימודים תש"פ................................................................עמ' 

 6...עמ' ..............................................תש"פ...........לשנת תכנית שיבוץ הגנים 

 7......................................עמ' העקרונות המנחים את אגף החינוך בעת השיבוץ.

 8הנחיות כלליות......................................................................................עמ' 

 9יום לימודים ארוך )צהרונים(....................................................................עמ' 

 10......................................................................עמ' ימים ראשונים בגן הילדים

 11-12א'.....................................................................................עמ' מהגן לכיתה 

 13-15עמ' המלצות............................................... -הסתגלות ילדים למסגרת חדשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 הורים יקרים,

את מוסדות החינוך המשודרגים  יפקדו השנהאני רוצה לברך אתכם ההורים ואת ילדיכם אשר 
 שלנו בגני הילדים ובכיתות א'.

אנו מציעים את הרישום באינטרנט באמצעות   כחלק מאפשרויות הרישום הקיימות עבורכם
 אתר זה.

 
הרישום באינטרנט לפשוט, קל האתר הפך נגיש ועבר שדרוג לאחרונה במטרה להפוך את 

  וידידותי . 

 יטת רישום זו נועדה להקל עליכם ההורים את תהליך הרישום לגני הילדים ולכיתות א'.ש

עם האתגרים והמשימות של  ,גן הילדים ועליה לכיתה א' מהווים מפגש ראשון לילדים הרכים
 מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. 

 בריאות והצלחה.  שנה פורייה ומלאת הישגים, אני מאחל לכם ולילדכם

 

 

 בברכה                                            

 פיני בדש

 ראש המועצה
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 הורים יקרים,

ום זו בה מרוכז המידע הדרוש לכם ההורים לצורך סדרי רישאנו מתכבדים להגיש לכם חוברת 
 לשנת הלימודים תש"פ.  בישוב ולכיתות א' ני הילדיםלמעונת היום, ג

 נות ערכית, חברתית ולימודית.מערכת החינוך בעומר חותרת למצוי
 הפועלתתכנית חינוכית על  שקדואגף החינוך במועצה בשיתוף גורמים מקצועיים שוחרי חינוך, 

  בשלושה צירים מרכזיים:
 אקלים ערכים וקהילה~  למידה והישגים~  צוותי החינוך~ 

 
אנו מאמינים בתכנית שנרקמה, תכנית שתקדם את מערכת החינוך בעומר ותביא אותה 

, תטפח קשרים פדגוגיה חדשנית, תפתח יוזמות חדשות תשים דגש עללהישגים משמעותיים, 
  עם ההורים והקהילה ותקדם מענים דיפרנציאליים לצרכים הייחודיים של הילדים.

 .משרד החינוךעם נבנית בשיתוף  של הגנים התכנית החינוכית

שיפור תנאי על ידי השקעה בהמחלקה לחינוך משקיעה משאבים רבים בטיפוח מוסדות החינוך 
על ההתפתחות האישית של כל כמו כן שמה דגש ובשיפור התכנים הפדגוגיים ו הלימוד הפיזיים

ורי והתמודדות ילד, מעקב אחר התפתחותו בהיבטים השונים: רגשי, קוגניטיבי, חברתי ומוט
 עם מגוון מטלות קבוצתיות, אישיות ופדגוגיות המאפשרות לילדים להתפתח בסביבה תומכת.

של ילדיי הישוב ויצירת רצף לימודי חברתי בגנים בכלל  מתוך דגש עיקרי להתפתחות הלימודית
והשירות  אגף החינוך במועצהבית הספר היסודי,  משרד החינוך,  -ומעבר לכיתה א' בפרט 

המותאמת ליישוב מתוך חלקים של  רחבה "צפיםר"תכנית רקמו יחד  -פסיכולוגי ביישוב ה
הגברת תחושת הביטחון ותמיכה בתהליכי  -תכנית הרצפים של משרד החינוך. מטרת התכנית 

 ההסתגלות הרגשיים, חברתיים ולימודיים של התלמידים למסגרת החדשה.
 
 
 

 אנו מודים לצוותי החינוך על עבודתם המסורה והמקצועית בגני הילדים ובביתי הספר.
 לעמוד לרשותכם בכל פנייה או בקשה.אגף החינוך ישמח 

 
 

 בברכה,              
 

 ליאת גוטמן                                                                          גרגורי פוזניאסנקי          
 מנהלת מחלקת הגנים                                                  מנהל אגף החינוך             
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 רישום לשנת הלימודים תשפ"א

 מועדי הרישום:
 :בלבד( 2018–ו  9201)שנתונים  יוםנות הלמעו רישוםה

 למעונות היום יפורסם בהמשך באתר המועצה.מועד הרישום 
 :לגני הילדים רישוםה

בבוקר(  07:00)החל מהשעה  27/01/2020בין התאריכים יערך באמצעות האינטרנט בלבד 
 16/02/2020ה, ויסתיים ביום 

 בחצות. 

 www.omer.muni.ilהרישום ייערך באתר הרשמי של עומר 
 .08-6291166בטלפון מס':  לכל שאלה ניתן לפנות לאגף החינוך במועצה

שוב, עליכם לדאוג לרישום לשנת לתשומת ליבכם על אף שילדיכם לומד השנה בגני הילדים בי
 !"אפתש

 :הרישום לכיתות א'
בבוקר(  07:00)החל מהשעה  27/01/2020בין התאריכים יערך באמצעות האינטרנט בלבד 

 בחצות. 16/02/2020ויסתיים ביום ה, 

 www.omer.muni.ilהרישום ייערך באתר הרשמי של עומר 
 ה, בין השעות –בימים א'  08-6291164מזכירות בית הספר תיתן מענה לכל שאלה בטלפון מס': 

 8:00-11:30וביום שישי בין השעות  8:00-14:00
 גילאי הרישום:

 31/12/2014עד  01/01/2014: 2014די שנתון הרישום לילדי כיתות א' מיועד ליל. 

  על פי הפירוט הבא: 3,4,5הרישום לגני הילדים מיועד לגילאי 
 .31/12/2017עד  01/01/2017)טרום טרום חובה(:  3גיל 
 31/12/2016עד  01/01/2016)טרום חובה(:  4גיל 
 31/12/2015עד  01/01/2015)חובה(:  5גיל 

 

 .3,4,5 כל גילאי הם ,"אפלשנת הלימודים תש ,על פי חוק חינוך חובה ,חייבי הרישום

 
 רישום לתושבים חדשים

וכתובתם  "אפתושבים חדשים אשר מתעדים לעבור לישוב עומר לקראת שנת הלימודים תש
באגף החינוך והתרבות בבניין יבצעו את הרישום  –במועד הרישום  איננה בעומר בתעודת הזהות

 .8:30-15:00בין השעות  27/01/2020המועצה החל מתאריך 
 להציג בעת הרישום:מסמכים שיש 

 הספח בו רשום הילד עם כתובת עדכנית  שני ההורים כולל צילום תעודת הזהות של
 .בעומר

 .טופס עזיבה ממדור הרישום של הישוב בו למד הילד 

 .אישור ממחלקת הגבייה על תשלום ארנונה  

  העתק מאושר ע"י עו"ד של חוזה יש להביא  –במידה וטרם שונתה הכתובת לעומר
 שכירות/קנייה של הבית.
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 2020 - "אפתשהלימודים שנת עבור ייעוד הגנים יה להצפותוכנית ה

 הערות מתחם כתובת גיל שם הגן

 רימון
כליל  הדס רח' 3 

 החורש
 עולים מפעוטון אלון

 
 דבורנית

 עולים מפעוטון דקל דקל רח' דקל 3 

 ילדים חדשים במערכת אקליפטוס 100 רח' אקליפטוס 3 אילנות

 גן ממשיך אטד 7אלון רח'  4 ליבנה

 גן ממשיך דקל רח' דקל 4 תפוח

כליל  רח' הדס 4 זית
 גן ממשיך החורש

 גן ממשיך אקליפטוס ח' אקליפטוסר 4 שיקמה

 עולים מגן דבורנית דקל רח' דקל 5 תפוז

 גן ממשיך אטד 7רח' אלון  5 יערה

 עולים מגן רימון אטד 7רח' אלון  5 אטד

גן ממשיך לילדי ט.חובה בשנת תש"פ  אקליפטוס רח' אקליפטוס 5 צפצפה
 ומקבל ילדים חדשים במערכת
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 העקרונות המנחים את אגף החינוך בעת השיבוץ:

  פי שנתון בלבד.רישום על 

 .העדפה להמשכיות באותו גן משנה קודמת 

 .אחים באותו מתחם 

 בין הגנים. שאיפה להרכב קבוצה מאוזנת במספר התלמידים 

 להרכב קבוצה מאוזנת בין בנים ובנות. השאיפ 

 אזור מגורים על פי כתובת בתעודת הזהות ומגורים בפועל בעומר 

  כם,לתשומת לב
 בקשת הרישום לגן תילקח בחשבון אך המועצה אינה מתחייבת לשבץ לפי הבקשה.

 

 לידיעתכם:

  הנרשמים בגנים.יתכן ויחולו שינויים בפתיחת וסגירת הגנים. הנ"ל כפוף למספר הילדים 

 יתכנו שינויים בשנתוני גני הילדים. 

  גן מותנית במספר הנרשמים.הפתיחת 

  המיועד לכך. כניסה ללינק על ידידרך אתר המועצה הודעה לגבי שיבוץ ילדכם תשלח 

 .2020חודש יולי הנ"ל יתבצע במהלך 

  י בלבד.ו( הינו על בסיס מקום פנמעלהרישום לגנים ממשיכים )כמפורט בטבלה 

לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עברה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום 
הרשות על פי דין על ידי מגורים קבוע של התלמיד, יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים 

 נגד ההורים.כ
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 :הנחיות כלליות

 נוספת בגן  הישארות תלמיד שנה
או עלייתם  מסגרתהשנה נוספת באותה  הישארותםהתלבטות בנוגע לשקיימת לגבם ילדים 

נוספים סביב  מחויבים במעקב והתערבות מתועדת של הגננת ואנשי מקצועלמסגרת הבאה , 
 למנהלת הגן, שתעלה את הנושא בפני הגורמים המקצועייםיפנו את הנושא הורים קשייהם. ה

 בישוב לגבי המשך התהליך. השירות הפסיכולוגי החינוכיתתייעץ עם במועצה ו
 :תלמיד גן בעל קשיים תפקודיים

הורים הסבורים כי לילדיהם ישנו קושי בתחום ההתפתחותי )שפה / מוטוריקה / ריגשי וכדומה( 
מומלץ לפנות לשירות הפסיכולוגי ביישוב, לאבחון קשיי הילד וקבלת סיוע או הפנייה לגורמים 

 המקצועיים המתאימים. 
 :רפואיתבקשה לסייעת 

עד ליום  ,לאגף החינוך  מתבקשים להמציא קים להשגחת סייעת רפואיתהזקוההורים לילדים 
  (.שניתן בחצי השנה האחרונהמומחה )הרופא המסמך רפואי מ, 15.3.20

 ותוקף האישור פקע  אושרה להם סייעת רפואית"פ כמו כן, הורים לילדים אשר בשנת תש
 למחלקת החינוך.עדכני  מתבקשים להעביר מסמך

 :לילדי הגנים רב מקצועיתוועדה 
מטרת מערכת החינוך הינה לשלב את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים במסגרת הרגילה. זכאות 

הילד בעל הצרכים המיוחדים, להיכלל בתכנית השילוב בגן, נקבעת על ידי וועדת שילוב על פי 
 מסמכים קבילים.

 ם הקבילים הבאים:וועדת השילוב בודקת את זכאות התלמיד בעיקר על פי המסמכי

 .המלצת הגננת על גבי טופס המיועד לכך, חתום על ידי ההורים 

 המלצת מפקחת על הגנים 

 המלצת פסיכולוג מוסמך 

 המלצת אבחון של המכון להתפתחות הילד 

 .והמלצות אבחון של מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת 
 

 ההורים יעודכנו בהתאם.ישנם אבחנות של ילדים המצריכות אנשי מקצוע נוספים ועל כך 
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 יום לימודים ארוך )צהרונים(

 סגרת המשך חינוכית ליום הלימודים.הצהרונים מהווים מ
 מענה איכותי להורים העובדים עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות. נותןהצהרון 

 ".(אפטר סקולאתגרים הדרכות בע"מ )הצהרונים מופעלים באמצעות חברת "נכון לשנת תש"פ 
 

 ובית הספר של החופש הגדול קייטנותם, הצהרוניהאת בגני הילדים ובבתי הספר החברה מפעילה 

מסגרת הצהרונים מקנה ומספקת לילדים פעילויות עשירות . שנים תחת פיקוח המועצה מס'מזה 
וכמובן ארוחת מפתחות וחווייתיות, חוגי העשרה, אינטראקציות חברתיות מיטביות, חום, אהבה 

 בריאה.וצהרים מזינה 

 
המלווה בלמידה משמעותית ש לציין כי בכל חודש ילדיי הצהרון לומדים נושא חדש וערכי י

 ויצירה.
 

צוותי הצהרונים מודרכים באופן שוטף כאשר הדגש הוא הקפדה על שמירת הנהלים ומדיניות 
 החברה אשר חורטת על דגלה את ביטחונם הנפשי והפיזי של הילדים.

 ם לאורך כל הדרך ונדבך חשוב להצלחה!החברה רואה בהורים שותפים מרכזיי
 
 

 מועד פתיחת ההרשמה, יפורסם בהמשך.
 

 לפנות לגב' שלי דור, רכזת הצהרונים,לבירורים נוספים ניתן 
 050-7939192בפלאפון מס': 
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 ימים ראשונים בגן הילדים:
 

 )ט.ט. חובה(:  3גילאי 

  10:00עד  7:30ביום הראשון של שנת הלימודים הגן יפעל בין השעות 

  11:00עד  7:30ביום השני של שנת הלימודים הגן יפעל בין השעות 

  14:00עד  7:30החל מהיום השלישי הגן יפעל בשעות הרגילות 

 
 )חובה(: 5)ט.חובה( וגילאי  4גילאי 

 7:30-14:00 ללימודים יתקיימו הלימודים כסדרם החל מהיום הראשון  
 לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר, יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.הורים המעוניינים 

 
 

 שער הגן:
 

  יהיה ניתן להיכנס דרכו בעת  – 7:30-8:30שער הגן יהיה סגור אך לא נעול בין השעות
 קוד השער )יימסר להורים בפתיחת השנה(.הקשת 

  8:45צוות הגן ינעל את השער ותחנת הכניסה הבאה לילדיי הגן תהיה בשעה  8:30בשעה .
לנהלי הבטיחות במשרד לא תתאפשר כניסה לגן(. הנ"ל בכפוף  8:45עד  8:30)כלומר: בין 

 החינוך.
  

 

 שחרור מוקדם של הילדים:
 

 .14:00 בשעה שעת סיום הפעילות בגן הינה
במקרים בהם נדרש שחרור מוקדם יותר של הילד, יש לפנות למנהלת הגן על מנת לקבל הנחיות 

 מפורטות להמשך התהליך.
 
 
 

 לתשומת ליבכם!
 .יום מתוכנן העונה על צורכי כלל הילדיםגן הילדים הוא מסגרת לימודית המאורגנת בסדר 

מאוחרת לגן או יציאה מוקדמת מהגן משבשת את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות  כניסת
 .הלב שהם זקוקים לקבל לאורך היום ועלולה לפגום בביטחונם של הילדים ובתשומתהשגרתית 
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 מהגן לכיתה א'
 

את מנהלת ביה"ס, מפקחות  נבנתה בהשתתפות צוות רחב שכלל המעברים מהגן לכיתה א'תוכנית 
גננות הגנים יועצות ביה"ס, השירות הפסיכולוגי ביישוב, ביה"ס והגנים, מחלקת החינוך במועצה, 

 ב.-ב  ומחנכות א-המזינים את ביה"ס, מובילת בית א'
 

 הרציונל

ישנה  . על כןבמערכת החינוכית חווהשהילד  משמעותיא' הינו מעבר כיתה ל הילדים המעבר מגן
מתרחש תהליך של שינוי  ,במעבר ממסגרת הגן למסגרת ביה"ס .רבה להצלחת המעברחשיבות 

 עבור הילד מבחינה פיזית, קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 
הצלחה  לחוותמוצלח, כך יגדל הסיכוי שיוכל יהיה ככל שהילד יהא מוכן יותר למעבר והמעבר 

"תוכנית מעברים" מתחילה במהלך המחצית השנייה של שנת הלימודים  במעברים הבאים בחייו.
במהלך שנת הלימודים של כיתה א'. התכנית כוללת מפגשי הורים, צוותי  בגן החובה וממשיכה

 חינוך וילדי גן )המיועדים לכיתה א'(. 
 

 להלן פירוט התכנית:

 גני החובה כיתות א' עם ילדי ילדימפגשי 
 יבקרוא'  ותתי. ילדי כ)במחצית השנייה של שנת הלימודים( המפגש הראשון יתקיים בגני הילדים

 מוקדי הגן השוניםיערכו משחקי היכרות ופעילות משותפת בו יחזרו ל"חווית הגן"החובה,  בגני
 בחצר הגן.ו
 

 י בית הספרגני חובה עם ילדמפגשי ילדי 
עם  וחווייתיות פעילויות משותפות ויקיימו כיתות א'יבקרו בבית הספר, יכנסו ל גני החובה ילדי
פעילות בתנועה / מוסיקה / אומנות. לאחר נושא המפגש יהיה סביב סיפור ומשחק,  הכיתה.ילדי 

 ההפסקה וארוחת הבוקר המשותפת יתקיים סיור בבית הספר.
 

 וילדים מפגשי הורים
במהלך חודש מאי יוזמנו הורי וילדי הגנים, העולים לכיתה א', לשיחות אישיות עם הצוות החינוכי 

ולהעברת מידע שנראה בעיניהם בבית הספר. ההורים יפגשו עם מורות בית הספר לשיחה קצרה 
 עם הצוות החינוכי של כיתות א' חשוב עבור קליטה מיטבית של הילד. באותו הזמן יפגשו הילדים

 חווייתי קצר שמטרתו הכרות נוספת עם מבנה בית הספר והכיתה. למפגש , ( בקבוצות קטנות)
 

 .תחילת שנת הלימודיםלקראת  מפגש הורים
ב ויועצת שכבה א'  להצגת "אני מאמין" של בית -מובילת בית אהכרות עם מנהלת בית הספר, 

על המעבר לכיתה א' הכרוך  יינתן רקע תיאורטי ב בפרט. במפגש-הספר בכלל ושל בית א
 יתקיים שיח סביב תכנים שיעלו, בהנחיית פסיכולוגית/יועצת ביה"ס. בהסתגלות למצב החדש.

 

 

 

 

 

11 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqx66jhsrfAhWpPOwKHRhTCCQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.speedit.co.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA.html&psig=AOvVaw3v_OpT0JyO2l76KaJoCroo&ust=1546344830765051


 אגף החינוך, התרבות והספורט

 

 

 אספת הורים ראשונה 
 אוגוסט ולאחר שיבוץ הילדים בכיתות יפגשו ההורים עם מחנכת הכיתה להכרות.בסוף 

 מפגש מחנכת הכיתה עם הילדים
 קצר. יבסוף אוגוסט יפגשו הילדים עם מחנכת הכיתה למפגש הכרות חוויית

 תוכנית כישורי חיים לכיתה א'
חיים העוסקים  במהלך החודשים הראשונים בכיתה א' יעברו התלמידים שיעורים בנושא כישורי

בתכני מעברים מהגן לכיתה א': "הכרות עם עצמי במעבר ובשינוי",  "הכוונה עצמית במקום 

 חדש", "יצירת קשרים וחברויות חדשות" וכדומה.

 

 ב' המשך -תכנית א' תחילה

שמטרותיה לייצר מעבר טבעי והדרגתי מהגן  ב' המשך  -תכנית א תחילהבזו השנה השנייה שאנו 

סביבת הלמידה ללמידה גמישה יותר, לתת מענה  להתאים את,לבית הספר בכלל ולכיתה א' בפרט 

חדרי ביות בחירה. ורשאישי ומותאם לכל ילד וילדה ולפתח לומד עצמאי תוך שיתוף פעולה ואפ

מוקדי מטבח, תאטרון, דוכן  הבמרחב הכיתלשנות את צורת הישיבה.  ניתןשהכיתות שולחנות 

מכירות ופינת תחפושות המוכרים מחיי הגן בכדי שהילדים יגיעו לסביבה הנראית להם מוכרת. 

 בהמשך המוקדים הנ"ל הופכים לחלק מהלמידה. 

פופים, שרפרפים, שטיחים, כדורי פיזיו, שולחנות נמוכים עם  -מגוון של אפשרויות ישיבה בכיתות

 פשר לילדים את צורת הישיבה הנוחה והמתאימה להם. כריות מתוך כוונה לא

  במרחב" -לידי -איתיבמהלך היום אנו עובדים בשיטת עבודה: 

ם במרחב העשיר במרכזי חלק מהילדים עובדים עם המורות בקבוצות בזמן ששאר הילדים פועלי

 שפה וחשבון.

 

היא בסיס לתחילתה של הכרות, בניית שותפות ואמון בין ההורים,  "מעבריםהתוכנית "הצלחת 

 . החינוכי של בית הספר צוותהתלמידים וה

אנו מודים לכל המשתתפים עד כה על הפתיחות הנכונות, התרומה ההדדית והאווירה הטובה 

 .ת הספרשתרמה רבות להסתגלותם של ילדי כיתה א' לבי

 

 בברכת הצלחה,

 בית הספרבשירי קורן, מנהלת אפרת 

 ב-סיגל קליין, מובילת בית א

 קלרה רבלין יועצת שכבה א'
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 הסתגלות ילדים למסגרת חדשה
בתהליכי המעבר הילדים צופים בנו . לילד ולמשפחתותקופת ההסתגלות אינה תקופה קלה 

ההורים, כיצד אנו מגיבים ומתנהגים. רצוי שהילד יחוש את ביטחונם של ההורים אשר יקרין גם 

 . על בטחונו במעבר

על מנת להכיר ולהתמודד עם  אנרגיות רגשיות רבותהילדים משקיעים בכניסה למסגרת חדשה 

השינוי. על כן, חשוב שהחוויה בבית לאחר שעות המסגרות, תהיה מכילה, מתעניינת ומחזקת 

 לילדים.

הילדים זקוקים לתשומת הלב הרבה שלנו ולעיתים נוטים להיות רגישים ופגיעים. על כן הנוכחות 

 שלנו והשיח עם הילד חשובים מאוד.ההורית שלנו ההבנה 

חשוב לדעת שההסתגלות של הילד למסגרת הינה אינדיווידואלית ושונה מילד לילד, לכן יש 

 לאפשר את המעבר בנינוחות ולהימנע מהפעלת לחצים לזירוז התהליך. 

 כאשר אנו מלווים את הילד למסגרת רצוי שהפרידה תהיה קצרה ועניינית. 

לרצות להישאר במקום. אמון של לחוסר בטחון של הילד  עלולה לגרוםשהות נוספת והססנות 

כאשר אוספים את הילד בחזרה טחון של הילד. יההורים באנשי הצוות יחזק את תחושת הב

לא לחקור( בהרגשתו ובחוויותיו זאת במידה והוא מעוניין עדיף הביתה, חשוב להקשיב ולהתעניין )

 לשתף.
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 טיפים חשובים:

  ם אם הדבר כרוך בבכי קורע לב. בדרך זו, גיפרדו מילדיהם לפני שהם עוזבים, יהכרחי שההורים

 .למרות הצער שהם חשים, לומדים הילדים לתת אמון בהוריהם

 פעילות מוכרת החוזרת על עצמה, משדרת לילד תחושת יציבות וביטחון. הטקס  -טקס פרידה

,להבטיח שחוזרים מאוחר יותר  שלום ומרצריך להיות מאוד קצר: לבוא, להיכנס, לתת נשיקה, ל

 ולצאת. 

  את הילד בפרידות קצרות ומהוססות: יציאה מהחדר, חזרה וחיבוק עם  לבלבלחשוב גם לא

השמע בכיו של הילד, שוב יציאה וחוזר חלילה. במקרים אלה, קולט הילד את ההססנות שלנו ואז 

 הוא מתקשה עוד יותר להיפרד. 

  הלימודים, הכי טבעי שלאחר שעות הגן הילד ירצה ויזדקקבשבועות הראשונים של פתיחת שנת 

שלו חשוב שתבינו שזו הדרך של הילד למלא את המצברים הרגשיים של ההורה. פיזית לקרבה 

 )הגעגוע להורה(.

  אל תשוו את תגובות הילדים לתגובות אחיהם הבוגרים באותם מצבים ולתגובות ילדים אחרים

ים זה מזה ברגישויותיהם ובהתנהגותם. יהיה זה בלתי יעיל ולא בני אותו גיל. זכרו!: ילדים שונ

ובכל מקרה לא לציין זאת  הוגן לומר לילד שהוא מתנהג פחות יפה מאחיו הבוגרים או מחבריהם

 בנוכחותו.

  כדאי שאותו אדם או מספר מצומצם של אנשים יביאו ויחזירו את הילד. ילדים נכנסים לחרדה

 חת אותם.כשהם לא יודעים מי יבוא לק

 ואל תשאירו אותו אחרון. בואו לקחת את הילד בזמן -חשוב 

, באשר לילד שלהם ובכלל. יש להם במסגרת החינוכיתשל הורים לדעת מה קורה המלאה זכותם 

על שכולל שאלות וקבלת אינפורמציה על הילד ו מנהלת הגן או המורהזכות לנהל דיאלוג עם 

כל דיאלוג צריך להיות מתואם בזמנים ומתוך ש זכרותכנית הלימודים, ולהביע דעה. עם זאת, 

לקבל מרחב לעבודה ותחושה שסומכים  ךצרי . הצוות החינוכיבאופן דיבור מתורבתי וכבוד הדד

 .ועלי
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 .נתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין

 לקשיים, תוביל להתמודדות מיטבית. מודעות

הילדים  ההתחלתיים אף הקושי והתסכולנזכור שעל 

 בסופו של דבר למסגרתמסתגלים 

עם שיתוף פעולה בין המשפחה לצוות  החדשה

 .החינוכי
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