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הורים יקרים,
גן הילדים ועליה לכיתה א' מהווים מפגש ראשון לילדים הרכים ,עם האתגרים והמשימות של
מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.
כחלק מאפשרויות הרישום הקיימות עבורכם אנו מציעים את הרישום באינטרנט באמצעות אתר
זה
האתר קל לתפעול ,נגיש וידידותי.
שיטת רישום זו נועדה להקל עליכם ההורים את תהליך הרישום לגני הילדים ולכיתות א'.
אני מאחל לכם ולילדכם שנה פורייה ומלאת הישגים ,בריאות והצלחה.

בברכה
פיני בדש
ראש המועצה
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הורים יקרים,
אנו מתכבדים להגיש לכם חוברת זו בה מרוכז המידע הדרוש לכם ההורים לצורך סדרי רישום
לגני הילדים ולכיתות א' בישוב לשנת הלימודים תשפ"ב.
אגף החינוך במועצה בשיתוף גורמים מקצועיים שוחרי חינוך ,פועלים לקידום מערכת החינוך
בעומר וחותרים להביאה להישגים משמעותיים ,פדגוגיה חדשנית ,פיתוח יוזמות חדשות ,פיתוח
קשרים עם הקהילה וקידום מענים דיפרנציאליים לצרכים הייחודיים של כל ילד וילדה.
אגף החינוך משקיע משאבים רבים בטיפוח מוסדות החינוך ,בשיפור תנאי הלימוד הפיזיים,
ברכישת אמצעי קצה ובשיפור התכנים הפדגוגיים .האגף מדגיש את ההתפתחות האישית של
כל ילד בהיבט הרגשי ,הקוגניטיבי ,החברתי והמוטורי .כמו גם את התמודדותו עם מגוון מטלות
קבוצתיות ,אישיות ופדגוגיות המאפשרות לילד להתפתח בסביבה תומכת.
מתוך דגש עיקרי להתפתחות הלימודית של ילדי הישוב ויצירת רצף לימודי חברתי בגנים בכלל
ובמעבר לכיתה א' בפרט  -משרד החינוך ,בית הספר היסודי ,אגף החינוך במועצה והשירות
הפסיכולוגי ביישוב  -ירקמו יחד "תכנית רצפים" רחבה המותאמת לימי הקורונה.
מטרת התכנית הינה :הגברת תחושת הביטחון והתמיכה בתהליכי ההסתגלות הרגשיים,
החברתיים והלימודיים של התלמידים למסגרת החדשה.

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

בברכה,

ד"ר סמדר כהן
מנהלת אגף החינוך
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פעילות גני הילדים בישוב
היעד המרכזי בגני הילדים בישוב ,בשנים האחרונות הינו התאמת המבנים והעשייה לרוח הגן
העתידי ,גן אשר "יתבסס על האמונה ביכולתם של הילדים וצוות הגן ליזום ,להוביל ,ללמוד,
לחקור וליצור את הגן שלהם תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים .זאת מתוך
הבנה שכאשר תהליך כזה יתרחש ,תתקיים חוויית למידה המותאמת למציאות של היום
ולאתגרי העתיד".
נושא זה עומד במרכז העשייה וההתפתחות המקצועית השנה (תשפ"א) וכך יהיה גם בשנת
הלימודים הבאה – תשפ"ב.
מתוך אמונה כי ילדים יכולים להיות מעורבים בעשייה החינוכית בדרכים שונות וברמות שונות
של מעורבות ,צוותי החינוך בגנים  -ילוו ,יפתחו ויצרו שיתופיות בהיבטים הבאים:
 הבעת דעות  -בהצעת רעיונות ,במתן משובים לפעילויות  /לחברים.
 קבלת החלטות וביצוע בחירות – מתן ביטוי להעדפות אישיות כגון לבחור היכן ועם מי
לשחק ,באיזו פעילות להשתתף.
 העלאת תכנים ורעיונות  -למשחק ,ללמידה ,לפעילויות ,לחקר.
 יצירה ובניית מרחבי משחק  -לבנות מרחבי משחק ,להמציא משחקים ופעילויות
שיתאימו לרעיונות שהם מעלים.
 העלאת יוזמות אישיות ופרויקטים קבוצתיים -עבור ילדי הגן והקהילה הקרובה.
 תכנון פעילות  -עבור עצמם או עבור קבוצת עמיתים בהתאם לתחומי העניין שלהם.
 ארגון סדר היום ויצירת תכנית יומית אישית וקבוצתית -סדר יום גמיש המאפשר
שינויים בהתאם להזדמנויות ורעיונות של הילדים.
 מילוי תפקידים  -כחלק משגרת הגן והחינוך לאחריות ומתן הזדמנות להתנסות
בתפקידים שונים.
תפקידו של הצוות החינוכי יאופיין בהיותו צוות פרואקטיבי ,יוזם ,מעורב ומעודד בעצמו מעורבות
של ילדים ,צוות המאמין בתפיסה שכל ילד וילדה מסוגלים ובעלי יכולת ,מעניק להם תחושה של
מסוגלות ,מתפעל מהרעיונות והיוזמות שלהם ומשתף אותם בעשייה החינוכית" ,משחרר"
ומגלה
שליטה ובעלות על התכנית החינוכית ,על סדר היום ועל בחירת התכנים,
גמישות המתבטאת בסדר היום ,בתכנית החינוכית ובשימושים שונים במרחבי הגן .

"אמור לי ואשכח ,למד אותי ואזכור ,שתף אותי ואלמד" (בנג'מין פרנקל)
אגף החינוך מאמין שמתוך המקום של שיתופיות הילדים והפיכתם למשפיעים בתחומים
השונים בגן – כך הם יהיו שותפים מלאים בהמשך דרכם הלימודית בכלל ובהתנהלותם היום
יומית בפרט.
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רישום לשנת הלימודים תשפ"ב
מועדי הרישום:
הרישום לתינוקיות והפעוטונים (שנתונים  2020ו – 2019בלבד):
מועד הרישום למעונות היום יפורסם בהמשך באתר המועצה.
הרישום לגני הילדים:
יערך באמצעות האינטרנט בלבד בין התאריכים  14/01/2021יום ה (החל מהשעה  07:00בבוקר)
ויסתיים ביום ד 03/02/2021 ,בחצות.
הרישום ייערך באתר הרשמי של עומר www.omer.muni.il
לכל שאלה ניתן לפנות לאגף החינוך במועצה בטלפון מס'.08-6291166 :

לתשומת ליבכם על אף שילדיכם לומד השנה בגני הילדים בישוב,
עליכם לדאוג לרישום לשנת תשפ"ב!
הרישום לכיתות א':
יערך באמצעות האינטרנט בלבד בין התאריכים  14/01/2021יום ה( ,החל מהשעה  07:00בבוקר)
ויסתיים ביום ד 03/02/2021 ,בחצות.
הרישום ייערך באתר הרשמי של עומר www.omer.muni.il
מזכירות בית הספר תיתן מענה לכל שאלה בטלפון מס' 08-6291164 :בימים א' – ה ,בין השעות
 8:00-14:00וביום שישי בין השעות 8:00-11:30
גילאי הרישום:
 הרישום לילדי כיתות א'
מיועד לילדי שנתון  01/01/2015 :2015עד .31/12/2015
 הרישום לגני הילדים מיועד לגילאי  3,4,5על פי הפירוט הבא:
גיל ( 3טרום טרום חובה) 01/01/2018 :עד .31/12/2018
גיל ( 4טרום חובה) 01/01/2017 :עד 31/12/2017
גיל ( 5חובה) 01/01/2016 :עד 31/12/2016
חייבי הרישום ,על פי חוק חינוך חובה ,לשנת הלימודים תשפ"ב ,הם כל גילאי .3,4,5
רישום לגני הילדים עבור תושבים חדשים:
תושבים חדשים אשר מתעדים לעבור לישוב עומר לקראת שנת הלימודים תשפ"ב –הרישום
ייערך באמצעות כתובת המייל הבאה. liatg@omer.muni.il :
בעת שליחת בקשת הרישום במייל יש לשלוח את המסמכים הבאים:
 צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל הספח בו רשום הילד עם כתובת עדכנית
בעומר.
 טופס עזיבה ממדור הרישום של הישוב בו למד הילד.
 אישור ממחלקת הגבייה על תשלום ארנונה.
 העתק מאושר ע"י עו"ד של חוזה שכירות/קנייה של הבית.
יש לקחת בחשבון ששיבוץ הילד/ה לגן הילדים /בית הספר ,מותנה בשינוי כתובת
בתעודת הזהות.
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התוכנית הצפויה לייעוד הגנים עבור שנת הלימודים תשפ"ב
שם הגן

גיל

כתובת

מתחם

הערות

גן יערה

3

רח' אלון 7

מתחם אטד

עולים מפעוטון אלון

גן הזית

3

רח' הדס

גן שיקמה

3

רח' אקליפטוס 100

מתחם
החורש כליל ילדים חדשים במערכת
מתחם
אקליפטוס ילדים חדשים במערכת

גן תפוח

3

רח' דקל 36

מתחם דקל

גן רימון

4

רח' הדס

גן אילנות

4

רח' אקליפטוס 100

מתחם
החורש כליל גן ממשיך
מתחם
אקליפטוס גן ממשיך

עולים מפעוטון דקל

גן דבורנית

4

רח' דקל 36

מתחם דקל

גן ממשיך

תפוז

5

רח' דקל 36

מתחם דקל

עולים מגן תפוח

ליבנה

5

רח' אלון 7

מתחם אטד

גן ממשיך

אטד

5

רח' אלון 7

מתחם אטד

עולים מגן הזית

צפצפה

5

רח' אקליפטוס 100

מתחם
אקליפטוס

עולים מגן שיקמה
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העקרונות המנחים את אגף החינוך בעת השיבוץ:







רישום על פי שנתון בלבד.
העדפה להמשכיות באותו גן משנה קודמת.
אחים באותו מתחם.
שאיפה להרכב קבוצה מאוזנת במספר התלמידים בין הגנים.
שאיפה להרכב קבוצה מאוזנת בין בנים ובנות.
אזור מגורים על פי כתובת בתעודת הזהות ומגורים בפועל בעומר

לתשומת לבכם,
בקשת הרישום לגן תילקח בחשבון אך המועצה אינה מתחייבת לשבץ לפי
הבקשה.
לידיעתכם:






יתכן ויחולו שינויים בפתיחת וסגירת הגנים .הנ"ל כפוף למספר הילדים הנרשמים בגנים.
יתכנו שינויים בשנתוני גני הילדים.
פתיחת הגן מותנית במספר הנרשמים.
הודעה לגבי שיבוץ ילדכם תשלח דרך אתר המועצה על ידי כניסה ללינק המיועד לכך.
הנ"ל יתבצע במהלך חודש יולי .2021
רישום לגנים ממשיכים (כמפורט בטבלה מעלה) הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

לידיעתכם ,רישום כוזב מהווה עברה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום
מגורים קבוע של התלמיד ,יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים על פי דין על ידי הרשות
כנגד ההורים.
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הנחיות כלליות:
הישארות תלמיד שנה נוספת בגן
ילדים שקיימת לגבם התלבטות בנוגע להישארותם שנה נוספת באותה המסגרת או עלייתם
למסגרת הבאה  ,מחויבים במעקב והתערבות מתועדת של הגננת ואנשי מקצוע נוספים סביב
קשייהם .ההורים יפנו את הנושא למנהלת הגן ,שתעלה את הנושא בפני הגורמים המקצועיים
במועצה ותתייעץ עם השירות הפסיכולוגי החינוכי בישוב לגבי המשך התהליך.
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.
בקשה לסייעת רפואית:
ההורים לילדים הזקוקים להשגחת סייעת רפואית מתבקשים להמציא לאגף החינוך  ,עד ליום
 ,15.5.21מסמך רפואי מהרופא המומחה (שניתן בחצי השנה האחרונה).
כמו כן ,הורים לילדים אשר בשנת תשפ"א אושרה להם סייעת רפואית ותוקף האישור פקע
מתבקשים להעביר מסמך עדכני למחלקת החינוך.
וועדה רב מקצועית /וועדות זכאות ואיפיון לילדי הגנים:
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 זכאות ואפיון /
וועדה רב מקצועית  ,בכפוף להצגת מסמכים קבילים.
הוועדות הנ"ל  ,בודקת את זכאות התלמיד בעיקר על פי המסמכים הקבילים הבאים:
 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.
 בדיקות שמיעה וראייה
ישנם אבחנות של ילדים המצריכות אנשי מקצוע נוספים ועל כך ההורים יעודכנו בהתאם.
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יום לימודים ארוך (צהרונים)
הצהרונים מהווים מסגרת המשך חינוכית ליום הלימודים.
הצהרון נותן מענה איכותי להורים העובדים עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות.
הצהרון מופעל באמצעות חברת "אתגרים הדרכות בע"מ (אפטר סקול)".
החברה מפעילה בגני הילדים ובבתי הספר את הצהרונים ,הקייטנות ובית הספר של החופש הגדול
מזה מס' שנים תחת פיקוח המועצה .מסגרת הצהרונים מקנה ומספקת לילדים פעילויות עשירות
מפתחות וחווייתיות ,חוגי העשרה ,אינטראקציות חברתיות מיטביות ,חום ,אהבה וכמובן ארוחת
צהרים מזינה ובריאה.
יש לציין כי בכל חודש ילדיי הצהרון לומדים נושא חדש וערכי המלווה בלמידה משמעותית
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.
החברה רואה בהורים שותפים מרכזיים לאורך כל הדרך ונדבך חשוב להצלחה!

מועד פתיחת ההרשמה ,יפורסם בהמשך.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' שלי דור ,רכזת הצהרונים,
בפלאפון מס'050-7939192 :
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ימים ראשונים בגן הילדים:
גילאי ( 3ט.ט .חובה):
 ביום הראשון של שנת הלימודים הגן יפעל בין השעות  7:30עד 10:00
 ביום השני של שנת הלימודים הגן יפעל בין השעות  7:30עד 11:00
 החל מהיום השלישי הגן יפעל בשעות הרגילות  7:30עד 14:00
גילאי ( 4ט.חובה) וגילאי ( 5חובה):
 החל מהיום הראשון ללימודים יתקיימו הלימודים כסדרם 7:30-14:00
הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר ,יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.

שער הגן:



שער הגן יהיה סגור אך לא נעול בין השעות  – 7:30-8:30יהיה ניתן להיכנס דרכו בעת
הקשת קוד השער (יימסר להורים בפתיחת השנה).
בשעה  8:30צוות הגן ינעל את השער ותחנת הכניסה הבאה לילדיי הגן תהיה בשעה .8:45
(כלומר :בין  8:30עד  8:45לא תתאפשר כניסה לגן) .הנ"ל בכפוף לנהלי הבטיחות במשרד
החינוך.

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

לתשומת ליבכם!
גן הילדים הוא מסגרת לימודית המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צורכי כלל הילדים.
כניסת מאוחרת לגן או יציאה מוקדמת מהגן משבשת את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות
השגרתית ועלולה לפגום בביטחונם של הילדים ובתשומת הלב שהם זקוקים לקבל לאורך היום.
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מהגן לכיתה א'
תוכנית המעברים מהגן לכיתה א' נבנתה בהשתתפות צוות רחב שכלל את מנהלת ביה"ס ,מפקחות
ביה"ס והגנים ,מחלקת החינוך במועצה ,השירות הפסיכולוגי ביישוב ,יועצות ביה"ס ,גננות הגנים
המזינים את ביה"ס ,מובילת בית א'-ב ומחנכות א-ב.
הרציונל
המעבר מגן הילדים לכיתה א' הינו מעבר משמעותי שהילד חווה במערכת החינוכית .על כן ישנה
חשיבות רבה להצלחת המעבר .במעבר ממסגרת הגן למסגרת ביה"ס ,מתרחש תהליך של שינוי
עבור הילד מבחינה פיזית ,קוגניטיבית ,רגשית והתנהגותית.
ככל שהילד יהא מוכן יותר למעבר והמעבר יהיה מוצלח ,כך יגדל הסיכוי שיוכל לחוות הצלחה
במעברים הבאים בחייו" .תוכנית מעברים" מתחילה במהלך המחצית השנייה של שנת הלימודים
בגן החובה וממשיכה במהלך שנת הלימודים של כיתה א' .התכנית כוללת מפגשי הורים ,צוותי
חינוך וילדי גן (המיועדים לכיתה א').
להלן פירוט התכנית:
בשל מגבלות הקורונה לא יתקיימו מפגשים של ילדי הגנים עם ילדי כיתות א' .במידה ויהיה
שינוי והמפגשים יתאפשרו ,נקיים אותם.
מפגש הורים לקראת תחילת שנת הלימודים.
לאחר חופשת פסח יתקיים מפגש הכרות עם מנהלת בית הספר ,מובילת בית א-ב ויועצת שכבה א'
להצגת "אני מאמין" של בית הספר בכלל ושל בית א-ב בפרט .במפגש יינתן רקע תיאורטי על
המעבר לכיתה א' הכרוך בהסתגלות למצב החדש .יתקיים שיח סביב תכנים שיעלו ,בהנחיית
פסיכולוגית/יועצת ביה"ס.
מפגשי הורים וילדים
במהלך חודש מאי יוזמנו הורי וילדי הגנים ,העולים לכיתה א' ,לשיחות אישיות עם הצוות החינוכי
בבית הספר .ההורים יפגשו עם מורות בית הספר לשיחה קצרה ולהעברת מידע שנראה בעיניהם
חשוב עבור קליטה מיטבית של הילד .באותו הזמן יפגשו הילדים עם מורות מהצוות החינוכי
(בקבוצות קטנות)  ,למפגש חווייתי קצר שמטרתו הכרות נוספת עם מבנה בית הספר והכיתה.
במידה והמפגשים לא יתאפשרו ,ישלח טופס מקוון להכרות ומילוי פרטים.
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אספת הורים ראשונה
בסוף אוגוסט ולאחר שיבוץ הילדים בכיתות יפגשו ההורים עם מחנכת הכיתה להכרות.
מפגש מחנכת הכיתה עם הילדים
בסוף אוגוסט יפגשו הילדים עם מחנכת הכיתה למפגש הכרות חווייתי קצר.
תוכנית כישורי חיים לכיתה א'
במהלך החודשים הראשונים בכיתה א' יעברו התלמידים שיעורים בנושא כישורי חיים העוסקים
בתכני מעברים מהגן לכיתה א'" :הכרות עם עצמי במעבר ובשינוי"" ,הכוונה עצמית במקום
חדש"" ,יצירת קשרים וחברויות חדשות" וכדומה.

תכנית א' תחילה -ב' המשך
זו השנה השלישית שאנו בתכנית א תחילה -ב' המשך שמטרותיה לייצר מעבר טבעי והדרגתי
מהגן לבית הספר בכלל ולכיתה א' בפרט ,להתאים את סביבת הלמידה ללמידה גמישה יותר ,לתת
מענה אישי ומותאם לכל ילד וילדה ולפתח לומד עצמאי תוך שיתוף פעולה ואפשרויות בחירה.
במרחב הכיתה מוקדי מטבח ,תאטרון ,דוכן מכירות ופינת תחפושות המוכרים מחיי הגן בכדי
שהילדים יגיעו לסביבה הנראית להם מוכרת .בהמשך המוקדים הנ"ל הופכים לחלק מהלמידה.
בכיתות מגוון של אפשרויות ישיבה -פופים ,שרפרפים ,שטיחים ,כדורי פיזיו ,שולחנות נמוכים עם
כריות מתוך כוונה לאפשר לילדים את צורת הישיבה הנוחה והמתאימה להם.
במהלך היום אנו עובדים בשיטת עבודה" :איתי -לידי -במרחב"
חלק מהילדים עובדים עם המורות בקבוצות בזמן ששאר הילדים פועלים במרחב העשיר במרכזי
שפה וחשבון.
הצלחת "תוכנית המעברים" היא בסיס לתחילתה של הכרות ,בניית שותפות ואמון בין ההורים,
התלמידים והצוות החינוכי של בית הספר.
אנו מודים לכל המשתתפים עד כה ,על הפתיחות והנכונות ,התרומה ההדדית והאווירה הטובה
שתרמה רבות להסתגלותם של ילדי כיתה א' לבית הספר.
בברכת הצלחה,
סיגל ישי ,מנהלת בית הספר
סיגל קליין ,מובילת בית א-ב
רוזה אלדר יועצת שכבה א'
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הסתגלות ילדים למסגרת חדשה
תקופת ההסתגלות אינה תקופה קלה לילד ולמשפחתו .בתהליכי המעבר הילדים צופים בנו
ההורים ,כיצד אנו מגיבים ומתנהגים .רצוי שהילד יחוש את ביטחונם של ההורים אשר יקרין גם
על בטחונו במעבר.
בכניסה למסגרת חדשה הילדים משקיעים אנרגיות רגשיות רבות על מנת להכיר ולהתמודד עם
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
ההורית שלנו ההבנה שלנו והשיח עם הילד חשובים מאוד.
חשוב לד עת 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.
שהות נוספת עימו בשטח הגן והססנות עלולה לגרום לחוסר בטחון של הילד לרצות להישאר
במקום .אמון של ההורים באנשי הצוות יחזק את תחושת הביטחון של הילד .כאשר אוספים את
הילד בחזרה הביתה ,חשוב להקשיב ולהתעניין (עדיף לא לחקור) בהרגשתו ובחוויותיו זאת במידה
והוא מעוניין לשתף.

14

אגף החינוך ,התרבות והספורט

עצות חשובות:
 הכרחי שההורים ייפרדו מילדיהם לפני שהם עוזבים ,גם אם הדבר כרוך בבכי קורע לב .בדרך זו,
למרות הצער שהם חשים ,לומדים הילדים לתת אמון בהוריהם.
 טקס פרידה -פעילות מוכרת החוזרת על עצמה ,משדרת לילד תחושת יציבות וביטחון .הטקס
צריך להיות מאוד קצר :לבוא ,להיכנס ,לתת נשיקה ,לומר שלום ,להבטיח שחוזרים מאוחר יותר
ולצאת.
 חשוב גם לא לבלבל את הילד בפרידות קצרות ומהוססות :יציאה מהחדר ,חזרה וחיבוק עם
השמע בכיו של הילד ,שוב יציאה וחוזר חלילה .במקרים אלה ,קולט הילד את ההססנות שלנו ואז
הוא מתקשה עוד יותר להיפרד.
 בשבועות הראשונים של פתיחת שנת הלימודים ,הכי טבעי שלאחר שעות הגן הילד ירצה ויזדקק
לקרבה פיזית של ההורה .חשוב שתבינו שזו הדרך של הילד למלא את המצברים הרגשיים שלו
(הגעגוע להורה).
 אל תשוו את תגובות הילדים לתגובות אחיהם הבוגרים באותם מצבים ולתגובות ילדים אחרים
בני אותו גיל .זכרו! :ילדים שונים זה מזה ברגישויותיהם ובהתנהגותם .יהיה זה בלתי יעיל ולא
הוגן לומר לילד שהוא מתנהג פחות יפה מאחיו הבוגרים או מחבריהם ובכל מקרה לא לציין זאת
בנוכחותו.
 כדאי שאותו אדם או מספר מצומצם של אנשים יביאו ויחזירו את הילד .ילדים נכנסים לחרדה
כשהם לא יודעים מי יבוא לקחת אותם.
 חשוב -בואו לקחת את הילד בזמן ואל תשאירו אותו אחרון.
זכותם המלאה של הורים לדעת מה קורה במסגרת החינוכית ,באשר לילד שלהם ובכלל .יש להם
זכות לנהל דיאלוג עם מנהלת הגן או המורה שכולל שאלות וקבלת אינפורמציה על הילד ועל
תכנית הלימודים ,ולהביע דעה .עם זאת ,זכרו שכל דיאלוג צריך להיות מתואם בזמנים ומתוך
כבוד הדדי ובאופן דיבור מתורבת .הצוות החינוכי צריך לקבל מרחב לעבודה ותחושה שסומכים
עליו.

נתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין.
מודעות לקשיים ,תוביל להתמודדות מיטבית.
נזכור שעל אף הקושי והתסכול ההתחלתיים הילדים מסתגלים בסופו
של דבר למסגרת
החדשה עם שיתוף פעולה בין המשפחה לצוות החינוכי.
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