“השמיים

כבר מזמן לא הגבול

ע וף

ג ו זל

”

שנה”ל

תשפ”ב
חוברת ההרשמה

לגנים ולכיתה א’

עוף גוזל
מגזין זה וכל תוכנו מוגש לכם בברכת הצלחה ושנת לימודים בריאה ומהנה

ע וף

הורים
ותלמידים
יקרים,
בסימן של התחלות חדשות
ולקראת הצעד הראשון של ילדכם
במערכת החינוך העירונית ,אני
שמח להציג ולהנגיש עבורכם
את המידע אודות מערכת החינוך
של בית שאן וכן אודות בתי הספר
בעיר ועל אשר צפוי לילדכם
בכיתה א’ ובגני הילדים.
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אין לי ספק כהורה וכמי ששותף פעיל להובלת מערכת
החינוך של העיר ,כי זהו רגע מרגש ומלא שמחה כשאתם
כהורים צופים מהצד ,כל אחד בילד ובילדה שלו צועד את
צעדיו הראשונים שיכינו אותו לחיים ויעצבו את דמותו.
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת עבור המערכת כולה ,צוותי
ההוראה וכמובן עבורכם ההורים ועבור ילדיכם .אנו עושים
את מירב המאמצים כדי להעניק לילדים סביבת לימודים
בטוחה ולתת להם את כל המעטפת לה זקוקים בלמידה
פרונטלית והן בלימוד המקוון.
אני יכול להבטיח לכם כי אעשה את מירב מאמציי כראש
עיר בכדי להעניק לילדיכם במערכת החינוך וכן מחוצה
לה ,חינוך איכותי וטוב בראש ובראשונה .מערכת בה יוכלו
הילדים וההורים לשקוט ולסמוך על מיטב המורים ואנשי
המקצוע שיתגייסו למענם כדי לסייע להם לעבור את הדרך
על הצד הטוב ביותר.
מטרתי העיקרית כראש עיר לא מסתכמת
בשאיפה לציונים טובים בלבד ,אלא גם ואף
בעיקר חינוך להיות אנשים טובים ,בעלי ערכים,
אידיאלים ,שאיפות ורצונות .ילדים שמפתחים
את יכולתם והופכים לכל מה שרק ירצו.

ג ו זל

השקענו בשנה האחרונה תקציבים
משמעותיים בשדרוג פיזי של מוסדות חינוך
בעיר ,בניית כיתות חדשות ,מיחשוב בתי
הספר ,טיפוח חצרות ועוד .נמשיך לטפח
ולהקים מרחבי למידה מתקדמים בבתי הספר
וגני הילדים שלנו בשנים הקרובות.
אשמח אם תקפידו להירשם בתקופת
ההרשמה לקראת שנת הלימודים הבאה וזאת
על מנת שבתי הספר יוכלו להיערך בצורה
הטובה ביותר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
לסיום ,אני רוצה להודות לכל השותפים
במערכת החינוכית שלנו ,מנהלים ,מורים,
יועצים ,אנשי מנהלה ומשק על תרומתם
לילדי בית שאן ,הילדים של כולנו .נאחל
לתלמידים ולהורים שנה מוצלחת בשרשרת
שנות לימודים פוריות ומעשירות אשר יקנו
לילדיכם את החינוך הטוב ביותר.

ז’קי לוי
ראש העיר
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עו ף

גו זל

ע וף

הרשמה
לגני הילדים

ג ו זל

בשנה

הורים יקרים,
כשילדיכם עולים לגן עירוני ,גם אתם יוצאים יחד איתם לדרך
חדשה ,שתתווה ותעצב את המשך חייהם .המעבר ממעון לגן
הוא משמעותי ,משמח ומרגש.

הבאה

מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש

אנו ערוכים ומוכנים לקראת כל תלמיד
ותלמידה המצטרפים למערכת החינוך
העירונית ,ושואפים להעניק לכל אחד
ואחת מענה אישי ,מיטבי ומעצים
מתוך אמונה ביכולות האישיות
הטמונות בהם.
מציאות הקורונה שניכרת בכל היבטי
חיינו ,ובתחום החינוך בפרט ,הוכיחה
כי אין תחליף לקשר הבלתי אמצעי
בין הילדים לצוות החינוכי ,ובינם לבין
עצמם .בימים אלו ,בהם כבר אפשר
להתחיל לחשוב על “היום שאחריי”,
ברור לנו עד כמה חיוני להמשיך
ולהעמיק את הקשר האישי ,החם
והמצמיח עם כל ילד וילדה.
מתוך כך ,הכנו את עצמנו לרישום
וערכנו בעיר מיפוי דמוגרפי מקיף.
התכנית הוצגה בפני ראש העיר
ובחשיבה משותפת ,בדקנו את גילאי
הילדים ומספרם בכל שכונה ,לקחנו
בחשבון צמיחה ובנייה של שכונות
חדשות ובנינו תשתית גנים עירונית
שתספק מענה לצרכים החדשים של
העיר ,בשנים הקרובות.
במקביל אנו מבצעים תכנית “פסילת
מבנים” ,בשיתוף משרד החינוך,
במטרה לרענן את מבני גני הילדים
בעיר.
מתובנות המיפוי ,שונו מיקומים של
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גנים מסויימים ונסגרו גנים בשכונות
בהן האוכלוסייה מתבגרת ואין ילודה
חדשה ,תוך חשיבה מעמיקה על
פסילת מבני גנים ישנים ובניית מבנים
חדשים  -הודעות הועברו להורי
הילדים בגנים אלו.

בשנה הבאה
נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.
עוד תראה ,עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה.
ענבים אדומים יבשילו עד
הערב ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים ישאו אל אם
הדרך עיתונים ישנים וענן.

נשמח לתת לכם שרות
במסגרת מדיניות זו ,נבנים בימים אלו
שלושה גנים חדשים בקריית רבין
ומתוכננים להיבנות שני גנים נוספים
בשכונת האקליפטוס ,המיועדת
להתאכלס בחודשים הקרובים.
אנו רוצים לאחל לכם ולילדיכם שנת
לימודים מסקרנת ,פורייה ומלאת
הצלחות.

גידי פלג
מנהל אגף בתיה”ס והגנים
צמרת פרי
מנהלת מחלקת גני ילדים

עוד תראה ,עוד תראה...
בשנה הבאה נפרוש כפות
ידיים מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור
כנפיים והשמש תזרח בתוכן.
עוד תראה ,עוד תראה...
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רישום
לגני
הילדים
לשנת
תשפ”ב
הנכם מוזמנים
לרושם את
בנכם/בתכם
לגן ילדים
לשנת הילמודים
תשפ”ב.
הנחיות הרישום הינן מכוח חוק
לימוד חובה ,תשי”ט1949-
תקנות לימוד חובה וחינוך
ממלכתי (רישום) ,תשי”ט1959-
ותקנות חינוך ממלכתי (העברה),
תשי”ט.1959-

מועדי הרישום:

הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ”ב
יחל ביום חמישי א’ בשבט תשפ”א ה14/1/2021 -
ויימשך עד יום רביעי ,כ”א בשבט תשפ”א ה.3/2/2021-
חובה לבצע את הרישום במועדים אלה.
גילאי הרישום:
חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ”ב
הם הילדים שנולדו בין התאריכים:
גיל  : 5כ’ בטבת התשע”ו  1 -בינואר 2016
ב’ בטבת התשע”ז  31 -בדצמבר 2016
גיל  : 4ג’ בטבת התשע”ז  1 -בינואר 2017
י”ג בטבת התשע”ח  31 -בדצמבר 2017
גיל  : 3י”ד בטבת התשע”ח  1 -בינואר 2018
כ”ג בטבת התשע”ט  31 -בדצמבר 2018
חריגי גיל רך :
לתשומת לבכם,
לפי חוק לימוד חובה לא ניתן לרשום ילד/ה
שלא מלאו לו/לה  3ויובהר כי לא יתאפשר
רישום ילדים שנולדו בשנת .2019
ההורים רשאים לבחור באחד מהזרמים
החינוכיים הפועלים בעיר:
•
•
•

חינוך ממלכתי דתי
חינוך ממלכתי
חינוך חרדי

לאחר בחירת זרם החינוך ,כל הורה יתבקש
לרשום את בנו/בתו באזור מגוריו .רישום בגן
שאינו באזור הרישום יותנה על בסיס מקום
פנוי ובהתאם לצרכי המערכת.
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לנוחיותכם,
להלן
פירוט הגנים
לפי אזורי הרישום:
שכונת רבין:

היות ומדובר בשכונה עם מספר הילדים הגבוה בעיר ,חולקו
הגנים ע”פ הרחובות בשכונה .על ההורים לרשום בעדיפות
א’ את הגן המיועד לרחוב מגוריהם ,ובעדיפות ב’  -כל גן
אחר בעיר.

גן חצב  -ממלכתי–דתי ,טרום חובה –
רחובות :הל”ה ,יפתח ,נחשון ,יונתן ,הראל,
משה שרת ,המייסדים ,גולדה מאיר ,הרב מרדכי
אליהו ,אורי צבי גרינברג ,נעמי שמר ,עזר וייצמן,
משה לוי ,רפאל איתן ,משה לוי ,חיים הרצוג ,דן
שומרון ,אילן רמון.
גן אירוס  -ממלכתי –דתי ,חובה
רחובות :הל”ה ,יפתח ,נחשון ,יונתן ,הראל,
משה שרת ,המייסדים ,גולדה מאיר ,הרב מרדכי
אליהו ,אורי צבי גרינברג ,נעמי שמר ,עזר וייצמן,
משה לוי ,רפאל איתן ,משה לוי ,חיים הרצוג ,דן
שומרון ,אילן רמון.
גן שושנה  -ממלכתי –דתי ,טרום חובה
רחובות :מצדה ,קדש ,אצ”ל ,לח”י ,השייטת,
דובדבן ,הפלמ”ח ,חרוב ,שלדג ,עוזי נרקיס,
המייסדים ,חטיבת קרייתי ,אחי אילת ,אחי דקר,
צה”ל.
בני ציון  -ממלכתי –דתי ,חובה
מצדה ,קדש ,אצ”ל ,לח”י ,השייטת ,דובדבן,
הפלמ”ח ,חרוב ,שלדג ,עוזי נרקיס ,המייסדים,
חטיבת קרייתי ,אחי אילת ,אחי דקר ,צה”ל.
 3גנים חדשים ע”ש עליזה אדרי ז”ל
רחובות :ליטני ,לוי אשכול ,עוזי נרקיס ,מעפילי
אגוז ,שלום הגליל ,צבי שורר ,חטיבת גבעתי,
יאיר שטרן ,דוד אלעזר ,יעקב דורי ,חיים בר לב,
חטיבת הנח”ל ,חיים לסקוב ,מרדכי תמיר ,חטיבת
קרייתי ,אח”י אילת ,אח”י דקר ,צה”ל ,שד’ יצחק
רבין ,מרדכי מקלף.
גן אלה
•
גן גפן
•
גן אורן
•
 -גיל הגן וצוות הגן ייקבעו עפ”י צרכי המערכת

שכונת חסכון /קדמת עדן /שדרות אהרבעה:
•
•
•
•
•

גן גלבוע  -ממלכתי –דתי ,טרום חובה
גן ארז  -ממלכתי –דתי ,טרום חובה
גן הדס  -ממלכתי ,טרום חובה
גן רקפת  -ממלכתי –דתי ,חובה
גן דקל  -ממלכתי ,חובה

כדי ללמד מוחות של ילדים קטנים צריך לב גדול

עו ף

גו זל

ע וף
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שכונת לאי כהן +שכון ט’ +שכון א’ +שכון ד’:
•
•
•

גן סביון  -ממלכתי –דתי ,טרום חובה
גן גלעד  -ממלכתי –דתי ,חובה
גן שקד  -ממלכתי לדוברי השפה הערבית

שכונת נוף גלעד:

•
•

גן תמר  -ממלכתי –דתי ,טרום חובה
גן קשת יונתן  -ממלכתי –דתי ,חובה

שכונת לאיהו +טירת צבי:

•
•

גן סחלב  -ממלכתי –דתי ,טרום חובה
גן כלנית  -ממלכתי –דתי ,חובה

שכונת נוף גלבוע +קאילפטוס +שכונה ג’:

•
•

גן ברוש  -ממלכתי ,טרום חובה
גן תאנה  -ממלכתי ,חובה

גנים על אזוריים:

•
•

גן חב”ד בנים  -ממלכתי –דתי ,רב גילי
גן חב”ד בנות  -ממלכתי –דתי ,רב גילי

גנים “קאוולגיים”:

נושא הפעלת הגנים האקולוגים במתכונתם הנוכחית,
נמצא בדיון יחד עם הורי הגנים .החלטות שיתקבלו
יפורטו בנפרד לנרשמים לגנים אלו.
שימו לב :פתיחת גן אקולוגי מותנית ברישום של 31
ילדים
רימון  -גן טרום חובה  -על אזורי
•
אשל  -גן טרום חובה  -על אזורי
•
אקליפטוס  -גן חובה  -על אזורי
•
צבעוני  -גן חובה  -על אזורי
•

גני חינוך מיוחד -על אזורי:

•

יסמין ,ורד ,אורנים ,שקמה -תקשורתי,
רותם -תקשורתי.

לתושמת ילבכם,

גן זית וגן אתרוג לא ייפתחו עקב שינויים דמוגרפיים .הורי הילדים
הממשיכים עודכנו לגבי ההחלטה.
גנים במגזר החרדי ,תחת “המוכר שאינו רשמי” ,אינם גנים עירוניים.
פרטי הגנים והשירותים יינתנו ע”י הרשתות.
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אנו ננסה לעשות מאמץ להתחשב בבחירת ההורים ,על בסיס מקום פנוי
ובהתאם ליכולת המערכת בראייה כוללת של כלל הגנים ביישוב.

עו ף

גו זל

ע וף

אגרת ריושם לגנים רשמיים

בסך  300ש”ח הכוללת:
ביטוח תאונות אישיות₪ 49 -
סל תרבות₪ 70 -
קרן ָקרֵב /העשרה₪ 150 -
הסעות₪ 31 -

הריושם יתבצע
אבופן קמוון 24
שעות ביממה
אבמצעות אהתר:

אגרת הריושם לגנים חרדיים

בסך  ₪ 150הכוללת:
ביטוח תאונות אישיות₪ 49 -
סל תרבות₪ 70 -
הסעות ₪ 31 -

www.cityedu.co.il

אנו ננסה לעשות מאמץ להתחשב בבחירת
ההורים ,על בסיס מקום פנוי ובהתאם ליכולת
המערכת בראייה כוללת של כלל הגנים ביישוב.
בתום תהליך הרישום ולאחר התשלום תופיע
הודעת מערכת“ :הרישום הסתיים בהצלחה”.
בנוסף תשלח הודעה על אישור ההרשמה לתיבת
הדוא”ל.
תושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של משרד
הפנים כתושבי בית שאן יירשמו באמצעות אתר
האינטרנט.
לתשומת לבכם:
 .1הרישום דרך האתר אינו מתנהל בשיטת “כל
הקודם זוכה” .כל מי שיירשם בתקופת הרישום
יהיה במעמד זהה.
 .2פתיחת גן מותנית ברישום מינימאלי של 31
ילדים.
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מרכיבי התלשום לגני הילדים:

כיצד
נרשמים?

בתהליך ההרשמה באתר כל הורה רשאי לבחור
את אחד משני הזרמים החינוכיים  -ממלכתי או
ממלכתי-דתי ,ואז לבחור שני גנים ,בעדיפות
ראשונה ועדיפות שנייה.

ג ו זל

*התשלום באתר האינטרנט הינו בכרטיס אשראי
בלבד | .התשלום במח’ הגבייה הינו בצ’קים ,אשראי
או מזומן בלבד | .אין הנחות עבור אגרת רישום
ותשלומים לגנים האקולוגיים | .כפי שפורסם ,קיזוזי
תשלומים שונים בשל הקורונה ,יתבצעו בסוף השנה
ע”י מחלקת הגבייה ,כפי שבוצע השנה.
תושבים שעדיין אינם מופיעים במרשם משרד הפנים
או הורים הנזקקים לסיוע ברישום המקוון ,יכולים
להגיע ישירות למחלקת הגבייה ,בימים א’-ה’ במהלך
תקופת הרישום ,בין השעות .12:00-8:30

כיצד מתבצע השיבוץ?
הודעה על השיבוץ בגנים הרשמיים תישלח אליכם באמצעות
הודעה לטלפון הנייד אותו הזנתם בעת ההרשמה.
במידה ויהיה רישום עודף באזור הרישום ,השיבוץ ייקבע עפ”י
הגרלה .פרטים יינתנו במידת הצורך.
הודעה על שיבוץ של הגנים החרדיים תישלח באמצעות
הרשתות העצמאיות.

שימו לב :הרישום עצמו אינו שיבוץ.
הודעות השיבוץ יישלחו ב.30.6.2021-
ערעורים:
הורים המבקשים לערער על השיבוץ יגישו טופס ערעור
בדוא”לtsameret22@walla.com :
או לפקס  04-6489423בין התאריכים  ,4-15.7.2021בצירוף
צילום ת.ז וספח של שני ההורים ומסמכים התומכים בבקשה.

שעות קבלת קהל מחלקת הגבייה (במגבלות הקורונה):

בימים א’ –ה’ ,בין השעות .12:00-08:30

יש להצטייד בתעודת זהות כולל הספח עם כתובת
מעודכנת.

הורים שלא ירשמו את בנם/בתם
בתקופת ההרשמה ,ישובצו ע”י
האגף בהתאם לצרכי המערכת.
על מנת להפוך את הרישום לידידותי וקל,
הפצנו ברשת סרטון הדגמה .תוכלו למצוא
אותו באתר ובדף הפייסבוק של העירייה.
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שלום

כתה

א

רשימת
בתי הספר

הורים יקרים,

הנה מגיע עוד שלב משמעותי בחיי בנכם/בתכם,
ואנו גאים להיות שותפים במסע אל ספסל
הלימודים .כמו בכל מסע ,לפני שיוצאים אל
הדרך ,יש לקרוא את מפת הדרכים ולבחור מסלול.
שיטת פתיחת אזורי הרישום בבתי הספר ממשיכה
להתקיים .מלקחי השנים הקודמות ,אנו מעבירים
את האחריות בבחירה לידיכם – ההורים ,כלומר
בחירת ההורים תכובד על כל המשתמע מכך .אנו
סומכים על ההורים שידעו לשמר את המצב הקיים
המאפשר זכות קיום לכל בתי הספר ,תוך איזון
גודל המבנה והכיתות.

מהם גיאלי הריושם?

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’  32התשע”ג
 ,2013חייבי הרישום לכיתה א’ לשנת הלימודים
תשפ”ב הם הילדים אשר נולדו בין התאריכים:
י’ בטבת תשע”ה ( 1בינואר  )2015ועד י”ט בטבת
תשע”ו ( 31בדצמבר .)2015

קתופת הריושם

תחל מיום חמישי א’ בשבט
תשפ”א 14.1.21
ותימשך עד יום רביעי כ”א
בשבט תשפ”א .3.2.21
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בתי ספר ממלכתיים-דתיים

•
•
•
•
•

כיצד נרשמים?

הרישום יתבצע באופן מקוון  24שעות באמצעות האתר
 www.cityedu.co.ilהזמין מכל מחשב או טלפון חכם.
בתהליך ההרשמה באתר כל הורה רשאי לבחור את אחד משני הזרמים
החינוכיים ,ממלכתי או ממלכתי-דתי .בתום תהליך הרישום תופיע הודעת
מערכת לפיה “הרישום הסתיים בהצלחה” .בנוסף תשלח הודעה על אישור
ההרשמה לתיבת הדוא”ל.
לתשומת לבכם :הרישום דרך האתר אינו מתנהל בשיטת “כל הקודם זוכה”.
כל מי שיירשם בתקופת הרישום יהיה במעמד זהה.
תושבים שעדיין אינם מופיעים במרשם משרד הפנים או הזקוקים לסיוע
ברישום המקוון ,יכולים להגיע לעמדת הרישום הממוחשב ברחבת העירייה,
בימים א’-ה’ במהלך תקופת הרישום ,בין השעות  .12:00-08:30יש להצטייד
בתעודת זהות כולל הספח עם כתובת מעודכנת.

אהם ניתן להירשם אלחר קתופת הריושם?
הורים אשר לא ביצעו רישום באתר בתקופת ההרשמה יצרו קשר
עם אגף החינוך בטלפון  04-6489416וישובצו בהתאם לאפשרויות
וללא התחייבות העירייה לקליטתם בביה”ס המבוקש.
המסמכים הדרושים לשם כך:
ספחי תעודות זהות של שני ההורים אשר בהם מופיעים
•
פרטי הילד הנרשם ,כולל כתובת מגורים מעודכנת
ברשות.
הורים גרושים/פרודים  -יצרפו כתב הצהרה חתום ע”י
•
ההורים בנוכחות עו”ד ,אשר בו מצוין ההורה המשמורן
של הילד.
תושבים חדשים ברשות  -בנוסף לספחים מעודכנים
•
המצוינים לעיל ,יש להמציא מהרשות הקודמת אישור
ביטול רישום.

מאיר – 04-6587213
נועם נריה – 04-6480003
קשת יונתן – ת.ת 04-6585967
רמב”ם – 04-6480587
תחכמוני – 04-6581692

בתי ספר ממלכתיים

•
•

גלבוע – 04-6587214
תומר – 04-6587217

בתי ספר חרדיים

•
•

אדיר – 04-6588813
אורות מרים – 04-6568798

הערה :הורים המתלבטים האם להשאיר את ילדם בגן שנה נוספת ,יפנו
למחלקת החינוך בטלפון . 04-6489439

בתי הספר יקיימו מפגשי חשיפה בתאריכים .4-5.1.2021
מידע על המפגש ניתן לקבל דרך בית הספר.
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מה נשמע
במערכת החינוך
בבית שאן?

הוספת  450מחשבים ניידים בבתי

הצלחה בבגרויות תש”פ –

הספר לטובת “ספריית השלאה”

ממוצע הזאכות לבגרות

לתמלידים.

אברבעת בתי הספר העיוניים
עומד על .92%

הלשמת מבנה אהופלנה החדש.
הקמת מיזם “יסירת שאן”
להצמחת מנהיגות נוער בעיר:
תכנית עירונית המתחילה
מכיתה ט’ אלורך שנות
התיכון.
בי”ס גונלי עומד בפני
התחדושת והרחבה – הוספת
מנעד לקויות נוסף ויפתוח

בניית לשושה גני ילדים חדישם

יפזי לש מרחב בית הספר.

בשכונת רבין אלור ההתפתחות
הדמוגריפת בשכונות.

הקמת ופרום הורים עירוני
הופעל יחד עם הרושת לטובת

הקמת לשושה מרחבי מלידה
בגישת ה STEM-בבתי הספר
היוסדיים ,ועוד שני מרחבים
בדרך ,תוך הטמעת פדגוגיה
בגישת זו.
פריסת תשתיות קתושב
מקתדמות בכל בתי הספר בעיר
ביסוע משרד החינוך.

12
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איזהו

המורה
יורם טהרלב

אם אתה מרגיש כי אינך עובד רק
לפרנסתך אלא גם נושא שליחות...
ובתוך חברה המעריכה את הכמות
אתה עדיין לוחם על האיכות...
אם אתה מאמין שאתה מעצב את
הישראלי של הדור הבא -
ונכון להשקיע בכך את כל מאודך
ואת כל כישוריך...
אם אתה יושב ובודק בחינות
בערבים על חשבון השעות של
ילדיך...
אם כמה פעמים ביום אתה נזרק
מקוטב ההתלהבות לקוטב היאוש...
אם נתקפת לא פעם ולא פעמיים
בהלם התלוש...
אם אתה מקדיש ביודעין את חייך
לבני נוער בגיל הכי פרובלמטי
ומנסה להלך על הגבול הדק
שבין כבוד המורה -לבין החופש
הדמוקרטי...
אם אתה בעת ובעונה אחת מחנך,
פסיכולוג ,כומר וידוי וארטיסט
כותל דמעות ,איש סוד ,שופט,
יועצת וסטנדאפיסט...
אם ידעת לזהות את הרגעים בהם
הכל עובד הפוך על הפוך
רגעים בהם החיוך הוא החינוך...
אם איבדת תלמיד במלחמות ישראל
ודמותו אינה משה מנגד עיניך...
אם אינך חושש ,כשצריך ,לעמוד
בעיניים דומעות מול תלמידיך
אם פתאום פנה אליך מישהו ברחוב
ואמר “זה המורה שלי” בפשטות -
ולרגע הרגשת שמבטו שווה יותר
משלושה גמולי השתלמות...
אם אתה מרגיש שאתה מלמד
ומחנך ,אך מעל הכל מדריך והורה
כי אז ידידי ראוי אתה להקרא
ה----------------מורה!!!
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טיפים לעולים
לגן ולכתה א’
כדי להתחיל את ספטמבר בצורה הכי טובה
שאפשר ,ביקשנו מהשירות הפסיכולוגי כמה טיפים
עבורכם ההורים:

נגיף הקורונה המתפשט מזמן עבורינו
אתגרים חדישם :חוסר ואדות ,אדגה
לבריאות ,בידוד חברתי ,אדגה פלרנסה
ועוד.
כולנו ביחד מתמודדים בסיטואציית חיים זו ומקווים
שלמרות הכל נצליח לשמור על חוסן.
כל משפחה בונה לה סדר יום ודרכי התמודדות
עם המצב .כדאי לזכור שתקופה זאת היא
זמנית ,בהמשך נחזור לשגרת היום יום ,לעבודה,
ללימודים ,לחוגים...
ידוע שילדים מגיבים למצבי חיים כאשר הם
מתבוננים בהתנהגות של המבוגרים בסביבתם ,ולכן
התפקיד שלכם הוא משמעותי ביותר בתקופה זאת.
אנו שולחים לכם שלל עצות לקראת העלייה לגן
ולכיתה א’ ומאחלים לכולנו בריאות ואופטימיות.

ע וף

טייפם לקארת העיליה לגן

בין אם מדובר במסגרת הראשונה ,בגן חדש או פשוט לחזור לגן אחרי
חופשה ארוכה ,התחלות חדשות תמיד מלוות בהתרגשות ,בחששות
ובתקופת הסתגלות לילד וגם להורים.

להתכונן מארש כמה ישותר

חוסר ודאות הוא דבר מפחיד והכנה מראש מצמצמת את החששות.
ההכנה מתחילה משיחה והסבר על הגן ומתן כמה שיותר פרטים – על
הגננות ,על המשחקים שיש בו ,על הילדים שהולכים אליו .אפשר
להראות תמונות של הגן ושל הגננת .אם מתאפשר ,אפשר אפילו לבקר
יחד בגן כדי להכיר ,או להיפגש עם ילדים נוספים שאמורים ללמוד בו.

לתת קמום לחשושת ופלחדים

חשוב לצייר תמונה חיובית של הגן החדש אבל ממש לא כדאי לבטל
את התחושות הפחות נעימות ומותר לדבר על כל הפחדים .תנו לילדים
שלכם להבין כמה אתם סומכים עליהם ומאמינים שיוכלו להתגבר על
כל קושי.

הימנעות מישופטיות והושואה אלחר

כדאי להימנע מיצירת מתח וחרדות ,ההשוואה היא רק
לעצמי על מנת לעקוב אחר ההתפתחות האישית.

סלמוך על הצוות

סבנלות ווסבנלות

הילדים מרגישים הכל .אם אתם סומכים על הצוות ,הילדים ירגישו .צרו
יחסים של אמון ,תקשורת פתוחה וטובה עם הגננות והצוות הגן.

בתקופת לחץ עשויה להיות רגרסיה (חזרה אחורה)
בהתנהגות ילדיכם .חשוב לגלות סבלנות לילדים
ולהתנהגותם לצד הצבת גבולות ברורים ועקביים.

הסתגולת הדרגתית

ברוב הגנים נהוגה הסתגלות הדרגתית בימים הראשונים – ובצדק .עם
זאת ,חשוב להסתכל על הילד ולבחון מה נכון לו .יש ילדים שמרגישים
בבית תוך  5דקות ויש כאלה שלוקח להם יותר זמן .יש ילדים שצריכים
יותר נוכחות ותיווך הורי ויש כאלה שפחות.

טקס פרידה

הרבה מאד ילדים בוכים בפרידה בגן .זה לא אומר שלא טוב להם בגן,
זה פשוט אומר שהפרידה קשה להם.
להורים ,אגב ,זה קשה הרבה יותר ,כי אחרי שאמא או אבא הולכים,
הילד נרגע ,נהנה ושוכח את הקושי .ההורה לוקח איתו את הבכי של
הילד לשארית היום.
אבל קשה ככל שתהיה הפרידה ,לעולם לא להיעלם לילד בלי לומר
לו שלום .גם אם הוא משחק יפה ואתם יודעים שהמילה “ביי” תעורר
דרמה סוערת .עניין של אמון של הילד בכם.
איך נפרדים? בטקס קבוע ,קצר והחלטי .אומרים שלום ,מזכירים
שבצהריים אמא/אבא/סבא/סבתא יבואו לקחת אותך ,נותנים נשיקה
והולכים .אפשר להשאיר בגן חפץ מעבר או פריט שהילד אוהב שיקל
עליו ברגעים הקשים.
חשוב לוודא שהגננת או הסייעת מגבות אתכם וברגע שאתם הולכים,
היא תופסת פיקוד ולא משאירה את הילד לבכות ,אלא מנחמת,
מחבקת ובעיקר – מסיחה את דעתו עם שלל משחקים ,משימות או
דברים שהיא פתאום “נורא צריכה עזרה בהם”.

עידוד וחיזקוים חיוביים

פרגנו לילד שלכם על העובדה שהוא גדול והולך לגן ,ספרו לחברים,
לאחים ,לקרובי משפחה .הרשו לו דברים נחשקים “של גדולים” שפעם
היה אסור לו ,כי עכשיו הוא גדול והולך לגן.
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טייפם לקארת כתה א’
ישחות על ביה”ס

ספרו לילדים על הצפוי להם בבית הספר,
חפשו יחד תמונות באתר של בית ספר,
צאו ללמוד את הדרך אליו ,את המרחבים
הפיזיים שבסביבתו ,שתפו אותם בחוויות
שלכם מבית הספר.

כיושרים

הדגישו לילדים תחומים בהם הם חזקים,
החמיאו להם ,עודדו אותם להביא חוזקות
אלו לידי ביטוי בבית הספר.

יוזמה

עודדו את הילדים לחקור וליזום ,ללמוד
ולהתנסות .האמינו בכוחם והימנעו
מלעשות משימות עבורם.

קישים בתהילך המלידה

אם ילדיכם נתקל בקושי אין לעשות את העבודה
במקומו ,אך חשוב לשים לב שלא לוחצים עליו יותר
מדי.

עידוד וחיזקוים חיוביים

לכל הצלחה יש לצרף דברי שבח כדי ליצור אווירה
חיובית מבוססת הצלחות.

חשושת

הימנעות מהקרנת חששות לילדים בנוגע למעבר
מהגן לביה”ס ,שמיעת החששות שלהם והתייחסות
אמפטית.

אחריות והתארגנות

עידוד הילדים לנטילת אחריות בתחומים שונים
המתאימים לגיל ,עבודה על ניהול זמן.

צייפות

התמודדות עם ציפיות מוגזמות,
התייחסות לצורך במאמץ ובהשקעה.

לטיפים נוספים לקראת המעבר ,אתם מוזמנים ליצור
קשר עם צוות השירות הפסיכולוגי04-6587038 :
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