הכל נשאר במשפחה

יתה א'
עֹולה ְל ִכ ָ
ַה ַּבת ָ

הסיפוּרים יוּכל ּו לעזוֹ ר
ּ
גם מה עוֹ שׂ ים בּ בית הספר.
לכם לפתח ִא ָת ּה שׂ יחוֹ ת ַּבנוֹ שׂ א ,וכך ִתלמד ּו על
שלה.
הח ָששוֹ ת ּ
ֲ

מיכל ועוֹ ֶמר ּכוֹ תבים :אנחנ ּו הוֹ רים ְלבת בּ ת שש וּלבן בּ ן ארבע .החוֹ פש הגדוֹ ל אוֹ ־טוֹ ־טוֹ ִמסתיים,
ַ

חֹופש ַהגָ דֹול
ַאחרֹונִ ים ֶשל ַה ֶ
ַהיָ ִמים ָה ֲ

וההתרגשוּת בּ בּ ית שלנ ּו גְ ֵד ָלה מיוֹ ם ליוֹ םִּ .ב ֵתנ ּו הבּ כוֹ רה רוֹ נה עוֹ לה לכיתה א'!
ִ
לה ָיר ֵדם בּ לילה .גם בּ יוֹ ם היא לא רגוּעה .היא כּ ל
רוֹ נה ִמתרגשת מאוֹ ד כּ בר שנה ...היא לא מצליחה ֵ

יֶ שנָ ם כּ מה צעדים ַמ ֲעשׂ יים שכּ דאי לבצע בּ ימים

לה ִּבתחילת החוֹ פש
הזמן מדבּ רת על בּ ית הספר .היא ִמסתוֹ בבת כּ ל היוֹ ם עם היַ לקוּט שסבּ א וסבתא קנ ּו ּ

האחרוֹ נים שלפני תחילת הלימוּדים :לכ ּו יחד עם

הגדוֹ ל.

רוֹ נה לקנוֹ ת את הציוּד לבית הספר .אם אפשר ,תנ ּו

הראשוֹ נה שאנחנ ּו שוֹ לחים ילד ְלבית הספר .גם אנחנ ּו
הפעם ִ
גם אנחנ ּו מתרגשים וחוֹ ששים .גם לנ ּו זוֹ ּ

לעצמה את המחבּ רוֹ ת ,העטיפה לספרים,
ּ
לה לבחוֹ ר
ּ

קלם
תא ֵ
האם רוֹ נה שלנו תצליח בּ בית הספר ותהיה תלמידה טוֹ בה? האם היא ִת ַ
גדלנוּ ...אנחנ ּו חוֹ ְששיםִ :

העיפרוֹ ןִ .עטפ ּו יחד את הספרים
ּ
הקלמר ואפיל ּו

לה חברים? אוּלי תוּכלי ְלייָ ֵעץ לנ ּו מה אפשר לעשׂ וֹ ת כּ די שהכּ ניסה לבית הספר תהיה נעימה,
מהר ויהי ּו ּ

לה להתעניין וּלדפדף בּ הם.
החדשים ,וּתנ ּו ּ
מערכת החינוּך עוֹ שׂ ה מאמצים כּ די שהילדים

"ח ָל ָקה" ,וּבלי בּ עיוֹ ת מיוּחדוֹ ת.
ֲ

יגיע ּו מוּכנים לכיתה א' .בּ רוֹ ב המקרים יש ִמפגש של
ְּביָ מים אלה של סוֹ ף החוֹ פש הגדוֹ ל ,ילדים והוֹ רים

ַּביָ מים הראשוֹ נים של הלימוּדים.

ההוֹ רים והילדים עם המוֹ רה עוֹ ד לפני שהלימוּדים

רבּ ים ִמתרגשים ִלקראת העלייה ְלכיתה א' .המעבר

דרשים ָלשבת ולהיוֹ ת
ְּבגן החוֹ בה הילדים נִ ָ

ְלכיתה א' הוא ֵאירו ַּע ְמ ַרגֵ ש וחשוּב עבוּר כּ ל בּ ני

מרו ָּּכזים יוֹ תר שעוֹ ת; נעשׂ וֹ ת ֲהכָ נוֹ ת ִלקראת לימוּד

המשפחה :הילד ,ההוֹ רים ,האחים והאחיוֹ ת הגדוֹ לים
ּ

הקריאה והכּ תיבה; הילדים מדבּ רים עם הגננת על

חשוּב שרוֹ נה תכּ יר את הסביבה הפיזית של בּ ית

והקטנים ,הסבים והסבתוֹ ת האוֹ הבים.

המעבר לכיתה א' ,והוֹ לכים יחד לביקוּר בּ בית הספר

לה חדש וזר.
הספר ,כּ די שלפחוֹ ת המקוֹ ם לא יהיה ּ

שבּ וֹ ילמדוּ.

יטב את הדרך לבית הספר .אפשר
חשוּב שתכּ יר ֵה ֵ

שמגיעים מהגן לכיתה
השינוּי בּ חיי הילדים ַ

מתחילים .חשוּב להגיע ַלמפגש הזה ,כּ די שרוֹ נה
תכּ יר את המוֹ רה והמוֹ רה תכּ יר את רוֹ נה.

א' הוא גדוֹ ל :הילדים נִ כנָ סים ְל ִמסגֶ ֶרת חדשה .זוֹ

תמ ֵקד
כּ יווָ ן שהלימוּדים ַמתחילים בּ קרוֹ ב ,נִ ַ

לה את
תה ָּברגל לבית הספרַ .הרא ּו ּ
ללכת יחד ִא ּ

מסגרת רצינית יוֹ תר וּבעלת דרישוֹ ת גבוֹ הוֹ ת יוֹ תר.

כּ אן ַּבהכנוֹ ת של הימים האחרוֹ נים שלפני תחילת

המשׂ ָחקים ,ואם אפשר
תקנֵ י ִ
ֲח ַצר בּ ית הספר ,את ִמ ְ

בּ בית הספר הילדים ֲאמוּרים לשׂ חק ּ ָפחוֹ ת וללמוֹ ד

הלימוּדים.

 -גם את הכּ יתה שבּ ּה תלמד.

יוֹ תר .הם צריכים ָל ֶש ֶבת ולהיוֹ ת ְמרו ָּּכזים בּ משך

אתם ודאי מדבּ רים עם רוֹ נה על המעבר הקרוֹ ב

כּ דאי לבדוֹ ק ֵמרֹאש ֵאיל ּו מהחברים והחברוֹ ת

שעוֹ ת רבּ וֹ ת ַּבכּ יתה וגם אחר הצהריים ,בּ בּ ית .גם

שלה היא
ּ
שההתרגשוּת
ִ
לה הרגשה
לכיתה א' .תנ ּו ּ

תה בּ אוֹ תה כּ יתהַּ .ביָ מים
של רוֹ נה עוֹ מדים ללמוֹ ד ִא ּ

שתנָ ה .רק ֵח ֶלק
ברתית של הילדים ִמ ַ
הח ָ
הסביבה ֶ

לה שכּ וּלם מתרגשים :גם
רמליתַ .ס ּפר ּו ּ
ִטבעית ונוֹ ָ

האחרוֹ נים של החוֹ פש כּ דאי ליזוֹ ם מפגשים של רוֹ נה

תה כּ יתה.
שהכּ יר ּו ַּבגן עוֹ לים ִאתם לאוֹ ּ
מהילדים ִ

למד ּו ִא ָת ּה ַּבכּ יתה ,וַ ֲאפיל ּו
ַא ֶתם ,גם ְש ַאר הילדים שיִ ְ

עם החברים ַה ָללוּ ,ואוּלי לבקש מהמוֹ רה שיוּכל ּו

ְש ַאר הילדים ַּבכּ יתה הם ילדים לא מו ָּּכרים.

לה על היוֹ ם הראשוֹ ן שלכם בּ בית
המוֹ ָרהַ .ס ּפר ּו ּ

לשבת יחד ַּבכּ יתה ,לפחוֹ ת ַּבשבוּע הראשוֹ ן.

כּ מוֹ כּ ל שינוּי ,גם השינוּי הזה ְמלוּוֶ ה ַּב ֲח ָששוֹ ת,

לה תמוּנוֹ ת .כּ דאי להסבּ יר לה שבּ ית
הספרַ ,והרא ּו ּ

כּ ל הצעדים המעשׂ יים האלה יוּכל ּו להפחית את

ּפחדים וחוֹ ֶסר וַ ָדאוּת .אך מצד שני ,יש ַּבשינוּי הזה

ּרה ,אבל הוא גם דוֹ ֶמה ִלדברים
הספר אוֹ מנם חדש עבו ּ

הפחדים של רוֹ נה ,ולהפוֹ ך את החוויה של העלייה
ּ

ּלהזדמנוּיוֹ ת
וציפיוֹ ת ִלפתיחת דף חדש ו ִ
גם ִתקווֹ ת ּ

שהיא כּ בר ַמכּ ירה :כּ מוֹ שבּ גן יש גַ נֶ נֶ תַּ ,בכּ יתה יש

המשפחה .זֹאת
ּ
ּרה ועבוּר כּ ל
לכיתה א' לחיוּבית עבו ּ

חדשוֹ ת .הילד ,וגם ההוֹ רים ,מרגישים שזה ּו ּ ֶפ ֶרק

מוֹ רה; גם בּ בית הספר ְמ ַׂש ֲחקים; וּמה שחשוּב מאוֹ ד:

כּ בר ההכנה של הבּ ן הקטן לכיתה א'...

חדש ַּבחיים .הילד מרגיש שהוא גדוֹ ל ,כּ מוֹ הילדים

תה בּ כּ יתה.
שלה מהגן ודאי ילמד ּו ִא ּ
ּ
ֵח ֶלק מהחברים

חשוּב להדגיש שההכנה לא נגמרת כּ אן .היא

הגדוֹ לים האחרים שהוא רוֹ אה ִמסביבוֹ בּ בית הספר.

הניסיוֹ ן לחבּ ר את מה שהילדה מכּ ירה למה שחדש

נמשכת גם בּ ימים הראשוֹ נים ללימוּדים ,שהם ימים

שלה
ּ
הפחדים והדאגוֹ ת
ּרה יכוֹ ל להפחית את ּ
עבו ּ

ּלש ָגרה חדשה .אני
חשוּבים של ִהסתגלוּת לשינוּי ו ִ

מהשינוּי.

מציעה לכם להיוֹ ת "עם היָ ד על הדוֹ ֶפק" בּ ימים

יתה ֲח ָששֹות
פח ָ
טֹובה ַמ ִ
ֲה ָכנָ ה ָ
יש כּ מה צעדים שאפשר וחשוּב לעשׂ וֹ ת כּ די

ַ ׂש ֲחק ּו עם רוֹ נה ְּבמשׂ חקים הקשוּרים לבית

שהמ ֲע ָבר לבית הספר יהיה ָח ָלק וחיוּבי עבוּר הילד
ַ

הספר .אפשר לעשׂ וֹ ת סימו ַּלציָ ה דרך ִמשׂ חק ,של

וַ ֲעבוּר ההוֹ רים.

ההגָ ָעה ַלכּ יתה ,הישיבה
היוֹ ם הראשוֹ ן בּ כיתה א' ַ -

הדבר החשוּב בּ יוֹ תר הוא להכין את הילד לקראת

והמשׂ חק עם החברים.
הפ ִר ָידה מההוֹ ריםִ ,
ִּבקבוּצוֹ תְ ּ ,

בּ ית הספר .הכנה טוֹ בה יכוֹ לה להפחית (להוֹ ריד) את

אפשר לתת לרוֹ נה לשׂ חק בּ כל ּפעם בּ תפקיד אחר

החששוֹ ת ואת חוֹ סר הווַ ָדאוּת ֵמ ַהשינוּי.

ּ -פעם המוֹ רה וּפעם הילדה.

משך .בּ כל מקרה של בּ עיה ,כּ דאי
הראשוֹ נים וגם ַּב ֶה ֵ
להיוֹ ת ְּבקשר עם המוֹ רה.
צל ָחה!
ְּב ַה ָ
דֹותן
ֲענָ ת ָ

שפ ָחה״
שאר ַּב ִמ ּ ָ
״הכּ ֹל נִ ָ
כת ִבים ַל ָמדוֹ ר ַ
ִמ ָ

חלק מההכנוֹ ת נעשׂ וֹ ת חוֹ ָדשים ֵמרֹאש ,גם בּ גן

יעזֵ ר ִּבספרים שעוֹ סקים ָּב ֲעלייָ ה
אתם יכוֹ לים ְל ֵה ָ

״ש ַער
פשר ִלכתוֹ ב ְל ִפי ַה ְּכתוֹ ֶבתֲ :ענָ ת דוֹ ָתןַ ,
ֶא ָ

וגם בּ בּ ית .יש הכנוֹ ת שנעשׂ וֹ ת ַּביָ מים האחרוֹ נים

לבית הספר ו ַּביוֹ ם הראשוֹ ן ְּבכיתה א' .דרך הספרים

״כתב ּו
ל־א ִביב .אוֹ ַל ָמדוֹ ר ִּ
תחיל״ַ ,ה ַמסגֵ ר ֵ ,9ת ָ
ַל ַמ ִ

משכוֹ ת
שלפנֵ י המעבר ְלכיתה א' ,וכמוּבן הכנוֹ ת שנִ ָ
ִ

שלה ִטבעיוֹ ת ותוּכל ללמוֹ ד
ּ
שהד ָאגוֹ ת
רוֹ נה ִתלמד ְ
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