הכל נשאר במשפחה

הֹורים
יּפ ֵרד ֵמ ַה ִ
ַל ֵּבן ַה ָק ָטן ָק ֶשה ְל ִה ָ

וליָ מים הראשוֹ נים .היא מזמינה את
הילדים בּ גן ַ

ּמד ֵּבר כּ מוֹ
ִמ ִירי ורוֹ ן ּכוֹ תבים :יש לנ ּו בּ ן בּ ן שנתיים וחצי .הוּא ילד שׂ מח ,עצמאי ֶוחברוּתי מאוֹ ד ו ַ

הילדים לגן עוֹ ד לפני שנת הלימוּדים כּ די שיַ כּ יר ּו

המטפלת שלוִֹּ .בתחילת הקיץ ֶהחלטנ ּו שהוּא ילד גדוֹ ל
ּ
גדול .עד לפני כּ מה ָשבוּעוֹ ת ,סבתא שלוֹ הייתה

תה ,את הסביבה הפיסית של הגן וגם את הילדים.
אוֹ ּ

ּכדאי שהוּא יֵ ֵלך לגן.
וּמפוּתח ו ַ

בּ דרך כּ לל הימים הראשוֹ נים בּ גן קצרים יוֹ תר ,כּ די

רשמנ ּו אוֹ תוֹ ְל ָפעוֹ טוֹ ן קרוֹ ב לבּ ית .מהיוֹ ם השני של שנת הלימוּדים הוא לא רוֹ צה ללכת לגן .הוא
בּ וֹ כה כּ שאנחנ ּו ַמלבּ ישים אוֹ תוֹ ואוֹ רזים את התיק לגן; הוא בּ וֹ כה כּ שאנחנ ּו נכנסים ַלמכוֹ נית בּ בּ וֹ קר; הוא
בּ וֹ כה כּ שאנחנ ּו מביאים אוֹ תוֹ לגן .הוא בּ וֹ כה ואוֹ מר שהוא רוֹ צה ללכת לבּ ית של סבתא...

שני .כּ ל גננת מקדישה מחשבה רבּ ה ִלקליטת

שההתאקלמוּת תהיה בּ הדרגה.
ִ
כּ ל גננת ְמנו ָּסה ַּב ַמ ָצבים האלה של תחילת שנת
הלימוּדים .היא ראתה כּ בר דמעוֹ ת רבּ וֹ ת של ילדים

להיפרד .הגננת מבקשת שנשאיר אוֹ תוֹ לבד,
ּ
דבק אלינ ּו ולא רוֹ צה
הוא רוֹ צה שנישאר ִאתוֹ בּ גן .הוא נִ ָּ
גם ִאם הוא בּ וֹ כה .היא אוֹ מרת שכּ אשר אנחנ ּו הוֹ לכים הוא נרגָ ע ,יש לו מצב רוּח טוֹ ב והוא ְמ ַ ׂש ֵחק יפה
עם הילדים האחרים.

להיפרד מההוֹ רים ,וּבסוֹ ף השנה (ועוֹ ד
ּ
שהתקש ּו
להיפרד מהגן...
ּ
הרבּ ה לפני כן) התקש ּו
גננת טוֹ בה יוֹ דעת להבחין מתי ההתנהגוּת של

אחרי שאנחנ ּו נפרדים ממנ ּו בּ בּ וֹ קר ,אנחנ ּו עוֹ מדים בּ מקוֹ ם רחוֹ ק מחוּץ ַלגָ ֵדר ורוֹ אים שהוא מפסיק
רגיע אוֹ תנ ּו מעט ,אבל בּ כל זֹאת אנחנו הוֹ לכים לעבוֹ דה לא
לבכּ וֹ ת וּמתחיל לשׂ חק עם הילדים .זה ַמ ַ

לטפל בּ ּה
רמלית וּמתי יש כּ אן בּ עיה שצריך ּ
הילד נוֹ ָ
בּ דרך מיוּחדת.

שהפרידה תהיה קלה יוֹ תר?
הפ ִרידה קשה גם לנוּ ,כּ נראה .מה לעשׂ וֹ ת כּ די ּ
רגוּעיםּ .

עּולה ִעם ַהגַ נֶ נֶ ת
ִשיתּוף ְּפ ָ
הפרידה
הגננת משׂ וֹ חחת עם ההוֹ רים על נוֹ שׂ א ּ
שמתחיל
הפרידה של הגוֹ זָ ל ֵמאמא היא תהליך ַ
ּ

תרגֵ ל ֶל ָח ָדש
ְל ִה ַ

דרכֶ ת אוֹ תם איך לנהוֹג .יש ילדים
בּ בּ וֹ קר ו ְּמ ַת ֶ

תמ ֵשך עד אין סוֹ ף .ללכת
תפ ֵת ַח ו ִּמ ַ
ְּביוֹ ם הלידה ו ִּמ ּ ַ

הפרידה מההוֹ רים נוֹ ספים עוֹ ד גוֹ רמים,
ְלתהליך ּ

לט ֶקס ּפרידה :נשיקה ,חיבּ וּק .יש ילדים
שזקוּקים ֶ

הפרידה ,והוא
הש ַלבּ ים ְּבתהליך ּ
לגן  -זה ַא ַחד ְ

שמלחיצים ו ַּמפחידים את הילד :מקוֹ ם חדש ,גננת
ַ

שנכנסים מיד לפעילוּת בּ גן ,וכך ההוֹ רה יכוֹ ל

משמעוּתי וקשה גם להוֹ רים וגם לילד.

חדשה ,ילדים חדשים ,סדר יום חדש .הוא חוֹ שש,

להשאיר אוֹ תם בּ לי טקסים ארוּכּ ים .יש ילדים

התמ ּונה שמירי ורוֹ ן מתארים מוּכּ רת לכל

כּ מו כּ וּלנוּ ,מהלא נוֹ דע .הילד צריך זמן להתרגל אל

שההוֹ רה צריך להוֹ דיע להם שהוא הוֹ לך .יש ילדים

מי שהיה הוֹ רה או ילד .בּ כל גן וּבכל כּ יתה ָא ֶלף

כּ ל הדברים החדשים האלה בּ ַחיָ יו ,להכּ יר אוֹ תם עד

שלא כּ דאי להכריז בּ פניהם שההוֹ רה הוֹ לך.

להיפרד
ּ
וגימל יש ילדים שקשה להם
ואפיל ּו ֵּבית ֶ

שירגיש בּ טוּח ַּב ִמסגרת החדשהָּ .ברגע שהוא יכּ יר

שמ ַאפשרוֹ ת להוֹ רים להישאר מעט זמן
יש גננוֹ ת ְ

ְ
מההוֹ רים .יש ילדים
שמ ַבטאים ַ(מראים) את

המסגרת ,הנְ ָהלים ,המקוֹ ם ,האנשים – לא יהיה
את ִ

שהפרידה תהיה יוֹ תר רכּ ה ִואטית.
בּ גן בּ בּ וֹ קר ,כּ די ּ

צמדים ַלהורים ולא נוֹ תנים
הקוֹ שי בּ ֶבכי .יש שנִ ָ

לוֹ ממה לחשוֹ ש.

שמ ֲעדיפוֹ ת
גם ההוֹ רים צריכים זמן ...יש גננוֹ ת ַ

ה"סצנָ ה"
ֶ
להם ללכת .יש ילדים שמתחילים את
תה בּ כּ ניסה לגן.
כּ בר בּ בּ ית .אחרים מתחילים אוֹ ּ

גם ילד שהיה כּ בר ּפעם בּ מסגרת של גן ועוֹ בר
תאקלמוּת ַל ָמקוֹ ם החדש.
לה ַ
לגן חדש צריך זמן ִ

ּלהתמוֹ דד
להתנתק מיָ ד (בּ צוּרה ִטבעית וּרגועה) ו ִ
בּ עצמן עם הקוֹ שי של הילדים.

יש ילדים שמתחילים לבכּ וֹ ת ָּברגע שהם מבינים

ממ ֲע ָברים
גם אנשים מבוּגרים חוֹ ששים וּמתרגשים ַ

יש ילדים שבּ וֹ כים רק כּ שאבּ א מביא אוֹ תם לגן

שההוֹ רים הוֹ לכים .יש שמתחילים לבכּ וֹ ת אחרי

ּממפגשים עם מקוֹ מוֹ ת חדשיםִ ,מסגָ רוֹ ת
ַּבחיים ו ִ

ואינם בּ וֹ כים כּ שאמא מביאה אוֹ תם לגן .בּ מקרים כּ אלה

שההוֹ רים עוֹ זבים .יש ילדים שמפסיקים לבכּ וֹ ת

חדשוֹ ת ,אנשים חדשים .גם מבוּגרים זקוּקים לזמן

כּ דאי ,לפחוֹ ת בּ התחלה ,שאמא תעשׂ ה את המשׂ ימה

מיָ ד .אחרים  -אחרי דקוֹ ת קצרוֹ ת או ארוּכּ וֹ ת.

כּ די להסתגל (להתרגל) למקוֹ ם חדש .גם למבוּגרים

הזוֹ בּ בּ וֹ קר .זה יָ ֵקל גם על הילד וגם על ההוֹ רים.

מעטים בּ וֹ כים בּ לי סוֹ ף.

קשה להיכּ נס למסגרת אחרי חוּפשה.

אני מציעה לכם לשׂ וֹ חח עם הגננת בּ עניין .אם היא

פקדים יפה בּ משך
יש ילדים שנִ רגעים מיָ ד ו ְּמ ַת ְ
כּ ל היום .יש ילדים שמסתוֹ בבים כּ ל היוֹ ם עצוּבים.
הפרידה בּ דרך
שמבּ יעים את הקוֹ שי של ּ
יש ילדים ַ
אחרת :הם שקטיםְ ,מנו ָּתקים (לא ִמ ַ
תחבּ רים) ,לא זזים

אוֹ מרת שהילד מפסיק לבכּ וֹ ת כּ שאתם מתרחקים,

יּפ ֵרד
הֹורים ָק ֶשה ְל ִה ָ
גַ ם ַל ִ

ושהוּא שׂ מח וּפעיל בּ גן – אין לכם סיבּ ה לדאוֹגִ .אם

להיפרד גדוֹ ל יוֹ תר אצל ההוֹ רים
ּ
לפעמים הקוֹ שי
מאשר אצל הילד.

הילד שמח כּ שאתם בּ אים לקחת אוֹ תוֹ מהגן – יש
לכם עוֹ ד סיבּ ה להירגע ולשׂ מוח.

לפי
בּ תוֹ ך הגן ,לא ַמקשיבים ,אוּלי אפילו ַאלימים כּ ּ ֵ

להתנתק מהילד .הם
יש הוֹ רים שקשה להם ִ

פחת כּ כל שיעבר ּו הימים .אתם צריכים
הבּ כי יֵ ֵלך ויִ ַ

ילדים אחרים ,ואחר כּ ך ממשיכים את הכּ עס גם

ּפוֹ חדים שהילד יישאר לבד ולא יוּכל להסתדר

להיוֹ ת מוּכנים לכך שאחרי החגים תהיה מעין ֶר ֶגרסיָ ה

בּ בּ ית.

בּ לעדיהם .יש הוֹ רים שנלחצים מאוֹ ד מהבּ כי של

הת ֲהליך שוּב כּ מעט
צטרכ ּו להתחיל את כּ ל ַ
(נסיגה) ִות ָ

לטפל בּ וֹ.
שת ַדע ּ
הילד ואינם סוֹ מכים על הגננת ֵ

מההתחלה .השנה החגים מגיעים מאוּחר יַ ֲחסית ,ויהיה

אם ההוֹ רים ּפוֹ חדים ,הם ְמ ַשדרים ַלילד ַל ַחץ ו ַּפ ַחד.

לילד כּ מעט חוֹ דש להתרגל לגן.

צל ּה את
מחפשׂ ים ֶא ָ
יש ילדים ש"נִ דבּ קים" ַלגננתּ .
יטחוֹ ן והאהבה.
הבּ ָ
יש גם ילדים שלא מרגישים כּ ל צוֹ רך לבכּ וֹ ת,
הבכייָ נים בּ בּ וֹ קר,
קה ַלת ַּ
אבל כּ שהם שוֹ מעים את ַמ ֵ
הם בּ וֹ כים יחד ִאתם כּ די להיוֹ ת כּ מוֹ כּ וּלם.

דבר אחד אני יכוֹ לה להבטיח :כּ שהבּ ן שלכם יהיה

משפיע על הילד.
הלחץ שלהם ּ
ַלגננת יש תפקיד חשוּב ַּבתהליך הזה של ּפרידה
מההוֹ רים מצד אחד ִוהתאקלמוּת בּ גן החדש מצד

אבּ א ,הוא יבין אתכם מצוּין .יהיה לוֹ ניסיוֹ ן...
דֹותן
ֲענָ ת ָ
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