
 

 

 , הורים יקרים

 שנה חדשה בפתח ואנחנו ניצבים כולנו איתנים וחזקים בכדי לתת לילדים שלכם

 את המענה הטוב ביותר. 

תחילת שנת לימודים היא אתגר להורים, לילדים וצוותי החינוך שאמונים על החינוך והטיפול  

 בילדים. 

יציבה, איכותית, מקצועית, חמה ואוהבת, החברה העירונית שמה על דגלה להיות אבן דרך 

 שתהיה לילדיכם הבסיס להמשך החיים. 

הם הגורם שמטפל בילדיכם אבל היות ואנחנו רואים בעבודה זו גם את  - צוותי החינוך

אנחנו  הבסיס ללמידה של כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, הכרת האני העצמי של הילד,

, לכן בשנה זו וגם לטפל פיזית וריגשית בלחנך וללמד סקכצוות חינוכי העו מתייחסים אליהן

טפלות למחנכות, ילדיכם שוהים במעון כתשע שעות מאנחנו הופכים את ההגדרה שלהן מ

ביום ואם לא נעסוק בחינוך אז אנחנו מבזבזים את זמנם של הילדים בשנים המשמעותיות  

 ביותר בחייהם, בהם נרכש הבסיס להמשך חייו של הילד.

להוציא את הצוותים להכשרה וכך  עשינו, כל עובדת במהלך תשפ"ב  אפשרהחינוך משרד 

שאין ברשותה תעודת מקצוע, יצאה ללימודים שעדיין נמשכים ותקבל כלים להתמודדות עם  

 כל אתגר.

מעבר למפקחות משרד החינוך שמבקרות במעון, מנהלות המעון וצוותי החינוך מקבלים סיוע  

 מדריכות פדגוגיות ושלי כמנהלת מחלקה כאוטוריטה גם פדגוגית וגם ניהולית.וליווי של 

כל מחלקות החברה העירונית שקשורות בעבודת המעון עובדות כמו מערכת משומנת 

מאפשרת לנו לעשות את כל המאמצים לתת לילדיכם את המיטב, מהזנה, יצירה ועד  ש

 במעון.  לתחזוקה שוטפת

 אסיפות הורים בהן תשאלו את כל השאלות שעולות בלבכם.בקרוב מאוד יקוימו 

 הפרידה מהילד בשבוע ובחודש הראשון: הנושא המרכזי לפתיחת השנה הוא 

זהו נושא מאוד עדין ורגיש, מנעד הרגשות שהורים וילדים חווים בתחילת השנה בנושא  

 הפרידה הוא רחב ונע בין קל לקשה מאוד.

וישנם ילדים  בקלות,  שחרריםהיא לא קשה, הם מ עבורםשחווית הפרידה  ישנם ילדים

מתקשים  גם ההורים בדרך כלל במקרה כזהשהפרידה קשה עבורם ותהיה מורכבת יותר, 

 לעזוב וללכת והרצון המובן שלהם הוא לתמוך בילד שלהם ולתת לו מענה רגשי לאותו רגע. 

בפרידות קשות יש לתת למחנכת הכיתה לקחת יותר אחריות על הפרידה ולאפשר לילד 

 . מעבר למחנכת

של   ברור לנו כנשות חינוך שגם להורה הפרידה קשה והילד מרגיש את הקושי והחשש 

 ד. ההורה להיפר

 

 

 



 

 המלצות: 

 

 הכנה מראש מורידה את מפלס  -הכנה מראש לקראת פרידות צפויות .1

 החרדה לקראת הלא נודע בקרב כולנו, על אחת כמה וכמה בקרב פעוטות 

 בגיל הרך. דברו עם הילדים והסבירו להם מה צפוי להם.  

 תדברו על הצוות כאל דמויות שאתם סומכים/סומכות עליהן,  -שיח נכון כלפי הצוות .2

ברור לכולנו שגם אתם צריכים להכיר  . שהם בטוח יאהבו את הילד ויחבקו אותו

יפרד  י ולסמוך על הצוות, ככל שזה יקרה יותר מהר ותרשו לעצמכם לסמוך, גם הילד 

המעון נמצאת להורים שהפרידה קשה להם מאוד מנהלת  -יותר בקלות בבוקר

 לרשותכם, להרגיע ולתת בטחון בצוות המעון ובכלל.

 לעיתים ישנם הורים שבוחרים "לחסוך"  -להתייחס לרגשות שהילד מעלה .3

מהילדים את הכאב שכרוך בפרידה, בדרך כלל מהסיבה שקשה להם לחוות ולראות 

בכך  את ילדם סובל. הם בוחרים בעידוד, כגון "אתה כבר ילד גדול, די לבכות", ו

מבטלים את רגשות הצער של הילדים. חשוב להעביר מסר לילד שמותר לו לבכות, 

מותר להרגיש צער ולכעוס כבר מגיל צעיר. כשאנחנו מאפשרים לילדים לבטא את 

הרגשות שלהם, הם מרגישים שאנחנו מכבדים אותם, והדבר יתרום לתחושת  

 הביטחון העצמי שלהם ולהשלמת תהליך פרידה תקין. 

  -אם הילד קשור לחפץ מסוים במיוחד, הביאו אותו למעון  -לילד “חפץ מעבר”הציעו  .4

גם אם לילד אין חפץ מסוים, ניתן להביא לו חפץ המוכר לו מהבית, אך מומלץ 

 . להימנע מהבאת חפץ או צעצוע שנראה לכם כמנקר עיניים

כחלק מהתמודדות עם הרגשות, מומלץ מאוד לבצע עם הילדים טקסי  -טקסי פרידה .5

פרידה. הטקסים מעניקים בנו ובילדים ביטחון. למשל, בכל בוקר טקס פרידה  

מההורה בגן יכול לכלול אמירת שלום לגננת, תליית התיק, חיבוק ומנהגים נוספים 

חשוב שטקס הפרידה לא ימשך זמן רב כדי לא להרוס את הרגע , המתאימים לכם

 הנכון להיפרד. 

 

   -ונזכור שלא צריך ללמד ילדים להיפרד 

צריכים לפתח את הם  -" ילדים לא צריכים ללמוד איך להתמודד עם פרידה, במקום זה

 היכולת להחזיק בקשר גם כשנמצאים בנפרד " )ד"ר ניופלד(

 

 בברכת שנה פורייה ומוצלחת,

 סיגל גבריאלי לוי 

 מנהלת מחלקת מעונות היום

 החברה העירונית אשקלון

 

 

 


