
 

 סתגלות למעון בחודשים הראשונים הה

 

 הורים יקרים! 

בנושא  לאחר שכתבנו על נושא הפרידה במידעון חודש ספטמבר נתמקד החודש 

 . ההסתגלות

חודשים הראשונים לשנת הלימודים הפרידה וההסתגלות קשורים האחד בשני, אלו חודשים  ה

 ותהליך ההסתגלות נמשך קצת יותר. עם הרבה חופשות ופערי הגעה למעון 

בו הילדים למדים לפתח יכולת פרידה מההורה באופן נורמטיבי וקל   הסתגלות היא תהליך 

 לצד פיתוח היכולת לסמוך על הצוות הקיים במעון ולהתמסר אליהן בזמן השהות במעון. 

ריך  לילדים משנת החיים השנייה מתחיל גם תהליך חברות עם החברים בקבוצה וזה גם מצ

 למידה. 

תהליך ההסתגלות אינו קל עבור ילדיכם מבחינה רגשית, הם אמורים להתגבר על הפחד  

שאינו  בפרידה מהדמות שהם הכי סומכים עליה ולקיים תהליך התקשרות עם הצוות המקבל 

 מוכר להם. 

, ישנם  כאשר ילד חווה הסתגלות מורכבת יותר אנחנו ניראה שיש לו גם קושי בפרידה בבוקר

ילדים שרק הפרידה קשה להם אך כשהם מתמסרים לצוות ולחברים וההורה עוזב, הם  

 מצליחים לעבור יום פעיל ושמח. 

לשם כך נשאיר עוד חודש את המידע על פרידה כולל עצות קטנות לשיפור תהליך  

 הפרידה לשימושכם. 

יום יום  באצל הילדים תגלות מורכב יש תופעות לוואי שלעיתים אנחנו פוגשים לתהליך הס

 זה נמשך גם בבית.  ואצל חלקםבמעון 

בכל יום ובמיוחד לאחר שבת, או חופשות חג וחולי יש   – פרידות קשות בבוקר .1

 רגרסיה וקושי מחדש להיפרד. 

על ההורה לשתף פעולה עם הצוות ולהעביר את הילד תהליך פרידה בשיתוף עם  

פרידה קבוע, קצר, ממוקד,  הצוות, כמו שכתבנו במידעון ספטמבר יש לבצע טכס 

ולהעביר לילד מסרים של אמון בצוות ולתווך לו במילים את היכולות שלו להיפרד  

ולהנות במעון כבר בטרם ההגעה למעון ותוך כדי הפרידה, גם תינוקות קטנים  

מבינים את מה שתאמרו ותשדרו להם, זה שהם תינוקות לא אומר שאינם מבינים 

 עשים. את המסר שעובר במילים ובמ

 

תנהגות קודמת לפני ההרגל  היא חזרה אחורה להרגרסיה   – רגרסיה בהתנהגות .2

 לאחרונה. שהילד רכש 

 לאכול במעון או בבית.  בירידה בתאבון או סירו .א

 חלו תהליך גמילה חווים חזרה לעשיית צרכים ללא שליטה. הילדים ש .ב

 על מוצץ יכולים לחזור ולהזדקק לו שוב.  וילדים שוויתר .ג

התנהגות ורצון לקבל יתר יחס ופינוק דווקא מההורים בבית וגם  פיתוח בעיות . ד

מצוות המעון, לעיתים זה מתבטא בהתקפי זעם, זריקת חפצים, הכאה של  

 החברים ואפילו מבוגרים והתנגדות. 



 

 הורים חשוב שתדעו: 

 כאשר בונים מערכת חוקים וכללים להתנהגות בבית ובמעון, אנחנו הבוגר

 . 18האחראי )הורים וצוות( חייבים לעמוד בהם!!!!! וזה נכון לכל הגילאים עד גיל  

 בזמן משבר או התמודדות מורכבת לילד כמו: 

 מעון חדש, קבוצה חדשה, בית ספר חדש, חלילה גירושים או מחלה במשפחה, מצב בטחוני,

 במעון וגם בבית. החוקים והכללים הבסיסיים חייבים להישמר ואפילו יותר מזמן רגיל, גם 

כל אלו הם הדרך הנכונה והבטוחה לאמר לילד שלכם שאנחנו המבוגרים האחראים בשליטה  

 וא יכול לסמוך עלינו שנדאג לו נכון וטוב גם בעת משבר. על המצב, שה

חוקים וכללים יציבים מאפשרים לילד יכולת התמודדות, יציבות ריגשית, ותחושה שהשמיים  

 בים אותם אותו דבר כמו קודם, דואגים להם אותו דבר כמו קודם. לא נפלו מעל ראשם, שאוה

המסר שעובר בלקיים חוקים וכללים באופן רציף גם כשקשה הוא הרבה יותר חזק ומשמעותי 

 כשאתם לא מוותרים, למשל ב: 

 שמירה על התנהגות נאותה אכילה בזמן ובדרך המקובלת תמיד, שינה בשעה הרגילה,

 והמעון,המותאמת לחוקי הבית 

כל אלו באים בכדי להגן על הילד, לפתח לו מיומנויות חיים חשובות ויכולת התמודדות בעת  

 משבר, )לזה קוראים חוסן(.

אל תפחדו לחנך ילדים ולדרוש מהם גם בעת שקשה להם, תחבקו יותר, תכילו יותר, תאמרו  

 שקבעתם. לי החיים ל מילות אהבה ותמיכה אך אל תוותרו על עיקרי החיים וכ

 זיכרו!

 חינוך אינו נועד לרגע הזה בלבד אלא לשנים רבות ולהתפתחות תקינה נפשית ופיזית. 

 בהמשך נקיים ערב הדרכת הורים בנושא למעוניינים. 

 

 של הסתגלות,  נשיכות זה נושא רגיש מאוד והוא חלק מתופעת לוואי  – נשיכות .3

שאמור   "השלב האוראלי"הילד שלא השלים סופית תהליך התפתחות של 

בדרך כלל סיכוייו לנשוך עקב מצוקה פנימית רגשית  להסתיים בין לידה עד שנה, 

 הם גבוהים.

גם פרויד וגם אריקסון הוגי דעות בחינוך מדברים על שלב התפתחותי זה  

לחוות קשיים  הילד עלול   ,ומבינים שעד שהוא לא מסתיים ונישלם באופן ראוי

 גם נשיכות.  ן מסוימים והוא יחפש את סיפוקו בדרך אחרת ביניה 

זו תופעה שקוראת בכל שנה בכיתות שונות במעון, ילדים שיש להם קושי להתמודד נמשכים  

 לצורך הבלתי נשלט לנשוך. 

הוא  התינוק משתמש בפיו כדי לבחון את הסביבה. הוא אוכל וניזון דרך הפה,  הלידהמרגע 

 משמיע קול דרך הפה וחוקר את סביבתו ומכניס לפה כל דבר בחילת החיים. 

נשיכה היא מצב טבעי למרות חוסר הנעימות והכאב שזה יוצר אצל הצד הננשך. )לפעמים  

 כבר בהנקה האם חווה נשיכה בעת ההנקה, או כמשחק( 



 

 מדוע נושכים? 

 כאשר החניכיים רגישות וכואבות על מנת להרגיע את  – צמיחת שיניים .א

 הכאב התינוק נושך כל דבר, נוצרת התניה אצל התינוק נשיכה מביאה לרוגע.   

 הילד לא יודע מה מידת הכאב שהאחר חש, הוא אינו נושך בכוונה להכאיב לחברו

 או למבוגר אותו הוא נושך אלא כדי לספק את הצורך הבלתי נשלט שנוצר לו בגוף.  

 לצורך.  תמתכוון לעשות זאת כמהלך מחושב, זוהי תגובה אינסטינקטיבי הוא אינו מתכנן או

כאשר הילד נושך הוא מקבל תגובה מהמבוגר או הילד שלידו,   – נשיכה כמשחק  .ב

, לעיתים זו דרך תקשורת  המבוגרבר ו, כעס של המבוגר או יחס של החמיצר בכי

לילדים שעדיין לא רכשו שפה ואינם מסוגלים להשמיע קול ברור של קריאה  

 למשחק או לצורך אחר. 

 

יש במשפחות הרגל או דחף לנשוך מתוך רצון להביע אהבה, או     -נשיכה כנשיקה  .ג

 לבטא את אהבתם, "אני אנשך אותך ויאכל אותך" כי אני אוהב/אוהבת מלא מלא. 

כך הילד רוכש דרך להביע רגש כלפי מי שמסביבו, פה תפקידכם ההורים לשים  

 לב שאף אחד בסביבת ילדיכם לא נושך כסמל להבעת אהבה וכדומה. 

 

 מחוסר יכולת לעשות משהו ולהשיג משהו שרוצים.  –תגובה לתסכול נשיכה כ . ד

 

דרך נוספת ככלי בידי הילד להגן על עצמו שלא יתקרבו אליו    –נשיכה כהגנה עצמית  .ה

 או יזיקו לו. 

לנשיכות, אף ילד נושך אינו רוצה לנשוך כי הוא רוצה  הסיבות האלו הינן רק הסבר כל 

 תקשה. מו להתחבר אליולהזיק לחברו אלא כי הוא רוצה 

 

 מה נעשה במעון ועצות עבורכם ההורים: 

  יותר אביזרים שמספקים את אותו צורךבמעון אנחנו מנסים לאפשר בסביבת הילד הנושך 

 בנשיכה, כמו נשכנים ולעיתים נספק יותר זמן מוצץ שגם עונה על הצורך של הילד/ה. 

ויתר תשומת לב לצורך החברתי או השפתי שלו, חיזוקים   מעטפת של הצוותהילד מקבל 

ת, פניות יתר, ושהייה בטווח הילד, ננסה למנוע את  חיוביים בזמן שהוא משחק ללא נשיכו

 רגע הנשיכה. 

את/ה יכול/ה, את/ה מסוגל/ת, לשחק יפה, לבקש   – בשפת היכולתאנחנו נדבר  •

, להיות ברוגע, לאכול טוב ועוד חיזוקים על יכולות  הצורה נכונה וחברית לשחק

שחשוב שהילד/ה יוכלו להכיר את עצמם ממקום חיובי, ויולכו לסמוך על היכולות של  

 עצמם.

ניתן שם לרגשות הילד, אתה כועס, אתה רעב, אתה   – אנחנו נדבר בשפת הרגשות •

 צמא, עצוב, שמח כך הוא יוכל להכניס מילים לרגשותיו כאשר הוא יהיה מוכן לדבר. 

 אלו שני השפות בהם אנחנו מבקשים מהצוות להשתמש באופן כללי במעון לכלל הילדים. 

 



 

 רך לנשוך עצתי היא שתהיו קשובים בתקופה הראשונה שהילד מגלה צו לכם ההורים

 , יותר מגע, יותר תשומת לב, וכל מה שנדרש לצרכים המאוד מסוימים של ילדיכם 

 יץ תהליך במידה ותמשיכו יכול להשלים ולהועיל מאוד ואף להאמהצוות במעון  

 את זה בבית.  

 *חומרים מקררים כמו קרח קפוא, נשכנים שמיועדים להקפאה מאוד מרגיעים את הצורך. 

 

בשבילכם, למעבר קל של שלב זה בשנה, להקשיב, לפעול, לכוון לדרך  הורים אנחנו פה 
 נכונה יותר עבור הילדים. 

 

 

 בברכה, 

 סיגל גבריאלי לוי 

 מנהלת מחלקת מעונות יום

 


