
הורים י˜רים,
הכניסה למס‚ר˙ החינוכי˙ מספ˜˙ ליל„ינו עניין, למי„ה, ˘ייכו˙ ל˜בוˆ˙ החברים, וכל ‡לה ח˘ובים 

לה˙פ˙חו˙ ול‚„ילה ו˙ורמים לחוסן ה‡י˘י. ב‡ופן טבעי, כניסה ל‚ן עירייה מעורר˙ ה˙ר‚˘ו˙ לˆ„ ח˘˘ו˙, 

בייחו„ עבור יל„ים יל„ו˙ והורים, ˘זו ה˘נה הר‡˘ונה ˘להם במערכ˙ החינוך.

מכ˙ב זה פור˘ המלˆו˙ הע˘ויו˙ לסייע כהכנה לכניסה ל‚ן וב˜ליטה בימים הר‡˘ונים:

הכנה בבי˙ סמוך לכניסה ל‚ן (כ˘בוע לפני ˙חיל˙ ˘נ˙ הלימו„ים):

� ני˙ן לעורר ס˜רנו˙ ל‚בי ה‚ן – ספרו  כי ב‚ן ‡פ˘ר ל˘ח˜, ללמו„ ולה˙נסו˙ במ‚וון רחב ˘ל מ˘ח˜ים   

   ופעילויו˙. לפ‚ו˘ חברים וחברו˙ וליהנו˙. ˙‡רו עם מי ילכו ל‚ן, ספרו על ˆוו˙ ה‚ן ˘יחכה ב‚ן ל˜בל ‡˙ 

   פני היל„ים והיל„ו˙ ב˘מחה ובˆיפייה. הנחו ˘בכל עניין ני˙ן ל‚˘˙ למבו‚ר ב‚ן ולהיעזר בו. ה„‚י˘ו כי ‡˙ם  

   סומכים עליהם וחז˜ו ‡˙ העוב„ה כי  המעבר כע˙ הו‡ ל"‚ן ˘ל ‚„ולים". מומלı בחום ליˆור ˜˘ר עם 

   חברים וחברו˙ ˘ילמ„ו ב‡ו˙ו ה‚ן, להכיר ולהפ‚י˘ ביניהם. 

� עו„„ו ˘יח ר‚˘י – ˘‡לו  ‡יך המר‚˘ ל˜ר‡˙ הכניסה ל‚ן. עו„„ו הבעה ˘ל מ‚וון ר‚˘ו˙: ˆיפייה, ˙סכול,     

   ˜ו˘י, ח˘˘, ˘מחה ועו„. ה„‚י˘ו ‡˙ החיובי והעבירו מסרים ˘ל ביטחון.  למ„ו לזהו˙ מה יכול לסייע  

   כ˘˜˘ה. למ˘ל: לˆייר, ל„פ„ף בספר, לחב˜ ‡˙ ה„ובי, ל˜פוı במ˜ום. 

� היכרו˙ מו˜„מ˙ – היכרו˙ מו˜„מ˙ מסייע˙ ב˙הליכי ה˜ליטה ‚ם ‡ם מ„ובר בהיכרו˙ עם הסביבה 

   החיˆוני˙. ח˘וב להכיר ‡˙ סביב˙ ה‚ן: ני˙ן לבחון יח„ מה י˘ בסביבה, להיו˙ ערים למבנים, ˆבעים, ריחו˙ 

   וˆלילים ב„רך ‡ל ה‚ן. להר‡ו˙ ‡˙ מבנה ה‚ן מבחוı ו‡˙ ˘ער הכניסה. 

� ˘עו˙ ˘ינה – לפני החזרה ל‚ן ח˘וב לעזור לה˙‡ר‚ן מבחינ˙ ˘עו˙ ה˘ינה לנוכח הˆורך במעבר 

   מהר‚לים ˘ל חופ˘ה להר‚לי ˘נ˙ הלימו„ים ב‡˘ר ליל„ים ˆעירים ויל„ו˙ ˆעירו˙ ˘זו ˘נ˙ם הר‡˘ונה 

   ב‚ן ור‚ילים ל˘נ˙ ˆהריים, ני˙ן להר‚ילם ליום פעילו˙ רˆוף. 

� עˆמ‡ו˙ – המעבר ל‚ן כרוך ב‡˙‚רים ˘ל ˙פ˜ו„ עˆמ‡י יו˙ר. ˙ר‚לו עם  ˙הליך ˘ל בחיר˙ ב‚„ים בערב 

   לפני ה˘ינה, בה˙‡ם ל‚יל ˙ר‚לו לבי˘˙ ב‚„ים (˙ר‚לו עם ˘רוכים, כפ˙ורים ובלי), נעיל˙ נעליים, ס‚ירה 

   ופ˙יחה ˘ל ה˙י˜ ועו„. 

� חינוך לני˜יון – ח˘וב ל˙ר‚ל ˙הליכי עˆמ‡ו˙ סביב הליכה ל˘ירו˙ים בה˙‡ם ל‚יל וליכול˙(כ‚ון: הור„˙ 

   מכנסיים, ולבי˘˙ם, ני‚וב, ˘טיפ˙ י„יים ועו„). מומלı ל‡ לחכו˙ לר‚ע ה‡חרון ול˙ר‚ל חינוך לני˜יון 

   (‚מילה מטיטולים) מספי˜ זמן לפני הכניסה ל‚ן.

˙הליכי הס˙‚לו˙ ופרי„ה:

ח˘וב לזכור כי יל„ו˙ ויל„ים ˆעירים רו‡ים בכם ההורים מ˜ור ביטחון וח˘ים ‡˙ הח˘˘ו˙ ˘לכם. על כן, 

הם ז˜ו˜ים ל˙חו˘˙ ביטחון מˆ„כם ו‡מון בהם ובˆוו˙. יי˙כן כי בימים הר‡˘ונים י˙עוררו ˜˘יי פרי„ה, ‡ו 

˜˘יים נוספים כ‚ון: הרטבה, ˜˘יי ˘ינה, ˘ינויים ב‡כילה, ביטויי זעם ועו„. ה˙נה‚ויו˙ ‡לה ו‡חרו˙ הינן 

טבעיו˙, ו‡ˆל מרבי˙ם יחלפו במהרה ככל ˘יכירו ‡˙ ˆוו˙ ה‚ן ו‡˙ הסביבה הח„˘ה. כל הורה מכיר ‡˙ 

היל„ והיל„ה  ˘לו, ויו„ע כמה זמן לו˜ח להם לה˙ר‚ל למ˜ום ח„˘ ומה מסייע לה˙‚בר על ˜˘יים. ˘˙פו 

‡˙ הˆוו˙ בי„ע זה. להלן הˆעו˙ ל„ברים ˘ע˘ויים לסייע ב˙הליכי הפרי„ה:

ברוכים הבאים לגן העירוני
דף מידע מהשירות הפסיכולוגי והייעוץ החינוכי

מנהל החינוך, הנוער והˆעירים



זכרו ˘‡˙ם ל‡ לב„: 
ה‚ננ˙ וˆוו˙ ה‚ן יסייעו לכם ב˙הליכי 

ה˜ליטה ב‚ן. ˜˘ר רˆיף, ‡מון ו˘י˙וף פעולה 

בין ההורים לˆוו˙ החינוכי י˘רה על היל„ים 

˙חו˘˙ ביטחון. ח˘וב לע„כן ‡˙ מנהל˙ ה‚ן 

בכל ˘ינוי המ˙רח˘ ‚ם בבי˙, בייחו„ ב˘ל 

נ‚יף ה˜ורונה (בי„ו„ בי˙י, ˙חלו‡ה, עבו„ה, 

ו˘ינויים ‡חרים). ‡ל ˙הססו לפנו˙ בכל 

˘‡לה וה˙לבטו˙. מנהל˙ ה‚ן ˙וכל לסייע 

לכם ו/‡ו להפנו˙ ‡˙כם ל‚ורמים 

הרלוונטיים.

ב‡יחולי ˘נ˙ לימו„ים מוˆלח˙ ופורייה, וב˙˜ווה ל˘נה ˘˜טה וימים ר‚ועים

ה˘ירו˙ הפסיכולו‚י החינוכי (˘פ"ח) והייעוı החינוכי

עיריי˙ ‚בע˙יים

� מומלı לה‚יע ל‚ן ‡ל ה‚ן על הר‚ליים ול‡ בזרועו˙יכם- המסר הח˘וב הו‡ ב‚רו˙ ועˆמ‡ו˙  ובנוסף, 

   הפרי„ה ˜˘ה יו˙ר מזרועו˙ ההורים. 

� מומלı לומר ˘‡˙ם הולכים- ה˘˙מ˘ו במ˘פט ˜ˆר "עכ˘יו ‡ני הולך/˙ ו‡בו‡ ל‡סוף ‡ו˙ך במהרה    

   בסוף הפעילו˙" (‡פ˘ר להוסיף :"כ˘‡חזור ‡˘מח ל˘מוע ‡יך היה לך ב‚ן").

� ט˜ס פרי„ה- ני˙ן לבחור „˜לום ‡ו רˆף ˙נועו˙ כט˜ס פרי„ה. ‡פ˘ר ל˙ר‚ל ז‡˙ בבי˙ כ˘‡˙ם יוˆ‡ים 

   לעבו„ה/ ˜ניו˙ ‡ו מ˘‡ירים ‡˙ היל„ים עם ˜רובי מ˘פחה/ ˘מרטף.

� ‡ם י˘נה הבעה ˘ל ר‚˘ עˆוב/בוכה- ח˘וב לה˙ייחס לכך ולומר "‡ני רו‡ה ˘˜˘ה לך, לפעמים ˜˘ה 

   להיפר„, ‡ני בטוח/ה ˘יהיה לך טוב ב‚ן. חזרו על המ˘פט "עכ˘יו ‡ני הולך/˙..... ‡בו‡ ל‡סוף ‡ו˙ך..."

� פרי„ה ˜ˆרה- ל‡חר ˘הו„ע˙ם וה˙ייחס˙ם ל˙חו˘ו˙ ולר‚˘ו˙, על ‡ף ה˜ו˘י ח˘וב לה˙רח˜ וללכ˙. 

   ‡ל ˙˘‡לו ‡ם ‡˙ם יכולים ללכ˙- ה˙˘ובה ˙היה לרוב "ל‡!". פרסים ומ˙נו˙, כמו ‚ם ‡יומים, ל‡ 

   מומלˆים. ל‡חר ˘נפר„˙ם ‡ל ˙חזרו ‚ם ‡ם ‡˙ם ˘ומעים בכי, ה„בר ע˘וי לבלבל ולה˜˘ו˙ עו„ יו˙ר. 

   במי„˙ הˆורך וב˙י‡ום עם ה‚ננ˙ ני˙ן ל˘˜ול ה˜„מה ˘ל ה‡יסוף,

   ‡ך ל‡ מומלı לחזור במי„ה ומ˙‚לה ˜ו˘י.

ıמעבר- במ˜רה הˆורך, ה˙ייעˆו עם ה‚ננ˙ ב‡˘ר ל‡פ˘רו˙ להבי‡ חפ ıחפ �

   מהבי˙ ˘ע˘וי לסייע ליל„ים להיר‚ע בימים הר‡˘ונים- ח˘וב בעי˜ר ל‚יל‡י 3. 

‡יסוף היל„ים ו˘יחה ל‡חר ה‚ן: 

� ה˜פי„ו לה‚יע בזמן ל‡סוף ‡˙ היל„ים, על פי לוח הזמנים ˘י˜בע. 

� ˘‡לו כיˆ„ הר‚י˘ו ב‚ן, חז˜ו ‡ו˙ם על הה˙מו„„ו˙ וה„‚י˘ו כי ‡˙ם ‚‡ים בהם. במ˜רה הˆורך, ˆיינו כי 

   לעי˙ים לו˜ח זמן לה˙ר‚ל למ˜ום ח„˘ וה‚ן הינו מ˜ום טוב עבורו. 

� הזכירו כי מחר ˘וב נחזור ל‚ן, חזרו על מ˜ום הפרי„ה וט˜ס הפרי„ה ˘˜בע˙ם, וב„˜ו ‡ם י˘ מ˘הו נוסף 

   ˘יכול לסייע.  

� ˘ימו לב למה נו˙נים „‚˘ ב˘יח – לה˙מ˜„ ב„ברים הטובים, בחוז˜ו˙ ובהˆלחו˙ ˘ל היל„ים והיל„ו˙.

מנהל החינוך, הנוער והˆעירים


