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עונואל:7 מימין בתמונה החדשה. לשנה מובנים בגבעתיים "שמעתי" בבית־הספר א' ביתה ילדי
תומריקו צילום: שנפנזן ומאיה שעיין עמית ברק, רי1א ר,1ינהר־בב1ל ן1שר המנהלת רחנעל, א״ל כשר, אח־י
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 שנת את הבוקר יפתחו תלמידים מיליון 2מ־ יותר
 ילדים 167,667 0 ובגנים בבתי־הספר הלימודים

 הילקוט את הראשונה בפעם ישימו במיוחד נרגשים
בהצלחה לכולם שיהיה # א׳ לכיתה וייכנסו הגב על

וודו־ גורבלסי תמר
חינוך לענייני כתבתנו

לד יוצאת תשע״ט הלימודים שנת
 םתי־הספר תלמידי 2,310,000 רך:

 הלימודים, ספסל אל הפוקר יחזרו והגנים
 כפעם שיצעדו תלמידים 167,667 מתוכם

תק חדש, ילקוט עם א׳ לפיתה הראשונה
גדולה. והתרגשות חלומות וות,

מס כי עולה החינוך משרד מנתוני
גדול א׳ כיתה הבוקר שיתחילו הילדים פר

 א׳ כיתה שהתחילו הילדים ממספר 28%ב־
 תלמידי יוכלו לראשונה, השנה, עשור. לפני

 שכן במיוחד, רכה מנחיתה ליהנות א' כיתות
 אלא ולוח מורה רק לא להם יחכו בכיתות

 ואפשרות קוביות משחקי יצירה, פינות גם
 הלק הוא השינוי בגן. כמו ולמנוחה להפוגה

 שמבקש החינוך, משרד של חדשה ממדיניות
 לבית־ מהגן המעבר את הילדים על להקל
 וממנהלי מהמורים ביקש גם כן ועל הספר,

 א׳ כיתה לילדי לגבש היסודיים בתי־הספר
והדרגתי. גמיש יום סדר

 ודאי שחלקם יותר, הגדולים התלמידים
יכו הסתיים, הגדול שהחופש מצטערים

 השבוע שבסוף מכך עידוד לשאוב לים
 מבט ואכן, החגים. חופשות יתחילו כבר

ההתא אחרי כי מגלה השנה בלוח מהיר
 החברים עם וההיכרות הטקסים קלמות,

 זמן הרבה יישאר לא המורים, ועם החדשים
 ספטמבר חודש בכל למעשה, ללימודים.

 בבתי־ בלבד 10( לימודים ימי 13 רק יש
 שישי), ביום לומדים לא שבהם ספר

הפ בשירות פסיכולוגיה אגף מנהלת
 חוה ד״ר החינוך, במשרד ייעוצי סיכולוגי
 לשים ולהורים למורים ממליצה פרידמן,

 ולגלות הסתגלות, קשיי חווה הילד אם לב
 עלולים המעברים שכן וסבלנות, רגישות
 גם כדאי מהילדים. לחלק קשים להיות
 שם להיות השינוי, על הילדים עם לדבר

הק יצירת תהליך אחרי ולעקוב בשבילם
המו - בחייהם החדשות הדמויות עם שר

 לשאול מאוד חשוב לכיתה. והחברים רה
 בבית־הספר: שלו הפנאי זמני על הילד את
מבית־הספר. חזר מי עם בהפסקה, עשה מה

ומ קלינית פסיכולוגית פישמן, רבקה
 של חכמה" "התחלה המעונות רשת נהלת

 ילדי שאצל אומרת למתנ״סים החברה
הרא בחודש שכן מיוחד, קושי צפוי הגן
 הגנים בין מזגזגים "הילדים ללימודים שון

 שלהם ההסתגלות ויכולת בבית לחופשות
 סיוט להורים, סיוט להיות עלול זה נפגעת.
החינוכיים". לצוותים וסיוט לילדים

הפ אצל ההסתגלות קשיי לדבריה
 תיאבון, בחוסר להתבטא עלולים עוטות

 שלה העצה הירדמות. וקשיי בכי הרטבה,
מסו ארוחות על שגרה, על להקפיד היא

 כמו טקסים על וכן שינה, שעות ועל דרות
 לא גם רצוי השינה. לפני עיסוי או סיפור

למ לכניסה במקביל שינויים עוד להוסיף
אפילו או דירה מעבר כמו החדשה סגרת

חדשה. תספורת
להת לפעוטות לעזור אפשר עוד איך

 מה להם לתאר כדאי המעברים? על גבר
 להבין, יכולים שהם במושגים לקרות הולך
במ שנלמדים התכנים בין לחבר גם ורצוי
 יצירת ידי על למשל הבית, לבין הגן סגרת

 שעושים והיצירות הפעילויות בין קישור
בבית. ההתרחשות לבין החגים בנושא בגן

 עם בהצלחה נפתחת הלימודים "שנת
 משרד מנכ״ל אמש אמר תקלות", אפם

 מצב חדר "פתחנו אבואב. שמואל החינוך,
 בעיות יש אם המחוזות כל מול לבדוק כדי

 ופתרנו מיידי, מענה שדורשות מיוחדות
 שכל ולהבטיח לעקוב נמשיך מרביתן. את

 ביודהספר בשערי ייכנסו ישראל תלמידי
למ מודה אני הלימודים. שנת את לפתוח
 ואני לאות, ללא שעבדו ולמורים נהלים
 ולתלמידים שלנו החינוך לאנשי מאחל
מוצלחת". לימודים שנת


