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 "ארזתי עיפרון בקלמר,

 מחברת וצבעים.

 הילקוט מוכן

 וגם הפרפרים

 מתעופפים הם להם אצלי בחדר,

 ועמוק עמוק בתוך הבטן, רוצים הם לעוף לכל עבר."
 )אנונימי(                                                                               

 ש  בן גוריון“בית חינוך ע

 לסביבה, חברה ותרבות

 גן יבנה
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 הורים יקרים,

בפתחה של השנה החדשה ילדיכם ייכנסו בשערי בית ספרנו, יפסעו 

בשביליו ויתבוננו סביב. חלקם יפסעו בבטחה, חלקם בהיסוס 

ובמעט חשש או אולי בשמחה ובהתלהבות. אנחנו נהיה שם ונקבל 

 את פניהם בחיוך ואהבה.

המעבר מהגן לבית הספר הינו אחד המעברים המשמעותיים בחיי 

ילדיכם. הם נפרדים ממסגרת הגן הקטנה והחמימה והם עתידים 

להתחיל פרק חדש בחייהם. בפניהם עומדת הסתגלות למסגרת 

שאינה מוכרת להם ושונה במישורים רבים מהמסגרת בה שהו עד 

 כה. מסגרת העתידה להיות משכנם למשך שש שנים תמימות.

 ואנחנו?

נתרגש יחד עמכם, ונקבל בזרועות פתוחות את הסקרנות האינסופית שיביאו עימם, את 

 הרצון להתפתח, לגדול ולהבין את מרקם החיים החברתיים.

נעמוד לצידם כאשר יבחנו את המרחב שבין מילוי הוראות ועמידה בנורמות הבית ספריות 

 לבין יוזמה חופשית, חירות אישית ומאוויים אישיים.

כאשר יחוו תסכול ואכזבה נהיה שם עבורם בכדי להגיש כתף תומכת ואוזן קשבת, ונסייע 

להם בהתמודדות במציאת פתרונות. בעיקר, נסייע להם ללמוד את הקשר שבין מעשיהם, 

 התנהגותם והישגיהם.

לב: קלמר, מחברות וספרים,  -אנו בטוחים שבתוך הילקוט בו ארזתם בקפידה ותשומת

 הכנסתם גם ציפיות, משאלות, איחולים ותקוות. 

 אני מבטיחה כי נשתדל בכל מאודנו לתרום למימושם. 

 בהזדמנות זו, 

 אני מזמינה אתכם להיות שותפינו למסע. תוך שיתוף פעולה, מעורבות ותקשורת פתוחה

 שילדינו הם, לצמוח, לפרוח ולהיות בוגרים לעתיד בעלי ערכים, כבוד  -נסייע לילדיכם  

 ואחריות אישית. 

 בברכת התחלה חדשה ברוכה,                                 

 רחל אילוק,                                                                                                          

 מנהלת בית הספר.                                 



3 

 

 )דוד בן גוריון(

 .6491בית ספר נוסד בשנת 

 יסודי ממלכתישלב חינוך: 

 רחל אילוק  מנהלת ביה"ס: 

 תלמידים,  661תלמידים וכיתות:  

 כיתות חנ"מ( 2כיתות אם  ) 22

 ואן‘אביגיל מזור ורינת כהן רגסגניות: 

 מירי ליטוב   -צוות טיפול בפרט : יועצת 

 הילה נובוטני -פסיכולוגית                                 

 שתי מורות שילוב                               

 תראפיסטית                               

 אנשי צוות   91צוות ביה"ס: 

 מורות מובילות מהצוות 4מונה צוות ניהול:  

  1מורות מתמחות: 

    4צוות קרן קרב : 

 6  סייעות:

 8אנשי מנהלה: 

 אפיון בית הספר

 אנו מאמינים בהשפעת

 ְסִביבֹות ֲהָחִיים

 ַעל ְדמּותֹו, ְזהּותֹו, ִהְתַנֲהגּותוֹ 

ל  ֲהַתְלִמיד ֶׁ יּותֹו ש  ִ  ְוִאיש 

ָעִתיד. ָאָדם ּבֹוֵגר ּבְ  ּכְ

 

חַ  ֵיש  ְלַטּפֵ ֶׁ  ֲאנּו ַמֲאִמיִנים ש 

ל ֶׁ ֲעל ֲעָרִכים ש  ֵגי לֹוֵמד ּבַ  ֵהש ֶׁ

ָייכּות ָ בֹוד ַהָדִדי ְוש   ּכָ

ָתִתים ַעל ְ  ַהמּוש 

ת ְיהּוִדית ֶׁ ש   מֹורֶׁ

 ,ִציֹוִנית ְוֱאְזָרִחית

 ַעל ְסִביבֹות ַהלֹוֵקַח ַאֲחָריּות

ֹונֹות.  ֲחַייו ַהש 

 חזון בית הספר
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 יעדים:

הערכה איכותיים ומגוונים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות      -למידה-קידום תהליכי הוראה -

 למידה.

 יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד . -

 קידום הוראת תחומי הדעת באמצעות הסביבה הדיגיטלית.  -

קידום התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתכניות הלימודים לשם שיפור הישגיהם, בדגש על שפת אם,     -

 מתמטיקה ואנגלית.

קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים ‘: מטרה א
 לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.

 יעדים:

 פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך בית הספר ומחוצה לו.  -

 שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים  -

 בהתאמה למאפייני כל מגזר .  

 התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים במרחב בית הספר.  -

 קידום שותפות הורים כבסיס לאקלים מיטבי . -

חיזוק החינוך לערכים יהודיים,ציוניים ודמוקרטיים ‘: מטרה ב
 ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות.

 יעד:

איתור והענקת מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח  -

 את עוצמותיהם.

קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל ‘: מטרה ג
 האוכלוסיות בישראל.

 יעדים:

 הבנת התלות ההדדית של כל מערכות החיים והסביבה. -

 גיבוש  מחוייבות אישית וקולקטיבית לצמצום חלקו של האדם ביצירת משברים סביבתיים. -

פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית ‘: מטרה ד
 אפקטיבית.
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ההיבט המוטורי כולל את יציבותו של הילד, יכולתו לרוץ, לקפוץ ולדלג ולשמור על שיווי המשקל.  

המוטוריקה העדינה כוללת את יכולתו להחזיק עיפרון, לגזור בדייקנות ולכתוב. חשיבות רבה  

לדומיננטיות  ישלדומיננטיות צידית קבועה, שכן היא מעידה על הבשלה מוחית של אחת האונות.

בהיבט של בשלות קוגנטיבית נדרש הילד להבנת הוראות 

ולמיקוד הקשב, לריכוז, לזיכרון וליכולת ביצוע משימות 

בשלמותן. בלעדיהם לא מתרחשת למידה. מבחינה 

לשונית עליו להיות בעל שפה עשירה וידע כללי 

המתאימים לגילו. עליו לפרק מילה להברותיה ולקשר בין 

 צליל נשמע לאות כתובה. 

מבחינת ארגון השפה עליו להיות מסוגל לעיבוד מידע 

המגיע מהסביבה, להביע רצף רעיוני, לבצע הכללות ולהסיק מסקנות. בתחום החשבוני עליו להיות 

 ולהשתמש בידע שלו ביחס לכמויות ולמספרים. 22מסוגל למנות עד 

מוכנות לכיתה א' היא שלב בהתפתחות הילד, בו הוא בשל לעבור מפעילות שהיא ברובה משחקית 

לפעילות שהיא למידה מסודרת ומושכלת. המעבר לבית הספר הינו מעבר למסגרת פורמאלית, בה 

שעות ביום, להקשיב לדברי מורה ולתרגל קריאת מידע וביצוע ‘  התלמיד צפוי לשבת ליד שולחן מס

 לימודיות. הוראות. הילד נידרש לגלות מסוגלות להתרכז ולבצע משימות

 ?איך יודעים אם הילד בשל למעבר ומה ניתן לעשות כדי לעזור לו להיות מוכן יותר

ניתן לחלק את הבשלות והמוכנות של הילד לארבעה תחומים: התחום הקוגניטיבי, התחום 

פיזי, התחום הרגשי והתחום החברתי. חשוב מאוד שיתקיים איזון מבחינת ההתפתחות המוטורי

 .בין התחומים, על מנת למנוע קשיים שישפיעו על התפקוד הכללי

 כך תדעו שילדכם מוכן לכיתה א'

 בשלות מוטורית

 בשלות קוגנטיבית

חברתי. -ההיבט המשמעותי ביותר והקשה לזיהוי על ידי גורמים שאינם מקצועיים הוא ההיבט הרגשי

היבט זה כולל דימוי עצמי תקין, נכונות להתמודד עם תסכולים, קשיים ואכזבות ולהמשיך בלמידה. 

על הילד להיות מסוגל ליהנות מדברים אינטלקטואליים, לדחות סיפוקים ולהיות בעל נכונות להשקיע 

 גם בדברים שהם פחות מעניינים מבחינתו האישית ושתוצאותיהם אינן מיידיות. 

יכולת לשתף פעולה עם אחרים, לשחק משחק  –חברתיות -ההיבט החברתי כולל מגוון התנהגויות פרו

חברתי תוך שמירה על כללים, לדעת לוותר, לקבל מרות ומשמעת, לשלוט ברגשות ויכולת להתגבר על  

 כעס.

 חברתית-בשלות רגשית



6 

 

 דוגמאות לפעילויות שבהם תוכלו להקל ולעזור לילדיכם במעבר לביה"ס.

 בתחום הרגשי חברתי: 
חשוב ללמד את הילד לפתור בעיות )לא לפתור במקומו(. דוגמא: " מה אתה יכול לעשות במקרה 

 הזה....?"

במהלך משחק ובכל פעילות יזומה על הילד ללמוד לקבל חוקים.  יש ללמדו לדחות סיפוקים, 

להמתין לתור בסבלנות, לדעת לוותר ולחלוק בשעות משחק, כמו כן יש ללמדו לפתח חברויות 

 ולהזמין חברים.                    

 להביע תחושות ורגשות במצבים שונים דוגמא: "אני מרגיש... כי..." 

 להציב גבולות.

 

 בתחום הפיזיומוטורי:
 חשוב לאפשר לילד להתנסות ולפתח את המוטוריקה הגסה והעדינה.  מה ניתן לעשות? 

 : מוטוריקה גסה

 .)ביקור בגן שעשועים )הליכה על קורה, טיפוס על סולם 

 .משחקי כדור 

 .שחייה 

 .קפיצה בדלגיות   

  מוטוריקה עדינה:

 .לכפתר כפתורים 

 .להשחיל חרוזים 

 .להשתמש במספריים 

 .מתיחת קוים 

 .צביעת רקע מבלי לצאת מהמסגרת 

  .עבודה עם שדכן ואטבי כביסה 

 .לשרוך שרוכים 

 ילד: –הפעלות שניתן לעשות עם הילד ויאפשרו התפתחות קוגניטיבית לצד חיזוק הקשר הורה 

 משחקי קופסא )זיכרון, רצף, חשיבה(.

 הקראת ספרים.

 העשרת ידע עולם באמצעות חוויות משותפות )טיולים(.

 משחקי חידות )להחביא חפץ ובאמצעות שאלות הילד מנחש מהו החפץ(.

 צליל פותח וסוגר של מילה. חלוקה של מילים לצלילים )בעזרת מחיאות כף(. 

 מיון והכללה: שם לקבוצה ופרטים המרכיבים את הקבוצה. הפכים, יחיד. -העשרת אוצר מילים

 כיצד תוכלו לעזור לילדיכם?

 בתחום הקוגניטיבי: 
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 יעדים לימודיים חברתיים והתנהגותיים בשכבת א'

  שפה

 הקניית הקריאה

 בדפוס ובכתב“ כתיבה תמה”
 כתיבת מילים ומשפטים לתמונות ברצף

 כתיבת סיפור קצר

 כתיבת תשובה תקינה
 איתור פרטים ברובד הגלוי והסמוי

 

 בתחום הלשוני 

מילים נרדפות, הפכים, יחיד ורבים, זכר 

 ונקבה, מיון והכללה.

  חשבון

        62 -הכרת המספרים עד  

  22 -הכרת המספרים עד              

 622 -הכרת המספרים עד               

 62 –פעולות חיבור וחיסור בתחום ה 
 22 –פעולות חיבור וחיסור בתחום ה 

 חיבור וחיסור ללא פריטה והמרה

 חיבור וחיסור עם פריטה והמרה
 מצולעים ומדידות אורך

 התנהגותי

התנהגות בהתאם לנורמות המקובלות 
 בבית הספר ובחברת הילדים.

 

 חברתי 

 גיבוש חברת הילדים
 הרחבת מעגל החברים

הקניית כישורי חיים וכישורים חברתיים 

כגון: היכולת לוותר, לנצח, לחלוק,  לעזור, 

להפסיד, להתאפק, להיות חלק מקבוצה, 

לשתף, לפרגן, לדחות סיפוקים ולהתמודד 

 עם תסכולים.
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המעבר מגן הילדים לבית הספר היא נקודת ציון משמעותית בחיי הילד והוריו והוא מלווה לרוב ברגשות 

מעורבים. יחד עם ההתרגשות, המעבר למסגרת חדשה ולא מוכרת עלול לעורר בקרב הילדים חששות 

וחרדות מפני הלא ידוע. מעבר זה כרוך בפרידה מאנשים, מחברים וממקום, בהסתגלות לנורמות חדשות 

 .ולקודים שונים, במפגש עם אנשים בלתי מוכרים ובהתיידדות עם סביבה חדשה

השוני בין הגן לבין המסגרת הבית ספרית מאופיין במעבר מסביבה אינטימית לסביבה גדולה ומורכבת 

במובן הפיזי והאנושי, ממיעוט לריבוי דמויות חינוכיות, מסדר יום גמיש לסדר יום מובנה, ממצב שבו 

הלמידה נעשית תוך כדי פעילות ומשחק ללמידה ממוקדת ותבניתית, מפעילות מגוונת למצב של ישיבה 

 .במקום מוגדר לאורך זמן ועוד

לאור שינויים אלו לכם ההורים יש תפקיד חשוב ומשמעותי בהכנת ילדכם למעבר לבית הספר והקלה על 

 .הסתגלותו למסגרת החדשה

 

 כיצד מומלץ לנהוג?

 לחזק ולהעמיק קשרים חברתיים:  
 

ראשית חשוב ביותר לפעול כדי לעזור לילד ליצור לעצמו תחושת שייכות חברתית בכיתה החדשה, על ידי 

חיזוק המקובלות החברתית שלו. לרוב הילד הולך לכיתה עם חברים מהגן וכך פוגש "פנים מוכרות" כבר 

ביום הראשון. רצוי להפגיש ולחזק יחסים וקשרים אלה גם בשעות שלאחר הלימודים. בנוסף מומלץ לערוך 

 היכרות עם ילדים חדשים מהכיתה בהתאם לרצון הילד. וכן לשמוע ממנו עם מי הוא רוצה להיפגש ולשחק.

 
 הספר באור חיובי: -להציג את בית    
 

תארו בפני ילדכם את בית הספר כמקום בטוח ונעים ולא כמקום מפחיד, נוקשה מאיים. ספרו להם כי 

"יהיה כיף" בבית הספר וכי זו הזדמנות לפגוש חברים ישנים ולהכיר חברים חדשים, ללמוד הרבה דברים 

חדשים חשובים ומעניינים, לבקר בכל מיני מקומות. אל תצרו ציפיות מוגזמות ולא מציאותיות אצל הילד 

  הספר. -אבל חשוב להעביר הרגשה אופטימית לגבי תחילת הלימודים ובכלל הלימודים בבית 

 

   לעודד את הילד ולהביע בו בטחון ואמון:  
 

להדגיש בשיחה איתו את יכולותיו וכישוריו השונים להצליח בביה"ס, להתמודד עם הסביבה החדשה, 

לעשות חייל בלימודים ולרכוש חברים חדשים. לא לנהל עבורו את הלימודים והחיים החברתיים, אלא 

ולהתאמן במיומנויות החברתיות והלימודיות השונות  לאפשר לו להתמודד בהצלחה בכוחות עצמו. לפתח 

  הנדרשות ממנו, כדי להשתלב ולהצליח בביה"ס.
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  ותמיכה:“ גב”להבטיח לילד   
  

שופט   לתת לילד תחושה שההורה תמיד איתו ולצידו גם במצבים קשים . לתת תחושה שההורה אינו

ומבקר אותו, אלא מקבל, מכיל, תומך ומחזק. חשוב שהילד ידע כי ההורה מקבל ואוהב אותו אהבה 

 ללא תנאי, ללא התניה בין אהבת ההורה להצלחת הילד.

 

 לתת לילד עזרה ותמיכה בלימודים:  
 

כשיש לילד קשיים לימודיים או חברתיים לא לאפשר לו לחוש 

אכזבה תסכולים, אלא לעזור לו להתמודד ולהתגבר. חשוב להיות 

מעורב ואם ישנם סימנים בפועל לקשיים לימודיים או חברתיים 

אצל הילד, חשוב להתייעץ עם המחנכת, היועצת וכל גורם מקצועי 

 רלוונטי לקושי.

 

   לשוחח עם הילד ולהיות קשובים וערניים:  
 

על ההורה להיות קשוב וערני לעולמו הרגשי, לכל מה שעובר עליו בתקופת המעבר וההסתגלות וגם 

בהמשך. להדגיש לילדכם, לפחדים לחששות ולאמונות שלו לגבי המעבר לביה"ס ופחות לדבר. לשאול 

שאלות ולתת לגיטימציה לכל קשת הרגשות של הילד. זכרו שהשפה של הילד היא לאו דווקא מילולית, 

היא בעיקר התנהגותית והתנהגותו של הילד היא זו שמבטאת את מצבו הרגשי האמיתי. הרגיעו וחזקו 

  אותו ובכך תפחיתו חששות.

חשוב ביותר שההורים יעשו הפרדה  -אל תכניסו לילקוט של הילד גם את הפחדים שלכם בתור הורים 

בין זיכרונותיהם האישיים מתקופת בית הספר ו/או זיכרונותיהם כהורים לילדים בוגרים, לבין החוויות 

  העתידיות עם ילדם העולה לכיתה א'.

 

  לסמוך על המערכת:  
 

ההורים חייבים לסמוך על ביה"ס, יש שם מבוגרים רבים שתפקידם לעזור, לתמוך ולהשגיח על 

חשוב שהורים יתפשו את ביה"ס כגורם עוזר ולא עוין ואת צוות ביה"ס כשותפים ולא  הילד.

חשוב שההורה ירגיש שהוא שולח את הילד שלו למקום טוב ובטוח עבורו, ולא הילד קולט את  כאויבים.

כאשר מתעורר צורך לפנות למורה,  הפחדים והחששות של ההורים ולומד שיש לו סיבה טובה לחשוש.

  חשוב שהפניה תהיה ישירה )לא דרך רכילות או דרך הילד(, פתוחה ומכבדת.
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 להתעניין ולהקשיב, אך לא לחקור:  
 

בסוף יום הלימודים להביע עניין והקשבה, אך להימנע מלדחוק ולחקור. מידת השיתוף של הילד קשורה 

  ובדפוסי התקשורת וההרגלים של הקשבה ושיתוף במשפחה. באופיו

 

   להפחית לחץ ולהתאים ציפיות:  
 

חשוב להימנע ממסרים מלחיצים, כגון: "אתה חייב להיות תלמיד טוב, הכי טוב בכיתה, מוצלח כמו 

  אחותך, אנחנו משפחה של מצליחנים"... וכו'. לאפשר לילד לבוא ממקום נקי, שקט ובטוח לביה"ס.

 

 הספר במידע רלוונטי על הילד: -לשתף את בית   
 

קשיים  כאשר ידועות בעיות העלולות להקשות על הסתגלות הילד לביה"ס או על מילוי חובותיו, 

בחיי המשפחה או טיפולים שונים שהילד עובר. עדיף ליידע מוקדם ככל האפשר את צוות  חדשים 

)כגון: המחנכת, היועצת(, וזאת כדי לעזור ולהקל על הילד בהתמודדות היומיומית. מיותר להסתיר  ביה"ס

יכול לעזור  מידע מביה"ס רק כדי להימנע מיצירת סטיגמות על הילד. שיתוף המורה במציאות המשפחתית 

 להבין התנהגויות חריגות וקשיים שונים של הילד, ולאפשר למורה לסייע לילד להתמודד איתם.

 

 בצורה קצרה ועניינית: להיפרד מהילד בבוקר  
 

הפרידה צריכה להיות קצרה ועניינית, ואם קשה לילד )או להורה( להיפרד, כדאי להיעזר במורה. 

 “עכשיו אני הולך לעבודה, אני בטוח שתסתדר!”כשהפרידה קשה לילד יש לומר משהו קצר וברור כגון: 

 הוצאת אחבגובה העיניים. לדבר עם ילדים. (, 6444. ברק, חלי, שושן, שירה )6

תשובות של ילדים. -תקשיבו לי רגע! שאלות של הורים( 2222. ברק חלי, )2

 הוצאת אח

 הוצאת הוריםהורים וילדים ומה שביניהם. ( 6448. כצנלסון, עדנה )2

המכון לחקר  ,מוכנות לבית ספר: תפיסות של המושג והשלכותיהן ,כהן.א. 9

 .2222הטיפוח בחינוך, ירושלים, 

 .2229בהוצאת עמיחי,  ,משבר ושינוי בחיי הילד ,רביב, ע., וכצנלסון ע. 5

 ספרות מקצועית מומלצת בנושא:
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  הספר:-רשימת ספרי ילדים העוסקים במעבר מהגן לבית

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 כתר שושנה יובל ארבע זה מחרתיים של שתים

 הקבוץ המאוחד תרצה אתר אמא הולכת לכיתה א'

 6442הקבוץ המאוחד,  גור-נעמי בן קוראים שש

 6446ידיעות אחרונות,  סמדר שיר עולים לכתה א'

 6488לילך,  רון-אורה לב ספר בקלי קלות-בית

 6449עמיחי,  רות וולף אני עולה לכתה א'

 6466סחבק,  אנטואנט בקר הספר-אני הולך לבית

 6444קוראים, -דור משה יהלום ברוכים הבאים לכתה א'

 2226מסדה,  הדס כוכבי ספרו לי על כתה א'

 6482אדם,  דן אליוט הספר-כרובי הולך לבית

 כתר פאולה רודרי שלום כתה א'

 6444לכל, -ספר רנה שלין בכיף מהגן לכתה א'

 6444כינרת,  נעמי ראובני הילקוט של כתה א'

 6441דני,  עתיר-נאוה מקמל כתה אל"ף של אמא

 6448תמוז,  אירית וייסמן מינקוביץ כתה א' מחכה לנדב

 2226פועלים,  זוהר אביב כתה א' שלום–בום בילי בום 

 6444יסוד,  בת שבע זיסקינד כהן מחכים למחר

 ידיעות אחרונות קתלין ו. זואפלד הספר-היום הראשון של פו בבית

 ידיעות אחרונות סמדר שיר מי הולך לכתה א'?

 מודן דתיה בן דור אותיות מפטפטות

 עם עובד דתיה בן דור ככה זה בעברית

 הקיבוץ המאוחד נתן אלתרמן מעשה בפ"א סופית

 הקבוץ המאוחד נתן אלתרמן מעשה בחיריק קטן

 ספרית פועלים תמר ברגמן איפה?

 אדם מוציאים לאור שולה מודן ליאור בכה כשאמא הלכה
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