
תהליך הרישום לכיתה א'

www.oranit.org.il הרישום מתבצע באתר המועצה  •
← מחלקת חינוך ← רישום לכיתה א‘

•  תושבים חדשים יבצעו רישום בבתי הספר לאחר שינוי כתובתם 
וביקור במועצה.

•  במידה וילדכם נשאר בגן בוודאות, יש לרשום לגן.
•  במידה וישנה התלבטות להעלות לביה"ס, יש לבצע רישום כפול.

לשם כך הרישום לגן יתבצע ידנית במחלקת חינוך במועצה בתאום 
מראש.

•  יש לתת תשובה למחלקת חינוך עד לתאריך 1.5.22 על החלטתכם 
בנוגע למסגרת החינוכית עבור ילדכם.

רישום
3.1.22-23.1.22

תשובות
העברה

במהלך הקיץ

•  יש להירשם במערכת המקוונת לביה"ס אליו הוזמנתם
•  בנוסף, יש למלא טופס העברה מנומק (נמצא באתר המועצה) 

ולהעבירו לביה"ס שאליו בוצע הרישום:
 www.oranit.org.il ← מחלקת חינוך ← טפסים

•  ועדת העברות במחלקת החינוך תקבל החלטה במהלך יולי.
•  התשובות יישלחו בדואר במהלך הקיץ.

שיבוץ לכיתות
במהלך אוגוסט

הגשת
בקשת העברה

עד 25.2

•  השיבוץ לכיתות יתבצע ע"י צוות בתי הספר.
•  ההודעה על כך תועבר להורים בחודש אוגוסט על ידי המחנכת 

המשובצת לכל כיתה.

מועצה
מקומית
אורנית



טלפונים ומיילים לבירור:

מחלקת חינוך
ישי ניקריטין - מנהל מחלקת חינוך                                          
טלפון:  03-9360465 שלוחה 219                                                         
                                                                                                                                                                       yishy@oranit.org.il :מייל

איריס קופל - מנהלת גני הילדים          
טלפון: 050-2035308

iris@oranit.org.il :מייל

נירה ציפין - מנהלת השרות הפסיכולוגי
nira@oranit.org.il :מייל

חן - מזכירה
טלפון: 03-9160120

shafach@oranit.org.il  :מייל

שמרית ירמיהו
קצינת ביקור סדיר ורכזת חינוך מיוחד

טלפון: 050-2035311
shimrit@oranit.org.il :מייל

הודיה דהן - הסעות, סיעות ופרויקטים בחינוך
טלפון: 050-8908950

hodaya@oranit.org.il :מייל

דבי ציוני - מזכירת מחלקת חינוך
טלפון: 03-9360707

DebiZ@oranit.org.il :מייל

בתי הספר
ביה"ס שחקים 

נורית פיטוסי - מנהלת
שרית - מזכירת בית הספר 

טלפון: 03-7501820
oranitnew@gmail.com :מייל

ביה"ס גוונים
גלית אידלמן קיסוס - מנהלת 

רחלי - מזכירת בית הספר 
טלפון: 03-9360255

                      Yesodi_Oranit@oranit.org.il :מייל

ביה"ס יובלים 
שרון הלר - מנהלת

שרי - מזכירה
טלפון: 03-5242883

mmd.oranit@gmail.com :מייל

ממשיכים/ות בעשייה
מערכת החינוך באורנית

מועצה
מקומית
אורנית



היבטים פסיכולוגיים והתפתחותיים במעבר לכיתה א'

התפתחות פירושה שינוי ולאור זאת, ילדים חווים שינויים רבים במהלך גדילתם. מרביתם של השינויים הללו הם 
מעברים התפתחותיים צפויים, טבעיים וחיוביים במהותם. חשוב לציין כי המעבר לכיתה א' הוא עוד אחד מהמעברים 
ההתפתחותיים הנורמאליים שילדים עוברים בחייהם. עבור רוב הילדים זה מעבר המשלב חוויות נעימות ומאתגרות. 
אף כאשר מתעוררים קשיים, במרבית המקרים אלו קשיי הסתגלות אשר עוברים עם הזמן. לנו, כהורים, יש השפעה 

רבה על האופן שבו הילדים תופסים מעבר זה וכן, בידינו אמצעים רבים לסייע להם להתמודד ולצלוח משימה זו.
כיצד ניתן לסייע למעבר לכיתה א'?

גדולה  זהו מעבר למסגרת חדשה,  להוריהם.  והן  לילדים  הן  הינו מעבר משמעותי  א'  לכיתה  הילדים  מגן  המעבר 
ורב-גילאית, בעלת דרישות חדשות, חוקים ונהלים קבועים וסדר יום שונה. מעבר זה מעורר באופן טבעי אצל ההורים 
שאלות רבות, לבטים וחששות: האם הילד שלי מוכן לבית הספר? האם הוא יוכל להתמודד עם הלמידה הממושכת? 

האם יצליח להסתגל למסגרת? האם יצליח לרכוש חברים?  ואיך אני, כהורה, יכול לעזור לו להיות במעבר זה?

תחומי הבשלות לכיתה א'
ישנם מספר תחומים שקשורים לבשלות לכיתה א':

והזיכרון של הילד.   בשלות קוגניטיבית: התחום הקוגניטיבי מתייחס ליכולות החשיבה, התפיסה, השפה, הלמידה 
במסגרת תחום זה נבדקת יכולתו של הילד לחשוב חשיבה ממוקדת וברורה על נושא המוצג בפניו, שליטתו בשפה 
ולהברות  (למשל פירוק מילה לצלילים  והרכבה  יכולת פירוק  יכולת הכללה,  ותוצאה,  ובאוצר מילים, הבנת סיבה 
והרכבת אותיות/הברות למילה שלמה). הזיכרון לטווח קצר וארוך חשוב אף הוא ללמידה, על מנת לזכור הוראות 
שניתנות על ידי המורה וכן, ולזכור מה נלמד באותו המקצוע לפני שבוע או יותר. תפיסה חזותית ומרחבית אף היא 
חשובה. ההבחנה בין דמות ורקע משמעותית בבית הספר ובהעתקה מהלוח, תפיסת כיוון ותפיסה מרחבית הינן 
הקוגניטיביות  המשימות  עם  להתמודד  לילד  יאפשרו  אלו  יכולות  כלל  החשבונית.  בהבנה  וכן,  בכתיבה  חשובות 
הנדרשות ממנו בבית הספר. בגני ילדים עוסקים בתחומי למידה מגוונים ומעודדים את יכולות החשיבה הנדרשות. 
גם אתם יכולים לסייע לילדכם לפתח יכולות אלה. חשוב כי הדברים יעשו מתוך התכווננות אל הילד ורצונו לשתף 
חריזה  זיכרון,  ובנייה, משחקי  הרכבה  למיניהם, משחקי  וקלפים  קופסא  ומהנה. משחקי  ובדרך משחקית  פעולה 
והקראת סיפורים - כל אלה דרכים מצוינות להעשרה ולטיפוח היכולות. את תחום המודעות הפונולוגית החשוב 
לרכישת הקריאה (היכולת לפרק מילה לצלילים שמרכיבים אותה) ניתן לפתח באמצעות משחקים הכוללים שירים 

וחרוזים: "מה מתחיל ב...?" "מה נגמר ב...?" "מה מתחרז עם... ". 

בשלות גופנית ומוטורית: תחום זה מתייחס להתפתחות הפיזית של הילד (מבחינת גובה ומשקל) וכן, להתפתחות 
שליטה  דורשים  הכתיבה  ותהליך  זמן  לאורך  בכיתה  הישיבה  וגסה).  עדינה  מוטוריקה  (מבחינת  שלו  המוטורית 
בשרירי השלד וחגורת הכתפיים, כמו גם שליטה במיומנויות המוטוריקה העדינה (אחיזה נכונה של העיפרון ושליטה 
בגני  המשחק  עידוד  ידי  על  והקורדינאציה  הגסה  המוטוריקה  לפיתוח  לסייע  יכולים  אתם  ובעוצמתן).  בתנועות 
שעשועים, טיפוס, קליעה למטרה ומשחקי כדור ואת המוטוריקה העדינה באמצעות פעילויות של מניפולציה על 
חפצים קטנים (כגון משחקי השחלה, אטבים והרכבות קטנות), גזירה והדבקה וכמו כן, עידוד השימוש בכלי כתיבה, 

לציור, העתקה וכתיבה.  

בשלות חברתית: התחום החברתי מתייחס ליכולתו של הילד להבין נורמות ומצבים חברתיים, ולהסתגל למערכת 
חדשה. האם מסוגל ליצור קשרים חברתיים לאורך זמן ולהחזיק בחבר אחד לפחות? האם נהנה ממשחק משותף? 
כלפי  תוקפנות  על  לשלוט  ורכושנות,  קנאה  לרסן  לאחר,  לוותר  יכול  האם  חברתיות?  בעיות  לפתור  מסוגל  האם 
הסובבים אותו ולשתף פעולה עם חבריו? כדי לסייע בתחום זה, צרו הזדמנויות לאינטראקציות חברתית. הזמינו 
חברים הביתה ועודדו את הילד שלכם ללכת לחברים. אפשרו לו להתמודד עם חיכוכים ואי הסכמות, לתרגל מסע 
יחד  חפשו  קרה,  מה  להבין  ועזרו  שקפו  שלכם,  תיווך  ידי  על  סייעו  הצורך  במידת  הפתרונות.  את  ולמצוא  ומתן 

פתרונות, היו שותפים, אך אפשרו לילד לתת רעיונות, לחשוב ולהוביל. חשוב לתת הזדמנות להתמודד באופן עצמאי 
עם ילדים ומבוגרים ולהתערב רק כאשר אתם מזהים קושי. התערבות נכונה היא כזו שבה אתם מלווים, מעלים 

שאלות ומציעים ופחות מגיעים עם פתרונות ומסדרים את העניינים.

בשלות רגשית: 
תחום זה מתייחס למוטיבציה של הילד ללמידה פורמאלית וליכולת שלו לגלות עצמאות, לקחת אחריות, להתמודד 
באופן  ולהתמודד  לימודי  למאמץ  נדרש  הילד  ביה"ס  במסגרת  תסכולים.  ולשאת  סיפוקים  לדחות  סמכות,  עם 

משמעותי יותר עם ביצוע משימות ומטלות והישגיו מקבלים משוב ממוקד, נאמדים ומוערכים.
ובנוסף לכך, חשוב באופן שבו הילד חווה את עצמו ואת המסוגלות שלו. האם הוא רוצה להיות גדול ומגלה אחריות 
במסגרת הבית, או שמעדיף להיות קטן? האם מגלה רצון וסקרנות ללמידת אותיות ומספרים, או שמעדיף לשחק? 

האם מסוגל להתמודד עם קושי, או שנוטה להתפרץ/לוותר/להימנע?

חשוב לשים דגש על עצמאות: מומלץ לעודד יוזמות ולשדר לילד מסר שהוא גדול ויכול לבצע דברים בכוחות עצמו. 
לדוג': להתלבש לבד, להתקלח, לצחצח שיניים. אפשר לתת לו תפקידים בבית כגון: סיוע בעריכת השולחן לארוחת 
יותר  יותר, המטלה מתבצעת מהר  לנו  נוהגים לבצע דברים במקום הילד שלנו משום שכך קל  ערב. לעיתים אנו 
ובאופן טוב יותר. עם זאת, חשוב לזכור שביצוע משתפר עם ההתנסות ושביטחון עצמי אצל ילדים מתפתח מתוך 
חוויות של הצלחה. ככל שילדכם ירגיש שהוא מסוגל לבצע דברים רבים יותר בכוחות עצמו, כך הוא ירגיש ביטחון רב 

יותר ביכולותיו. 

חשוב לשים דגש על התמודדות עם תסכולים: כדאי לסייע לילדים לחוות תסכול מבלי להתמוטט. ההתמודדות עם 
תסכולים היא כמו שריר וככל שנתאמן עליו הוא יהיה חזק יותר. לכן, כשילד מנסה לעשות משהו ולא מצליח, כשהוא 
רוצה משהו ולא מקבל, זו הזדמנות עבורו להתאמן באופן הדרגתי על יכולות הוויסות שלו. חשוב שאתם תציגו מודל 
שלו,  הרגש  את  לילד  לשקף  חשוב  דעת.  שיקול  מתוך  ותגובה  הילד  לתסכול  שלכם  בתגובות  איפוק  של  הורי 
לא  שזה  מרגיז  באמת  "זה  הדברים:  את  באמפתיה  לשקף  אפשר  כעס,  או  תסכול  של  סימנים  מזהים  וכשאנחנו 
מצליח". כך, הילד לומד לזהות את רגשותיו ולהמליל אותם. זיהוי וביטוי של רגשות מסייע בתהליך הוויסות הרגשי. 

חשוב לזכור שילדים שונים מתפתחים בקצב שונה בתחומים שונים. עבור הילדים שנולדו ברבעון האחרון של השנה 
חוות הדעת  מאוד  זה, חשובה  א'. בהקשר  לכיתה  מידת הבשלות  לעיתים שאלה של  קיימת  (ספטמבר-דצמבר) 
המקצועית של הגננת בשיתוף פסיכולוגית הגן. פסיכולוגית הגן תלווה אתכם ואת הגננת במקרים בהם קיימת שאלת 
בשלות ותסייע להעריך את מידת הבשלות וההסתגלות לכיתה א' ואת הצורך במתן אישור פורמלי להישארות שנה 

נוספת בגן.

לסיכום, זכרו כי עלייה לכיתה א' היא שינוי ומעבר אליו הילד מתכונן במשך תקופה ולרוב מתעניין ומצפה לו, והוא 
מסמל עבורו הזדמנות לגדילה ולהתבגרות.

בברכת הצלחה והתפתחות,
נירה ציפין, מנהלת השירות הפסיכולוגי וצוות השפ"ח

מועצה
מקומית
אורנית



היבטים פסיכולוגיים והתפתחותיים במעבר לכיתה א' - המשך      

התפתחות פירושה שינוי ולאור זאת, ילדים חווים שינויים רבים במהלך גדילתם. מרביתם של השינויים הללו הם 
מעברים התפתחותיים צפויים, טבעיים וחיוביים במהותם. חשוב לציין כי המעבר לכיתה א' הוא עוד אחד מהמעברים 
ההתפתחותיים הנורמאליים שילדים עוברים בחייהם. עבור רוב הילדים זה מעבר המשלב חוויות נעימות ומאתגרות. 
אף כאשר מתעוררים קשיים, במרבית המקרים אלו קשיי הסתגלות אשר עוברים עם הזמן. לנו, כהורים, יש השפעה 

רבה על האופן שבו הילדים תופסים מעבר זה וכן, בידינו אמצעים רבים לסייע להם להתמודד ולצלוח משימה זו.
כיצד ניתן לסייע למעבר לכיתה א'?

גדולה  זהו מעבר למסגרת חדשה,  להוריהם.  והן  לילדים  הן  הינו מעבר משמעותי  א'  לכיתה  הילדים  מגן  המעבר 
ורב-גילאית, בעלת דרישות חדשות, חוקים ונהלים קבועים וסדר יום שונה. מעבר זה מעורר באופן טבעי אצל ההורים 
שאלות רבות, לבטים וחששות: האם הילד שלי מוכן לבית הספר? האם הוא יוכל להתמודד עם הלמידה הממושכת? 

האם יצליח להסתגל למסגרת? האם יצליח לרכוש חברים?  ואיך אני, כהורה, יכול לעזור לו להיות במעבר זה?

תחומי הבשלות לכיתה א'
ישנם מספר תחומים שקשורים לבשלות לכיתה א':

והזיכרון של הילד.   בשלות קוגניטיבית: התחום הקוגניטיבי מתייחס ליכולות החשיבה, התפיסה, השפה, הלמידה 
במסגרת תחום זה נבדקת יכולתו של הילד לחשוב חשיבה ממוקדת וברורה על נושא המוצג בפניו, שליטתו בשפה 
ולהברות  (למשל פירוק מילה לצלילים  והרכבה  יכולת פירוק  יכולת הכללה,  ותוצאה,  ובאוצר מילים, הבנת סיבה 
והרכבת אותיות/הברות למילה שלמה). הזיכרון לטווח קצר וארוך חשוב אף הוא ללמידה, על מנת לזכור הוראות 
שניתנות על ידי המורה וכן, ולזכור מה נלמד באותו המקצוע לפני שבוע או יותר. תפיסה חזותית ומרחבית אף היא 
חשובה. ההבחנה בין דמות ורקע משמעותית בבית הספר ובהעתקה מהלוח, תפיסת כיוון ותפיסה מרחבית הינן 
הקוגניטיביות  המשימות  עם  להתמודד  לילד  יאפשרו  אלו  יכולות  כלל  החשבונית.  בהבנה  וכן,  בכתיבה  חשובות 
הנדרשות ממנו בבית הספר. בגני ילדים עוסקים בתחומי למידה מגוונים ומעודדים את יכולות החשיבה הנדרשות. 
גם אתם יכולים לסייע לילדכם לפתח יכולות אלה. חשוב כי הדברים יעשו מתוך התכווננות אל הילד ורצונו לשתף 
חריזה  זיכרון,  ובנייה, משחקי  הרכבה  למיניהם, משחקי  וקלפים  קופסא  ומהנה. משחקי  ובדרך משחקית  פעולה 
והקראת סיפורים - כל אלה דרכים מצוינות להעשרה ולטיפוח היכולות. את תחום המודעות הפונולוגית החשוב 
לרכישת הקריאה (היכולת לפרק מילה לצלילים שמרכיבים אותה) ניתן לפתח באמצעות משחקים הכוללים שירים 

וחרוזים: "מה מתחיל ב...?" "מה נגמר ב...?" "מה מתחרז עם... ". 

בשלות גופנית ומוטורית: תחום זה מתייחס להתפתחות הפיזית של הילד (מבחינת גובה ומשקל) וכן, להתפתחות 
שליטה  דורשים  הכתיבה  ותהליך  זמן  לאורך  בכיתה  הישיבה  וגסה).  עדינה  מוטוריקה  (מבחינת  שלו  המוטורית 
בשרירי השלד וחגורת הכתפיים, כמו גם שליטה במיומנויות המוטוריקה העדינה (אחיזה נכונה של העיפרון ושליטה 
בגני  המשחק  עידוד  ידי  על  והקורדינאציה  הגסה  המוטוריקה  לפיתוח  לסייע  יכולים  אתם  ובעוצמתן).  בתנועות 
שעשועים, טיפוס, קליעה למטרה ומשחקי כדור ואת המוטוריקה העדינה באמצעות פעילויות של מניפולציה על 
חפצים קטנים (כגון משחקי השחלה, אטבים והרכבות קטנות), גזירה והדבקה וכמו כן, עידוד השימוש בכלי כתיבה, 

לציור, העתקה וכתיבה.  

בשלות חברתית: התחום החברתי מתייחס ליכולתו של הילד להבין נורמות ומצבים חברתיים, ולהסתגל למערכת 
חדשה. האם מסוגל ליצור קשרים חברתיים לאורך זמן ולהחזיק בחבר אחד לפחות? האם נהנה ממשחק משותף? 
כלפי  תוקפנות  על  לשלוט  ורכושנות,  קנאה  לרסן  לאחר,  לוותר  יכול  האם  חברתיות?  בעיות  לפתור  מסוגל  האם 
הסובבים אותו ולשתף פעולה עם חבריו? כדי לסייע בתחום זה, צרו הזדמנויות לאינטראקציות חברתית. הזמינו 
חברים הביתה ועודדו את הילד שלכם ללכת לחברים. אפשרו לו להתמודד עם חיכוכים ואי הסכמות, לתרגל מסע 
יחד  חפשו  קרה,  מה  להבין  ועזרו  שקפו  שלכם,  תיווך  ידי  על  סייעו  הצורך  במידת  הפתרונות.  את  ולמצוא  ומתן 

ממשיכים/ות בעשייה
מערכת החינוך באורנית

פתרונות, היו שותפים, אך אפשרו לילד לתת רעיונות, לחשוב ולהוביל. חשוב לתת הזדמנות להתמודד באופן עצמאי 
עם ילדים ומבוגרים ולהתערב רק כאשר אתם מזהים קושי. התערבות נכונה היא כזו שבה אתם מלווים, מעלים 

שאלות ומציעים ופחות מגיעים עם פתרונות ומסדרים את העניינים.

בשלות רגשית: 
תחום זה מתייחס למוטיבציה של הילד ללמידה פורמאלית וליכולת שלו לגלות עצמאות, לקחת אחריות, להתמודד 
באופן  ולהתמודד  לימודי  למאמץ  נדרש  הילד  ביה"ס  במסגרת  תסכולים.  ולשאת  סיפוקים  לדחות  סמכות,  עם 

משמעותי יותר עם ביצוע משימות ומטלות והישגיו מקבלים משוב ממוקד, נאמדים ומוערכים.
ובנוסף לכך, חשוב באופן שבו הילד חווה את עצמו ואת המסוגלות שלו. האם הוא רוצה להיות גדול ומגלה אחריות 
במסגרת הבית, או שמעדיף להיות קטן? האם מגלה רצון וסקרנות ללמידת אותיות ומספרים, או שמעדיף לשחק? 

האם מסוגל להתמודד עם קושי, או שנוטה להתפרץ/לוותר/להימנע?

חשוב לשים דגש על עצמאות: מומלץ לעודד יוזמות ולשדר לילד מסר שהוא גדול ויכול לבצע דברים בכוחות עצמו. 
לדוג': להתלבש לבד, להתקלח, לצחצח שיניים. אפשר לתת לו תפקידים בבית כגון: סיוע בעריכת השולחן לארוחת 
יותר  יותר, המטלה מתבצעת מהר  לנו  נוהגים לבצע דברים במקום הילד שלנו משום שכך קל  ערב. לעיתים אנו 
ובאופן טוב יותר. עם זאת, חשוב לזכור שביצוע משתפר עם ההתנסות ושביטחון עצמי אצל ילדים מתפתח מתוך 
חוויות של הצלחה. ככל שילדכם ירגיש שהוא מסוגל לבצע דברים רבים יותר בכוחות עצמו, כך הוא ירגיש ביטחון רב 

יותר ביכולותיו. 

חשוב לשים דגש על התמודדות עם תסכולים: כדאי לסייע לילדים לחוות תסכול מבלי להתמוטט. ההתמודדות עם 
תסכולים היא כמו שריר וככל שנתאמן עליו הוא יהיה חזק יותר. לכן, כשילד מנסה לעשות משהו ולא מצליח, כשהוא 
רוצה משהו ולא מקבל, זו הזדמנות עבורו להתאמן באופן הדרגתי על יכולות הוויסות שלו. חשוב שאתם תציגו מודל 
שלו,  הרגש  את  לילד  לשקף  חשוב  דעת.  שיקול  מתוך  ותגובה  הילד  לתסכול  שלכם  בתגובות  איפוק  של  הורי 
לא  שזה  מרגיז  באמת  "זה  הדברים:  את  באמפתיה  לשקף  אפשר  כעס,  או  תסכול  של  סימנים  מזהים  וכשאנחנו 
מצליח". כך, הילד לומד לזהות את רגשותיו ולהמליל אותם. זיהוי וביטוי של רגשות מסייע בתהליך הוויסות הרגשי. 

חשוב לזכור שילדים שונים מתפתחים בקצב שונה בתחומים שונים. עבור הילדים שנולדו ברבעון האחרון של השנה 
חוות הדעת  מאוד  זה, חשובה  א'. בהקשר  לכיתה  מידת הבשלות  לעיתים שאלה של  קיימת  (ספטמבר-דצמבר) 
המקצועית של הגננת בשיתוף פסיכולוגית הגן. פסיכולוגית הגן תלווה אתכם ואת הגננת במקרים בהם קיימת שאלת 
בשלות ותסייע להעריך את מידת הבשלות וההסתגלות לכיתה א' ואת הצורך במתן אישור פורמלי להישארות שנה 

נוספת בגן.

לסיכום, זכרו כי עלייה לכיתה א' היא שינוי ומעבר אליו הילד מתכונן במשך תקופה ולרוב מתעניין ומצפה לו, והוא 
מסמל עבורו הזדמנות לגדילה ולהתבגרות.

בברכת הצלחה והתפתחות,
נירה ציפין, מנהלת השירות הפסיכולוגי וצוות השפ"ח

מועצה
מקומית
אורנית


