
 

 

 

                                                                                            

 ננת יקרה,ג

במציאות חדשה, שלא הייתה ה אותנו משגרת חיינו ואנו מתנסים מגיפת הקורונה השבית

 ,באופן אישי םמכואחד לכל אחת  מקרב לב בתקופה מורכבת וקשה זו ברצוני להודות כמותה.

 שגרה ברוכה עד כמה שניתן. גנךלתלמידי  מאפשרתשוהירתמות מלאה על התגייסות 

החוסן ויכולת העמידה של כל אחד מאתנו בתקופה זו מתבססים על יציבות פנימית, קשרים 

 אנושיים חמים ומעודדים, וסדר יום קבוע ככל הניתן. 

את מהווה דמות משמעותית ועוגן עבור הילדים הלומדים  ,לך הגננת יש מקום חשוב ומשפיע

בגנך והוריהם בהתמודדות הצפויה בתקופה הקרובה ובכלל. הקשר האנושי איתך הוא בעל 

 חשיבות רבה עבורם.

אופיו המיוחד של גן הילדים הישראלי מבוסס על אינטראקציות אנושיות איכותיות. 

ת בסביבות יואת עצמם באופן עצמאי בין פעילו אינטראקציות אלה מעודדות את הילדים לנווט

 ורעיונות וגם ללמוד מצוות הגןלמידה שונות, לפתור בעיות, לשוחח על רגשות, לשתף במחשבות 

כל אלה יכולים וצריכים להישמר גם בימים  שונים. נושאים מגוונים מתחומי דעת ,ומחברים

 מיוחדים אלה.

 רבות פתחו .האחרונים במגוון ערוצים של למידה מרחוקבשבועות בכל הגננות שהתנסו  אני גאה

צילמו את עצמן ושלחו לילדים, קיבלו  חדרי זום לשמירה על תקשורת יום יומית עם ילדי הגן,

  מהילדים תמונות וסרטונים, התקשרו לילדים ודרשו בשלומם ועוד ועוד.

, בעברית ובערבית, 6עד גיל ו 3מגיל לילדי הגנים,  שני ערוצי שידור חדשים הוספנואנו באגף, 

 . במסגרת "תכנית השידורים הלאומית" 

 השידורים מגוונים ומעולמות תוכן שונים .ערוצים אלה מעניקים תוכן איכותי עבור ילדי הגנים

 ומאפשרים להם ולמשפחותיהם לשמור על שגרה ועל סדר יום קבוע.

במבנה והם , 13:00בבוקר ועד השעה  9:00בכל יום, החל משעה  דריםומשערוצי הגיל הרך 

בסוף כל יום שידורים ו פתח במפגש בוקרנכל בוקר  .בשיגרהבגן  הדומה לסדר היום שידורים 

במהלך היום משולבים: פעילויות  מגוונות במוסיקה, יצירה, מתמטיקה,  .תקיים מפגש סיכוםמ

 עוד.ו שיח רגשיתנועה  

כיצד  המנחים עם יועצות ופסיכולוגים, עבורך הגננת ועבור ההורים מפגשים יצרנו ,בנוסף

 .להתמודד עם המצב

 תש״פ ז' ניסן

2/4/2020           



 

אנו ערוכים ללמידה מרחוק, גם לאחר חופשת הפסח, ככל שנדרש לכך. עדיין אנו בחוסר ודאות    

האם נוכל לחזור לשגרה ולכן נצטרך להמשיך ולבדוק לאחר שבועות  בהם התלמידים שהו 

 ושמירה על קשר עם ילדי הגן והוריהם . מצבם ולהיערך לתכנית למידה בביתם, מה 

      

 :והמלצות ללמידה מרחוק להלן עקרונות 

 

  ילדי הגן:קשר וקיום פעילות עם 

  דגש על שימוש  תוך , ליצור קשר יומי עם כל ילדי הגן, להקליט או לצלם את עצמך ולשלוח לילדים  חשוב

 פנים אל פנים.מאפשרת יצירת קשר הבסביבה 

 יצירות שעשו בעקבות גון ההורים, כ לאפשר לילדים לשלוח אלייך מסרים מוקלטים/מצולמים על ידי כדאי

 פעילות בחדר וירטואלי, עבודות במשפחה ועוד.

  פתיחת חדר ווירטואלי כדוגמת אפליקציית: "זום", קלטורה, וובקס או באמצעי אחר שיאפשר לך לפגוש

 הגן, לשוחח איתם, להקשיב להם ולהפעיל אותם. וירטואלית את כל ילדי

החדר הווירטואלי מאפשר לכל ילדי הגן לפגוש זה את זה, לשאול, להקשיב, לראות את חבריהם, את 

ביתם, את חיות המחמד שלהם ואת החפצים האהובים עליהם. מניסיוננו בימי חירום אחרים, אנו מכירים 

לראות את הגננת האהובה, לשמוע את קולה ולספר לה איך הם את הניצוץ בעיניים, השמחה וההתרגשות, 

 מרגישים ומתמודדים.

 לגוון בפעילויות: שיח, משחק, תנועה, האזנה, צפייה, יצירה, למידת תוכן, שיתוף ועוד כדאי.  

  כדאי להעשיר את הידע של הילדים בנושאים מתחומי הדעת: לשחק במשחקי חשבון, להציע ניסוי מדעי

אנא הקפידו  א סיפור, לשיר שיר, להזמין ליצירה, לבשל ולאפות ביחד, להמחיז סיפור ועוד.פשוט, להקרי

ובקשו שלא להפיץ את הצילום מעבר למפגש עצמו , על  שאת יצירתו אתן מקריאותלציין את שם היוצר 

 . מנת לשמור על זכויות יוצרים , גם בעת חירום זו

  

  .אפשר להזמין את הילדים להציע פעילות בעצמם או לספר על תחביב שלהם או של בן משפחה אחר 

  בשידורי האקדמיה ברשת לילדיםניתן להיעזר. 

 פרטניות  ולקבל תמיכה בכל הכלים שיסייעו לך  דרכותלהזמין ה ,הדרכות המקוונותלהירשם ל ניתן

בטלפון  08:00-16:00בין השעות , בנוסף ניתן לפנות למוקד תמיכה לשמור על קשר עם ילדי הגן וההורים 

03-6906600. 

 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/sdarot/gil-rach/
https://lp.vp4.me/83fq


 

  קשר עם ההוריםקיום:  

  קשר אישי שבועי עם כל הורי הגן, במקרה של הורים גרושים יש ליצור קשר שבועי עם שני  ליצור חשוב

  ההורים.

  עם משפחות לילדים בעלי צרכים ייחודים )קשיי, שר רציף, בהתאם לשיקול דעת הגננתליצור קחשוב 

,שלהערכתה  )מצוקה של ילד או הורה( גננת המאתרת צרכים חריגים .(חרהתנהגות, קשיים רגשיים, א

 .גורמים המטפליםל תפנה   ,התערבות חיצוניתלהם נדרשת 

 ורמים הרלוונטיים גכאשר ישנו אירוע חריג המחוייב בדיווח על פי חוק, עלייך להעבירו למפקחת הגן ול

  באופן מיידי.

 רצוי להציע להורים מגוון אפשרויות להתייעצות עם גורמי מקצוע. 

  מאוייש על ידי מומחים להתמודדות במצבי לחץ וחירום מטעם השירות הפסיכולוגי  "ישפ של החם הקו

  .שפ"י, משרד החינוך ונותן מענה רגשי להתמודדות עם המצב -ייעוצי 

25-00-25-1800או  3931111-073טלפון המוקד                    

 

  הגן:קשר עם צוות הניהול 

  לתכנן  , בימים אלו הגן עבודה של  לגיבוש תכנית מרחוק  הגן ת צוותישיב שגרות עבודה כמו םיקיל חשוב

 .ולימודית, פעילות הפגתית, חברתית, רגשית, תנועתיתשלב יש לקבוצתית, ואישית,  פעילות  ביחד 

 גננת  :בשיתוף  כל אנשי הצוות בגן אופן הפעלתהלחשוב על תכנן מערכת שבועית מגוונת ומותאמת ורצוי ל

 ת שילוב וכו'. , סייעת, גננמשלימה

 קיום ישיבת צוות לפחות פעם בשבוע  להערכה  ומשוב ולתכנון פעילות לשמור על שגרת פעילות של  חשוב

 ך.ההמש

 

 :ניהול תכניות עבודה  

 לשלוח למשפחות מבעוד מועד על מנת מומלץ בה סדר יום קבוע. את התכנית חשוב לתכנן תכנית יומית ו

 יערך מראש.לאפשר להם לה

  מה עבד? מה פחות? כל תכנית היא בסיס  –להתבונן על התכנית בסוף כל יום ולבצע רפלקציה כדאי

 .לשינויים, להתאמה ולשיחה



 

 שנשלח מידי יום ובו מפגשים מקוונים לילדים  ולהוריהם בלוח השידורים המקוונים להיעזר  מומלץ

 ולתכנן סדר יום לילדי הגן הכולל הפנייה לשידורי האגף., העברית והערביתבשפה 

 :לסיום 

 יש כל כך הרבה אפשרויות ! 

 בשאלות עומדים לרשותך בסיוע והדרכה לפתיחת חדר וירטואלי , באגף לחינוך קדם יסודי, אנו ,

 . לבטויות במציאות שנכפתה עלינווהת

  לפורטל עובדי הוראה את התכנית היומית. את מוזמנת להיכנסהכנו עבורך סל תכנים שיסייעו לך לבנות 

לקבל  בוק החדש של האגף לחינוך קדם יסודיפייסדף הב, או להתחבר אלינו הילדים בגן מרחוק למידה –

 השראה ולבנות את התכנית המתאימה ביותר לקהילת הגן שלך.

  03-6906600בטלפון  08:00-16:00בין השעות לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למוקד. 

 https://mosdot.education.gov.il/messages   אנא תשומת לבכם  לחוזר:  עדכון לוח החופשות וימי הלימוד תש"פ

 

נמשיך תקופה ארוכה של שייתכן ראשון בו , האנו נערכים להמשך למידה בשני תרחישים ,לאור המצב

 מוקדם ככל האפשר.לשגרה  חזור שנוהשני למידה מרחוק 

לנהל את הקשר, לנווט את פעילות הילדים,  להיות בקשר עם ילדי הגן והוריהםאני מזמינה אותך להמשיך 

 עד לחזרה לשגרת עבודה. להקשיב, לאסוף ולשקף תהליכים בכל אמצעי וירטואלי שאת חשה בו נוח

 

 –כמו שימים קשים באים 

 כך הם גם הולכים.

 יש שמש אחרי גשם,

 שקט אחרי סערה,

 אביב אחרי חורף

 וענווה אחרי קורונה!אהבה, חמלה 

 

ולבני  ןהתחדשות ואמונה ביצירת הטוב ובהשגתו, בריאות שלמה לכ מי ייתן וימי האביב יביאו עמם

 .ביתכם, ויציאה לחירות מחודשת

 חג שמח

 אורנה פז

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

 

https://israelpreschool.wixsite.com/zoom
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https://www.facebook.com/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91-108861024082783/
https://mosdot.education.gov.il/messages


 

 

:העתקים   

מנכ"ל משה"ח -מר שמואל אבואב  

המשנה למנכ"ל -הגב' גילה נגר  

ראש מטה מנכ"ל –איתן פלזנשטיין   

סמנכ"ל ומנהלת המינהל הפדגוגי -ד"ר שוש נחום  

סמנכ"ל ומנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע -מר עופר רימון  

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה -מר אייל רם  

יו"ר המזכירות הפדגוגית -ד"ר מירי שליסל  

אדם בהוראהמנהלת אגף בכיר כוח  -הגב' סוניה פרץ  

סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי -הגב' אינה זלצמן  

 מנהלי  מחוזות 

מנהלת אגף שפ"י -הגב' עינב לוק  

מנהלת אגף חינוך מיוחד -הגב' רחלי אברמסון  

מנהל אגף מחוננים ומצטיינים -מר מנחם נדלר  

מנהלת אגף קליטת תלמידים עולים -הגב' טירה גלינויר  

 מפקחות מתאמות גני הילדים

 מפקחות גני הילדים


