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 כ' באדר תש"פ
 2020במרץ  16

 2000-1054-2020-0013612סימוכין: 
 גננות יקרות

 שלום רב,

התפשטות נגיף הקורונה וההכרח להימנע מהתקהלויות, הובילו את ראש הממשלה 

 את פעילות מערכת החינוך ובכללם את פעילות גני הילדים. להחלטה להפסיק

כולנו עומדים בפני מאתנו. השלכות על חיי היום יום של כל אחת ואחד להחלטה זו 

 האישית, המשפחתית, הכלכלית והבריאותית.שאלות והתלבטויות ברמה 

 במערכת החינוך,ות בתפקיד חינוכי חשוב ומשמעותי בנוסף לכך, אתן הגננות נושא

אתן, הגננות,  כל אחת מכן הינה דמות משמעותית עבור הילדים הלומדים בגנה.

לכן בהתמודדות הצפויה בתקופה הקרובה. היכולת שמהוות עוגן עבור קהילת הגן 

תמיכה לילדים ולהוריהם, להקשיב, לשמור על קשר חשובה קור מלהוות 

 להתמודדותם ולחוסנם האישי והמשפחתי.

בשעה זו מקיימות את ערך  ןבטוחני כי כולכ ן, ציבור הגננות,מהיכרותי אתכ

 דית" הלכה למעשה.ד"הערבות הה

וכרת ומאיימת, בטוחני כי אתן מהוות רשת תמיכה בהתנהלות בשגרה חדשה, לא מ

 רק לילדים והוריהם אלא גם לגננות עמיתות וחברי קהילת הגן. לא

 

 תמיכהאנו כאן, באגף לחינוך קדם יסודי, נמצאים עבורכן לכל שאלה, התלבטות, 

ביצירת חלופות ללמידה, בהעברה של מסרים מרגיעים ומחזקי חוסן ובפעילות 

 חברתית אלטרנטיבית. 

ריכזנו עבורכן מספר המלצות שיכולות לסייע לכן בשיח עם קהילת הגן שלכן, ואתן 

 מוזמנות לעשות בהן שימוש. 

 בברכת בריאות טובה לכולם

 
 אורנה פז

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי 
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תוכלי להיוועץ עם יועצת הגן לתמיכה 

 ולמענה רגשי.

כדאי לשמור על קשר עם חברותייך באשכול 

הגנים, ולשתף בחששות, בקשיים וגם בהווי 

המלצות על ספר טוב שקראת, סדרה הבידוד: 

שכדאי לצפות בה, משהו מצחיק שקרה לך 

 בבידוד או לבקש עזרה אם את זקוקה לכך.

 
כדאי לשמור על קשר עם ילדי הגן ולשאול 

לשלומם. אפשר לעשות זאת דרך סביבת 

ZOOM .או בכל דרך אחרת 

 zoomמצ"ב מידע על פתיחת חדרי  

 

"איך לתכנן כדאי לצפות בשידור המוקלט: 

 מפגש מקוון בגן? היבטים פסיכופדגוגיים",

לשמוע על חשיבות המפגש המקוון, ולקבל 

השראה לבניית מפגש כזה עם קבוצת ילדי הגן 

 שלך.

 

י הבידוד של משפחות אפשר לשתף בהוו

משחקים, הגן: המלצות על ספרים לילדים, 

סרט, משחק, פעילויות מיוחדות, סדר היום 

 של הילדים בבידוד ועוד.

 

כדאי לבדוק האם יש משפחות הנמצאות בבידוד 

וזקוקות לעזרה: קניות, הוצאת הכלב וכו'. 

כאמור, חשובה מאוד בימים אלו,  ,ערבות הדדית

וניתן לגייס את קהילת הגן לסיוע למשפחות 

 הזקוקות לכך.
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, שם יש לפורטל הוריםלהפנות את ההורים  כדאי

הרצאות, סרטונים מידע והצעות לפעילויות 

 המתעדכנים מעת לעת. 

 

ספריית ניתן להציע להרים להיכנס לאתר של 

, ולהשתמש בהצעות לפעילויות בבית עם פיג'מה

 הספרים.

 

כדאי לשתף את חברותייך בפעילות המתרחשת בסביבת 

הגן שלך. גננות המעוניינות לשתף ביוזמה, פעילות, ברמה 

ואנו נעלה אותם  הארצית מוזמנות לשלוח אלינו חומרים

 לאתר האגף.

 

לפורטל עובדי הוראה, מרחב פדגוגי, כדאי להיכנס 

שם יש מידע, רעיונות לחדרי זום  למידה מרחוק,

 ועוד.

 

של  ZOOMרצוי להזמין את הילדים לסביבת 

האגף לחינוך קדם יסודי, המציע מפגשים על פי לוח 

 קבוע מראש.

 zoomסביבת 
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