
גננות יקרות,
בקרוב תשלחו להורי הילדים הזמנה לאסיפת הורים 
לרגל פתיחת השנה. אסיפת ההורים לפתיחת שנת 

הלימודים הקרובה תשפ"א, תהיה שונה מכל שנה בשל 
נגיף הקורונה. בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

, נקיים אסיפה זו באמצעים דיגיטליים  לריחוק פיזי
ומרחוק.

המציאות הזו מאתגרת עבור כולנו כבני אדם וכהורים בפרט. יחד עם זאת, החזרה 
למערכת החינוך חשובה לבנית חוסן אישי וקהילתי. הכניסה לגן מעוררת מטבעה 

התרגשות לצד חששות, בייחוד עבור הורים שזו השנה הראשונה שלהם במערכת 
החינוך הציבורית. 

אסיפת הורים ראשונה מסייעת בבניית תשתית לקשר, לדיאלוג פתוח בין הגן לבין 
הבית. זהו המקום שמאפשר לקבל מידע להעביר מסר של שותפות ומקום 

להרגעה להורים ולצוות ולסייע לכולם להסתגל למסגרת החדשה. הנחיית אסיפת 
הורים היא משימה חשובה שדורשת הכנה ומקצועיות גבוהה, היא מעוררת 

התרגשות רבה, וכולנו מקדישות זמן להערכות והכנה. מסמך זה מבקש להעניק 
לכן צרור המלצות אשר עשויות לסייע לכן בתכנון האסיפה ובהנחייתה בפועל.



תכנני זמן ומרחב שיאפשרו לך פניות, תאמי את המועד והזמיני את כל אנשי 
הצוות הרלוונטיים לאסיפת ההורים

תכנני בשיתוף הצוות מסרים אישיים, תפיסת עולם חינוכית וערכים מובילים

רצוי להתכונן לפעילות של עד 50 דקות כדי לשמור על קשב ושותפות ההורים

שלחי הזמנה המבטאת את הציפייה והתרגשות לפגוש ההורים

במידת הצורך כדאי שתהיה לך "תמיכה טכנית"

תאמי מראש עם אשת צוות/בן משפחה/או אחד מההורים שיסייע לך בניהול 
הטכני של המפגש

שימי  לב להורים שאינם דוברי עברית/ שאינם קוראים בעברית/שאין ברשותם 
מחשב- עבור אותם הורים יש להנגיש את תכני אסיפת ההורים מראש בשיחה 

אישית, בשיחת טלפון, בעזרת מתורגמן ועוד..

לפני ..

הקשיבי לצרכים ולסוגיות השונות שמעלים ההורים. לא לכל דבר יש לנו 
מענה אך חשוב להיות בעמדת הקשבה והאזנה ולא להיכנס לויכוח

להורים יש ידע רב על ילדם - בקשי לשתף בכל מידע שנראה בעיניכם 
רלוונטי ויכול לסייע בתהליך הקליטה וההסתגלות של ילדם לגן

במהלך המפגש:



חשוב שתקדישי זמן לעיבוד החוויה שלך כגננת, התכנים והקולות שעלו, 
מה הם עוררו בך?

במידת הצורך העזרי באנשי מקצוע (פסיכולוג הגן, יועצת, מדריכה, גננת 
מובילה מפקחת)

מומלץ לרכז רשימת נושאים, שאלות והצעות שעלו באסיפה ולשתף בהם 
את המפקחת וצוות ההדרכה או צוות הגן.

אם עלו שאלות לגביהן יש צורך לחזור עם תשובה, חשוב לעשות בירור 
ולחזור עם תשובה לכל ההורים או להורה מסוים, בהתאם לפנייה

ניתן לשתף את ילדי הגן בחוויות חיוביות מהמפגש עם הוריהם על מנת 
להדגים שותפות ושקיפות

חשוב לוודא שהמסרים הגיעו אל כלל הורי הגן.
קחי בחשבון את ההורים  שאינם דוברי עברית. במידת הצורך תרגמי  

עבורם בכתב או בע"פ, שליחת הודעה קולית בשפה המוכרת

פתחי בפני ההורים אפשרות לשלוח עם הילד/ה חפץ מהבית שיקל עליו 
את המעבר

שדרי  בטחון לגבי שמירה על הנחיות משרד הבריאות למען בטחון 
הילדים, ההורים והצוות

שלבי מסרים בוני חוסן כגון:
ילדים הם בעלי יכולת הסתגלות גבוהה - עודדו וסמכו עליהם,

מרחב הגן מספק חברה, משחק ועניין לילדים כדי ליהנות ממשחק  
ולמידה בגן, נדרשת יכולת לפרידה ולעצמאות

הזמיני את ההורים לדיאלוג פתוח, ישיר ומכבד עם צוות הגן
(לאור העובדה שלא ניתן לקיים תקשורת ישירה וזמינה פנים אל פנים 

לאור ההנחיות)

בתום האסיפה:


