
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי
 אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

 

 
 כ"ה בניסן, תש"ף

 2020באפריל  19

 

 מרחוק למידה בעתעבודת הייעוץ החינוכי בגיל הרך 

 יועצות יקרות, יועצים יקרים,

ת והורים , מטפלים בפניות של גננות, אנשי צוובמסירותלאורך תקופת המשבר אתם עובדים 

ליווי המאפשרים התמודדות עם המצב הנוכחי. תהליכים של  ונותנים מענים מקצועיים

חינוכיים, לקיחת חלק במפגשי זום של גננות ויצירת פעילויות,  ות, גננות וצוותיםמפקח

 מצגות, הרצאות וסדנאות, הם חלק מן העשייה המרשימה אליה נחשפנו בתקופה האחרונה.

האירועים החריגים ומשברים משפחתיים לא נעצרו עם התפשטות הקורונה ולעיתים אף 

ם מצוקות, חרדות וקשיים במשפחה אפיינו את עשייתכם בכל יום התעצמו. מתן מענים לאות

 ובכל שעה בתקופה מורכבת זה.

 .על כל אלה אנו מבקשים להביע את הערכתנו הרבה ולומר תודה

 

  בתוך כך. גני הילדיםו, בימים אלו מערכת החינוך כולה מתארגנת להמשך הלמידה מרחוק

שמירת הרצף  ,בין היתר ,משמעותית מאוד ותכליתה הנההלמידה מרחוק בגני הילדים 

האתגר גדול מאוד  ,זאת עם של הילדים וביסוס תחושת השייכות.הרגשי והחברתי  החינוכי,

בתשתיות הטכנולוגיות, ביכולתם של ילדים צעירים לשהות במרחב הווירטואלי ותלוי 

 י.ובמחויבות של ההורים להיות לצד הילדים בתהליך הלמידה היומיומ

 

 אנו מבקשות לארגן את משימות יועצות גיל הרך בעת הזאת ולהביאן לפניכן:

מתן מענה לגננות וצוותי גן בכל הקשור לאקלים הגן, יצירת אוירה  – מענה רגשי ייעוצי. 1

תעמוד לרשות  הגיל הרךשל מוגנות, בטחון, חיזוק החוסן האישי של הילדים ועוד. יועצת 

והפעולות היזומות בקרב  וארגון המענים עם מפקחת הגן לצורך איתור צרכים הגננות בתיאום

נו לצרכים של כל מפקחת בהתאמה לאזור הפיקוח שלה הגננות )חשוב להתאים את עצמ

 ולמבנים הקיימים בימי שגרה(.

 – כישורי חיים. 2

. מצגות באולפנים צילומיםלקראת  כישורי חייםגות אשר הוכנו למפגשי תיווך המצ .א

בשבועיים  .הן בסיס מעולה לכל גננת להתאמה עבור אוכלוסיית הגן שלהאלו 

 .הקרובים נשלח אליכן מצגות לדוגמא

לצרכים העולים מהשדה ובהתאמה  הכמענייעודיים  כישורי חייםסיוע בהכנת מפגשי  .ב

 .לאוכלוסיות והמגזרים השונים
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סיוע ומתן תמיכה לגננת / קבוצת גננות ביצירת מבנים ארגוניים ליצירת מפגשי  .ג

 .כישורי חיים

 .לקבוצת גננות כ"מודלינג" והדרכה כישורי חייםהדגמה והעברה של מפגש  .ד

 

ולמתן מענה אישי להורים  שיבה על גיוס הורים ללמידה מרחוקלגננות בח הדרכה וסיוע. 3

ות של ילדים המתעוררות בימים חרדו בעקבות קשיים, בעיותמהגננת  ם לקבלת עזרההפוני

מתוך הנחה שחשובה לנו התקשורת הישירה של הגננת עם ההורים. במידת  ,זאת .אלו

 תמיד ניתן להפנות לגורמים מקצועיים נוספים: יועצת הגן, שפ"ח, רווחה ועוד. ,הצורך

נחיה משותפת עם בתיאום, ובמידת האפשר, בה מפגש יועצת עם גננות האשכול. 4

מהגננות )חששות, לחץ, התנגדות, קשיים אובייקטיביים   לדיון בצרכים העולים, המפקחת 

 והנושאים המתבקשים על פי לוח השנה ובהתאם למתפתח בקבוצה. ,ועוד(

זמינה לגננת בכל שאלה העולה מתוך היוועצות  הגיל הרךיועצת   - מענה אישי לגננות. 5

 וחשיבה משותפת.

גיל רך  לחשיבה מערכתית עם צוות היגויהיועצת תהייה שותפה  - צוות היגוי אזורי. 6

רום. חבירה יברשות או באזור הפיקוח, תוך מתן תשומת לב למבנה הארגוני לשעת ח

אירועים   לשותפי תפקיד, חשיבה על צרכים ייחודיים, מתן מענים, והתמודדות עם

 המתרחשים תוך כדי המשבר.

 ניתן למצוא בו "רךהגיל ה - "שולחן עבודה לאנשי המקצוע של שפ"יעומד לרשותכם 

 והורים. ילדיםתדריכים, תכנים לעבודה עם צוותי חינוך, 

ידנו הזכות להיות בנמצאים בתקופה מורכבת, אך נפלה יועצות יקרות ויועצים יקרים, אנו 

משמעותיים, להצביע אל עבר האור, להתחזק במשמעות, תקווה ואיזונים. לגלות את 

 החוזקות שלנו ושל האחרים.

 מאחלות לנו חזרה לשגרה וימים בריאים,

 

 

 

  

 

 עינב לוק

 מנהלת אגף בכיר שפ"י

 

 אלה אלגרסי

 מנהלת אגף ייעוץ

 

 זוהרה פלורסהיים

ממונה על הייעוץ בגיל 
 הרך והפיתוח המקצועי

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Shulcan_Avoda_Yeutz/Shulcan_Gil_Rach.pdf

