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הצוות כמנוף להצלחה

לאופולדויוי

רחובות-מנהלת גן איריס 



הצוות כמנוף להצלחה

היום נבחן כלים יישומים שנוכל לשלב את צוות הגן וכך להשיג 

אקלים מיטבי



?על מה נדבר היום

איך לשמש דוגמה אישית בגן שלך1

איך להשתמש בעוצמות הצוות לטובת הגן2

איך התנהלות וארגון מתוכנן מראש יכולים להביא לתוצאות יוצאות  3
דופן  



כולנו שווים

רחובות–מנהלת גן איריס 



כולנו שווים



כולנו שווים

רחובות–מנהלת גן איריס 

קבלת השונה

הכוונה נכונה

יכולות הצוות



?מה המרכיב החשוב ביותר לקידום עבודת צוות



:בשנים אחרונות אנו מתמודדים עם 

צרכים מגוונים של ילדים המביא קושי ביכולת הכלה שלנו    1.

והרצון להתאים לכל ילד את הפעילות  , במהלך היום

.המתאימה לו

ניהול צוות החינוכי הדורש מאיתנו כישורי מנהיגות וניהול  2.



רואים שווה–רואים רחוק 



כולנו שווים

צוות

סייעות 
משלבות

פסיכולוגית

גננת  
משלימה

יועצת

גננת אם

סטודנטיות

סייעת  
משלימה

סייעת אם



את דוגמה אישית לצוות שלך. 1



את דוגמה אישית לצוות שלך. 1



את דוגמה אישית לצוות שלך. 1



את דוגמה אישית לצוות שלך. 1



עוצמות הצוות לטובת הגן. 2



עוצמות הצוות לטובת הגן. 2

קבלה והקשבה-דוגמה אישית  



עוצמות הצוות לטובת הגן  . 2



עוצמות הצוות לטובת הגן  . 2



עוצמות הצוות לטובת הגן. 2



עוצמות הצוות לטובת הגן  . 2
אין  

!!כמוך

מזל  

שהגעת  

!!היום

זכיתי
אוהבת

אלופה
?למי אמרת מילה טובה היום



תוצאה רצויה= דרכי פעולה . 3

סדר וארגון.1



תוצאה רצויה= דרכי פעולה . 3
 

  יצירה יום - שעה
    משחקים דידקטיים 8:00-8:45

  הנפת דגל  8:45-9:00

   חצר   9:00-9:20
 מפגש על העננים בחצר  - הסתיו מסביבנו 9:20-9:50

 ישיבה בסככה מה עדי ? רעיונות
 כיצד כדי לנהוג כדי לקחת אחריות  

  

  גן 9:50-13:00
 -שולחנות א בוקר 2 

  קבוצה )מיפוי(– הדבקה וגזירה 
 פלסטלינה 

 בובות
 קוביות

 עבודת רצ  סתיו )קלסר(
 שולחן משחק

  
  

  חצר 
 2 –גואש ל 

 שיעור ספורט )מסלול(
 ציור חפשי

 קוביות ופלים
 שולחן משחק 

כלי נגינה בתיאטרון 
 שיר של הסתיו

  סידור החצר 13:00-13:15
 סולם ועלי חול לכניסה

 

  טעימה 13:20-14:00
  3 חוקי היער הירוק סיפור מספר 

  



תוצאה רצויה= דרכי פעולה 

תדרוך הצוות. 2

התנהלות אחידה. 3



הצוות כמנו  להצלחה

עוצמות

דוגמה  
אישית

דרכי 
פעולה



הצוות כמנו  להצלחה



?  שאלות

!תודה על ההקשבה


