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 כ"ו באב תשע"ט
 2019באוגוסט  27

 2000-1054-2019-0012916סימוכין: 
 
 
 

 ,צוותי חינוך יקרים בגיל הרך גננות וגננים,
 

 
 הנח לרגלי ללכת למקום שליבי אוהב פתח לבי לאהוב את המקום אליו הולכות רגלי"   "
 )תמר דבדבני(                       

 

לחוויות במהלך החופשה ניצלתם את הזמן . אנו מקוים שטובה ומוצלחת שנה"ל  תודה על פתיחת

התעללות בילדים  ם שלמקרילמרבה הצער, לצד הפוגת הקיץ, נחשפנו גם ל. אישיות ומשפחתיות

חששות בקרב  ועורראירועים ה במוסדות שאינם בפיקוח משרד החינוך.שהתרחשו ופעוטות, 

 . באופן טבעי, חששות אלה ילוו את כולנו במהלך התקופה הקרובה. בחברהובכלל קהילת ההורים 

 

ימים אלו  ה.מלווים בחגיגיות ,שמחה לקראת פתיחת השנה והתרגשות רבהימים הראשונים לגן, 

יצירת דרכי תקשורת בין הצוותים , לאור זאת .משמעותיים ליצירת מוגנות וביטחון בקרב באי הגן

חינוכית,  אמון ושותפותליצירתם של קרקע  יהווהחינוכיים לבין הורי הילדים תוך שקיפות מלאה, 

  ילדי הגן. של להסתגלות מיטבית תרמו שי

ובד בבד  ,סובלנותוה צדקהערכי ם של לאור יםפועלמערכת החינוך, ובראשה אתם, אנשי החינוך, 

אנחנו מאמינים וסומכים עליכם שתדעו לבצע   .ומכיל מוגןחינוכי על יצירה של מרחב אמונים גם 

 את מלאכתכם החינוכית. 

למגוון  ורגישות יתרההשנה כבעבר, אנו ממליצים לשים לב למספר דגשים, בתשומת לב לצד זה, 

 המלצות:מספר  להביא בפניכםראינו לנכון . בתוך כך, שנההההורים לפתיחת  יגיעוהתחושות איתם 

הבנה ואמפטיה לתחושות קשב,  תגלובמסגרת אסיפת ההורים והשיח על אירועי הקיץ,  ▪

 ההורים.  

מרחב מיטבי והמכנה המשותף שנועד להבטיח  השותפות החינוכיתדגש על לתת  תוכלו ▪

 עבור ילדי הגן.

 שקיפות בדרכי עבודה, הקניית הרגלים וכללים, דרכי תקשורת מועדפים עם ההורים ליצור ▪

חשוב שהגננת תשמש ככתובת ראשונה להורים בכל צורך או בקשה ותאפשר מרחב  וכו'.

 לדיאלוג.

 ליצור דרכים להעמקת ההכרות בין הגננת להורים, בין הגננת לילד כבסיס אמון. ▪

מערך התמיכה הרחב שיש לגן: מפקחת, יועצת, מדריכה, גננת מובילה, שפ"ח לשתף את  ▪

 .רשות/מועצה 
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חוויות של אמון המבוססות על יצירת דיאלוג משמעותי עם ההורים, פינוי זמן ומרחב ליצור  ▪

 לשיח, להקשבה והכלה של צרכים מגוונים. 

לתת מענה לצוות תוכלנה ש ,פעולות מותאמותבאשר לחשיבה משותפת עם ההורים ליצור  ▪

 ולהורים. 

פסיכולוג/ית(, מפקחת, מובילה, יועצת, מדריכה, גננת היוועצות עם הצוות התומך )לקיים  ▪

 עם ההורים. "תקשורת לא מיטבית"בכל סוגיה שתעלה עקב  

 

ההורים אינם מכירים את הצוות בהן נכנסים למסגרות חדשות, שישנם ילדים רבים כי חשוב לזכור 

הדרך. יצירת מרחב אמפטי, ראשיתה של עשוי לעורר חששות ב, באופן טבעי, הדבר. ואת יכולותיו

לתחושת ביטחון בצוות ובהמשך יוביל אמון ר מערכת של צולדים ולהורים, יוקשוב לי אכפתי

 . ושיתוף פעולה

 " יתנו תחושה של חום, אהבה, קרבה ושייכות. לב רחב" ו"ים טובותיבעינקבלה של באי הגן "

 ובדרכ צוותכל  המכיל, המקבל והקשוב,, לייצר את המרחב החינוך אנשי  םאנו מאמינים שבכוחכ

 החינוכית הייחודית.

 

 

 בברכת פתיחת שנה רגועה ומוצלחת,                             

 

 עינב לוק              אורנה פז                       

 מנהלת אגף בכיר )שירות פסיכולוגי ייעוצי(             אגף א' לחינוך קם יסודי         מנהלת            
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