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 כ"ח באלול תש"פ
 2020בספטמבר  17

 2000-1054-2020-0014194סימוכין: 
 

 אל: מנהלי אגפי/ מחלקות גני ילדים ברשויות

 שלום רב,

 דגשים להפעלת תכנית מעגן בעת משבר הקורונה הנדון:

כנית צוותי מעגן נערכים בימים אלו , עם יציאת מערכת החינוך לסגר נוסף, להציע ת

חירום. המטרה היא לסייע בהמשך ליווי, יעוץ והדרכה  מותאמת לעבודה במצב 

בגנים ובמעונות יום, לילדים בסיכון ומשפחותיהם. כחלק  לצוותים החינוכיים

 אמצעי תקשורת שונים.בבאופן מקוון ו  התוכנית תתבצע

 

 מטרות התכנית בעת הזו:

שגרות יום, פעילויות  תכנים וחומרים להבנייתמתן הדרכות להורים און ליין ) -

 בתחומי התפתחות שונים (

 הפעלת "קו חם" להורים  להיוועצות בשאלות ודילמות העולות בימי הסגר -

של ילדי הגן והוריהם במיקוד שתי  ובמיפוי צרכיםבאיסוף מידע סיוע לגננות  -

 אוכלוסיות:

 * כלל ילדי הגן

ילדים המפגינים איתותי מצוקה, מצוקות רגשיות או חזרה להתנהגויות  *
 שנגמלו מהן כתוצאה מהמשבר

 

מתן מענה לשאלות של הצוותים החינוכיים וסיוע לגננות בבניית תכנית העבודה  -

 המותאמת לצרכים השונים בכיתת גן הטרוגנית 

מתן תמיכה והדרכה להתמודדות עם צרכים העולים בקרב הורי הגן  -

 בתקשורת ישירה הגננת נמצאת שעימם

מעותיים של ילדים שגילו קשיי הסתגלות מש מענה וייעוץ מקוון  להורים -

בתחילת השנה וילדים שאותרו ע"י הגננת במהלך התקופה הקצרה במטרה  

 להפנות אותם לגורמים בקהילה לאבחון וטיפול
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תתכן הפעלה של משחקיה מודרכת  במקומות בהם פועל "מעגן" במג"ר -

בכפוף להנחיות משרד הבריאות   –מצומצמת למשפחות של ילדים בסיכון

ובתנאי שיהיה אישור מהממונים על התוכנית, שתאפשר הדרכה והפוגה לילדים 

 ומשפחותיהם במג"ר )בדומה לפעילות  החינוך המיוחד( 

 
 דגשים נוספים:  

 –ש על: מתן מענים ברמה הרגשית הדרכה לצוותים חינוכיים והורים בדג -

  חברתית

 הדרכה להורים בנושאים התפתחותיים רלוונטיים לדוגמא: נושא הגמילה -

 איתור ילדים שעלולים לגלות מצוקות  -

 התמודדות עם קשיי הסתגלות שיעלו מחדש  -

 תכנון פעילויות הפגה מסוגים שונים בעת החזרה לגן -

קורונה וחשיבה על מענה לצרכים קיום מעקב אחר ילדים שאותרו לפני משבר ה -

 באמצעות הצוותים החינוכיים עם החזרה לגן

 
 אוכלוסיית היעד:

 )ילדים, הורים וצוותים חינוכיים במסגרות החינוך לגיל הרך )מעונות וגני ילדים 

 התוכנית מיועדת לכלל ילדי הגן/המעון

 
 היקף הפעלה: 

  להגשת תוכנית בהתאם להחלטת הרשות ולצרכים הקיימים בשטח ובכפוף

חגית כתר הרכזת הארצית של התוכנית באגף  יפעולה ואישורה  מראש על יד

 hagitile6@gmail.com לחינוך קדם יסודי כתובת מייל:

 
 אופן הדווח:

  הדווח על הפעלת התכנית יועבר לאגף לחינוך קדם יסודי על פי נהלי הדווח בעת

 שגרה

 לפני הפעלת התכנית יש להעבירה לאישור 
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מדריכות מעגן נותנות מענה לצוותים שעובדים ולרשויות המבקשות להפעיל 

 את המענה.

מרחוק במטרה לדון בתיאורי מקרה  ישיבות צוות יתקיימו  במהלך תקופה זו  -

 העולים מהשטח ובסוגיות ודילמות המאפיינות תקופה מורכבת זו

מענה להכשרת הצוות בעבודה  ברשויות בהן פועל מעגן במודל מורחב ילדים ינתן -

 טיפולית מקוונת -חינוכית 

 

המענה הכולל קשר ישיר עם הורים  אנו מבקשות שוב להבהיר ולהגדיר כי

 .מוגדר רק לזמן החירום באמצעים טכנולוגיים ללא הצוותים החינוכיים,

 בשורות טובות ובריאות שלמה לכולנו.
 
 
 

 בברכה,

             
 חגית כתר     אורנה פז                      

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי                              רכזת ארצית תכנית מעגן         
 
 
 

 העתקים:
 , סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגיד"ר שוש נחום
 מנהלי מחוזות

 360גב' מימי אקרמן, סגנית מנהל התכנית הלאומית 
 גב' ציונה חדד, ס.מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

 360גב' נטלי דגה, תקציבאית 
 גב' אורלי נעים, ממונה הכלה והשתלבות בקדם יסודי

 360ממונים מחוזיים בתכנית הלאומית 
  360סגני הממונים המחוזיים האחראים על הגיל הרך תכנית 

 מפקחות מתאמות קדם יסודי
 באגף לחינוך קדם יסודימדריכות ארציות ומחוזיות תכנית מעגן 

 


