תוכנית במ"ה
הורים שותפים לדרך
בס"ד

המפתח להצלחת השנה בגן – מפגש מקוון בזום
אסיפת הורים בגני הילדים ברוח הרב קוק זצ"ל
 :נעמה קנטמן ,מדריכת במ"ה מחוז ירושלים
הרציונל:
אסיפת ההורים הראשונה היא פתיחה לנעשה במהלך השנה ויכולה להוות קרש
קפיצה חיובי בבניית יחסי אמון ושותפות בין הצוות וההורים.
יחד עם זה ,היא יכולה להיות מלווה ברגשות מעורבים הן מצד ההורים והן מצד הגננת.
מחד ,הורים יכולים לחוש מתיחות וחשש מפני השנה החדשה  ,נהלי הגן ,אופי
הגננת והסתגלות ילדם ,ומאידך תחילת שנה מביאה עימה התרגשות ,ציפייה ,תקווה
והנעה להתבוננות חיובית .
לצוות הגן יש את היכולת וההזדמנות להפחית את תחושת המתח והחשש ולחזק
תחושות חיוביות ,כמוטיבציה לשיתופי פעולה ותיאום ציפיות.

מטרות:
 .1חשיפה לדמות החמד וחיבור לרוח הרב קוק זצ"ל
 .2הגננת תאפשר להורים לערוך תיאום ציפיות עם צוות הגן  ,כמפתח להצלחת השנה
.3

ההורה יכתוב לגננת על המפתחות להצלחת ילדו במהלך השנה

מהלך המפגש:
 .1מומלץ לשלוח הזמנה לאסיפת ההורים בצורת מפתח ,או בצירוף טקסט
מסויים המזמין שיח שפותח תיאום ציפיות למהלך האסיפה.
 .2הגננת תחלק מראש להורים מחזיק מפתחות בצורת מפתח כשמחובר אליו דף
מנוילן עם שמות הצוות ומספרי הטלפון ,מייל ,ושעות התקשרות עם הגננת.
 .3נערוך בזום סבב שמות הורי הגן.
 .4נציג את דמויות החמ"ד שלאורן תתקיים האסיפה ,כחלק מהעיסוק בדמויות
הללו במהלך השנה.
 .5נפתח בקטע על מפתחות ליציאה לדרך  -מתוך דברי הרב קוק זצ"ל ,אחת
מהדמויות .הקטע יוקרן במחשב.

ילד הוא כמו ספוג והוא ממלא את כל הוויתו באווירה האופפת אותו .יש בה בילדות כדי
להיות מפתח לתום ויושר ייחודיים ,פתח לרצון נקי וזך .כל זמן שטורח החיים לא ריסק אותם
הם אלה הנותנים לעולמנו ולחיינו סיכוי( .שמונה קבצים ,ו' ,רפ"ד)
הסבר ע"י הגננת-
למילה של ילד יש כח עצום ,תפילה של ילדים היא החזקה שבתפילות ,אמונה של ילדים היא
החזקה באמונות מצד התום שבה ,ועל "הבל פיהם" מתקיים העולם.
משימתנו היא גם לשמוע את הילדים שבתוכנו .לתת מקום לאמונה שלנו בהם ,לתום ולרצון
הנקיים והישרים( .מתוך משפטי הרב קוק).
על כן ,ננסה אנחנו לבחור את המפתחות המתאימים להם ביותר ,אלו שיפתחו את
השערים המתאימים שלנו אליהם ,ויהוו דלת פתוחה לקשר בינינו הצווות לבין הילדים ,ובין
ההורים והצוות ,שהוא מפתח מרכזי גם כן בעבודתינו.

 .6מפתחות להצלחה
"בכל התחלה נדרש ממך לפתוח דלתות חדשות  ,המפתח אליהן טמון בנתינה
(רבי נחמן מברסלב)
ובעשייה"
יש הרבה מפתחות שעשויים לפתוח שנה מוצלחת אצל ילדינו ,ועבורינו כהורים ,אחד מהמפתחות
שלנו להצלחה בגן הוא שיתופי פעולה של הורים וצוות ,ועריכת תיאום ציפיות בין הצרכים ורצונות
ההורים לבין מה שניתן בגן.
כל ההגדים יופיעו על גבי שקף במסך אחד ,כל הורה יבחר מפתח או יותר ויכתוב עליו בצ'ט או ישתף
באמירה בזום..
היגדים של תיאום ציפיות למפתחות( :לעיצוב גרפי בצורת מפתח)
חשש שיש לי
הייתי רוצה לבקש ש
אשמח מאוד אם
ארצה ש...
מרגש אותי לחשוב ש...
הייתי מצפה ש...
חלום שיש לי

כולי תקווה ש..
חשוב לי שהשנה יהיה..
משמעותי לי ש...
משהו שארצה שיקרה השנה
מבחינה חברתית – ארצה לבקש ש..
רוצה להגיד תודה על..
המפתח להצלחה עבורי הוא להביא את ילדי בבוקר בתחושה ש..
המפתח להצלחה עבורי הוא ש ...בגן תהיה אווירה של /......היחס של הצוות יהיה מסביר פנים..
אשמח להיות שותפ/ה בגן ב..
חשוב לי מבחינת רכישת הרגלים ש,...
חשוב לי שהלימוד בגן יהיה...
חשוב לי שבזמן החצר...
מבקש/ת ש בזמן קבלת הילדים בבוקר...
רציתי לבקש שהמסיבות בגן יהיו..
בנוסף ,אפשר למלא דף כוחות -מפתחות אישיות על הילד עבור הגננת .אפשרי שגם הוא יהיה
בצורת מפתח ,בנוסח כמו:
שם הילד________________ :
המפתחות שיש לילדי (הכוחות שלו):
__________________________________________________________________
המפתחות שחשוב לי לתת לו השנה בבית ובגן( :מה ארצה לפתח בילדי)
___________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________
מפתח שיש לי כהורה לעזור /לתרום לגן :
___________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
שם ההורה__________________________ :
לסיים בקטע על מפתח ,צופר עם מפתח מצורף.
ניתן לסיים בשיר "בן אדם עלה למעלה עלה כי כח עז לך יש לך כנפי נשרים אבירים אל תכחש בם
פן יכחשו בך ,דרוש אותם דרוש בן אדם ויימצאו לך מיד" (הרב קוק זצ"ל)

ולחבר בין מילות השיר לבין המפתחות האישיים של הילד ,המשפחה והגן – לעזור לילד לצמוח
ולהתקדם באמצעות דיוק המפתח ,גילוי הכוחות והצמחתם בכל המישורים.

