
בניית תכנית שבועית לגן
ללמידה בסגר



מתווה לעשייה פדגוגית בגני הילדים בעת סגרמתווה לעשייה פדגוגית בגני הילדים בעת סגר



שומרים על קשר בסגר
מתווה לעשייה פדגוגית

בגני הילדים בעת סגר

א"שנת הלימודים תשפ

מנהל פדגוגי

לחינוך קדם יסודי'אגף א
האגף לחינוך קדם יסודי  



שמירה על רצף פדגוגי•

חיזוק תחושת השייכות  •

לקבוצת ילדי הגן

טיפוח החוסן האישי של כל  

ילד וילדה בהתמודדות עם  

מצבי משבר וחוסר וודאות 

מטרת החינוך בגני הילדים בסגר



עקרונות מנחים לבניית תוכנית שבועית

בחירה שותפות

,הפעילותזמני

,הפעילותמשך 

,  העברת הפעילותאופן

.'וכודרכי התקשרות

קיום דיאלוג עם הורי הגן  

ושותפות בלמידה 

בתקופת הסגר

לאפשר בחירה לילדים  

בה הם רוצים  בפעילות

בזמןבחירה , להשתתף

.המתאים להם

גמישות

שבועיתתוכניתעקרונות מנחים לבניית 



איסוף מידע 

ומיפוי צרכים ומשאבים

54321

קביעת יעדים 

מותאמים על בסיס  

תוכניות הליבה 

שיתוף הצוות  

בקביעת דרכי עבודה

,  יצירת גיוון בסוג

זמן ומקום , מסגרת

הפעילות

הפצת התוכנית 

הפדגוגית להורים

6

תיעוד ומעקב אחר  
התקדמות הילדים 

שלבים לבניית תכנית פדגוגית מותאמת  מותאמתפדגוגיתתכניתבנייתשלבים ל



הילד ומשפחתו-איסוף מידע ומיפוי צרכים ומשאבים

זמינות של אמצעי קצה ותשתית טכנולוגית  •כבסיס לתכנון העבודה מיפוי יכולות 

ילדים הגרים ביותר מבית אחד•

לגןהגיעו ילדים שלא•

ילדים עם צרכים מיוחדים•

משפחות מרובות ילדים•

משפחות עולים ודוברי שפה זרה•

(נפשיים, חברתיים, בריאותיים, כלכליים)קשיים משפחתיים •

מידת הזמינות של ההורים לשיחות טלפון קצרות עם •

(ימים ושעות)הילדים 

(חצר וכדומה, משותף, פרטי)מבנה המגורים •

מיפוי צרכים של הילדים והמשפחותהכרות מעמיקה עם הילדים

הילד ומשפחתו-איסוף מידע ומיפוי צרכים ומשאבים



איסוף מידע ומיפוי צרכים ומשאבים

של צוות הגן  איתור חוזקות ויכולות 

איתור אמצעי קצה ותשתית טכנולוגית של צוות הגן

הקיימים בקהילהאיתור וזיהוי המענים 

בין המשפחות והילדים לבין המענים הללו בעת הצורךתווך

צוות הגן

קהילה

של הורי הגןאיתור חוזקות ויכולות 

איתור וזיהוי מענים שיכולה לספק קהילת הורי הגן

הורי הגן

איסוף מידע ומיפוי צרכים ומשאבים



איסוף מידע 

ומיפוי צרכים ומשאבים

5432

קביעת יעדים 

מותאמים על בסיס  

תוכניות הליבה 

שיתוף הצוות בקביעת  

דרכי עבודה

,  יצירת גיוון בסוג

זמן ומקום , מסגרת

הפעילות

הפצת התוכנית 

הפדגוגית להורים

6

תיעוד ומעקב אחר  
התקדמות הילדים 

שלבים לבניית תכנית פדגוגית מותאמת  מותאמתפדגוגיתתכניתבנייתשלבים ל



?  מהי התוצאה הרצויה, לאן רוצים להגיע

מה יהיו דרכי הפעולה כדי להגיע  

?הרצויהלתוצאה 

תכנית העבודה  
הפדגוגית נותנת  

מענה לשתי  
שאלות מרכזיות



איסוף מידע 

ומיפוי צרכים ומשאבים
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קביעת יעדים 

מותאמים על בסיס  

תוכניות הליבה 

שיתוף הצוות  

בקביעת דרכי עבודה

,  יצירת גיוון בסוג

זמן ומקום , מסגרת

הפעילות

הפצת התוכנית 

הפדגוגית להורים

6

תיעוד ומעקב אחר  
התקדמות הילדים 

שלבים לבניית תכנית פדגוגית מותאמת  מותאמתפדגוגיתתכניתבנייתשלבים ל



ערכים-מיומנויות-ידע: העתידיבגןהבוגרלדמותמתייחסתהרצויההתוצאה

:מצביםבמגווןללמידההזדמנויותמתןעלמבוססותהפעולהדרכי

תיק תוכניות לימודים לגננת י"קדחוברת הנחיות -קווים מנחים לגננת

•
ג
סו

ת
לו

עי
פ

משחק חופשי•

חקר•

יצירה•

תנועה•

פעילות הבעה•

התנסות •

בחומרים

בניה•

התנסות ומשחק •

בחומרים טבעיים

ת
ר

ג
ס

מ
ת

לו
עי

פ

מליאה•

קבוצה קטנה  •

מתוכננת 

ומזדמנת

מפגש אישי•

עצמאיתפעילות •

ם
קו

מ
ת

לו
עי

פ
ה

אזורי פעילות •

בתוך בבית

אזורי פעילות •

בסביבה הקרובה

וירטואליהמרחב •

מן
ז

ת
לו

עי
פ

ה

תכנון סדר יום •

ודינמיגמיש

חדרים וירטואליים

YouTube

שיחות טלפון

שיחות וידאו  

WhatsAppב

הקלטות קוליות

סרטונים של הגננת

מאפייני הפעילות  

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/KavimManhim.pdf
https://edu.gov.il/special/Curriculum/pre-school/Pages/kindergarten-list-of-subjects.aspx


דוגמה לפריסה שבועיתדוגמה לפריסה שבועית



דוגמה לפריסה יומית



טיפוח מיומנויות ניהול זמן והתארגנות עצמאית
זמנים חדשים בגןצפו בסרטון : להעשרה

שימוש בסמלים חזותיים להבחנה ברורה בין הפעילויות השונות בסדר היום

, תייצר שפה חזותית אחידהסמלילים הוספת 

.מומלץ לבחור סמלילים מוסכמים בשיתוף הילדים

שמע עם הסברים תסייע בידי הילדים להבין את התוכןהקלטותהוספת 

.ולנווט בתכנון השבועי

.להפחית עומס חזותי

סדר היום לילדיםהנגשת

https://youtu.be/WcyoUUcFXNc


דוגמה לפריסה יומית

הקפידו לשמור 

על זכויות יוצרים 

ואישור העלאת  

צילומים של ילדי  

הגן לרשת  

דוגמה לפריסה יומית



בייצוגים שימוש 
חזותיים

וקישורים חמים

כמות וסוג התאמת 
לצרכים  הפעילויות

ומאפיינים של ילדי הגן  
ומשפחותיהם  

המלצות לפעילות  
במרחבי חיים בבית 

ובסביבה הקרובה

שילוב 
הקלטות שמע  

וסרטונים  

של צוות הגן

שילוב הקלטות של 

מערכת השידורים 

הלאומית
.YouTube-וסרטונים מ

מפגשים סינכרוניים  
במליאה

בקבוצה קטנה
בשיחות אישיות

סיכום ביניים

עלון כלים וסביבות לבניית תוכנית שבועית גנית מיטבית ללמידה בסגר

סיכום ביניים

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Tools-and-environments-for-building-an-optimal-weekly-kindergarten-program.pdf


איסוף מידע 
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קביעת יעדים 

מותאמים על בסיס  

תוכניות הליבה 

שיתוף הצוות בקביעת  

דרכי עבודה

,  יצירת גיוון בסוג

זמן ומקום , מסגרת

הפעילות

הפצת התוכנית 

הפדגוגית להורים

6

תיעוד ומעקב אחר  
התקדמות הילדים 

שלבים לבניית תכנית פדגוגית מותאמת  מותאמתפדגוגיתתכניתבנייתשלבים ל



שבועית בקלותתוכנית
הפאוורפוינטשבועית באמצעות תוכניתבניית 



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

המרחב הפדגוגי

?מה אפשר למצוא

דגשים לשנת הלימודים

שם תוכלו למצוא את 

המתווים לפתיחת שנה

מבוא

תכנון שבועי ללמידה בסגר

שם נמצא עלון מידע

מאגר הקלטות

שם ניתן למצוא הקלטות של השידורים ממערכת 

השידורים הלאומית אפשר לחפש במאגר לפי נושא 

ולשלב בתוכנית



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

?מה נלמד

פעולות בסיסיות ופשוטות שיהפכו את 

המצגת לאינטראקטיבית

מבוא

הטמעת סרטוניםהוספת תמונותיצירת היפר קישור

הפצה PSS/ PDF הקלטה וקבצי סרטונים



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

יצירת קישור

קליק ימני עם העכבר על תמונה  
ולחיצה על היפר קישור

1
'קובץ או דף אינטרנט קיימים'נלחץ על  2

הדבקת הקישור הרצוי 3

אישורלחיצה על  4

קישור בלחיצה על תמונה

2

3

4

1

היפר קישור



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

יצירת קישור

קליק ימני עם העכבר על תמונה  
ולחיצה על היפר קישור

2

'קובץ או דף אינטרנט קיימים'נלחץ על  3

הדבקת הקישור הרצוי 4

אישורלחיצה על  5

קישור בלחיצה על מילה

3

4

2

סימון המילה הרצויה 1
היפר קישור

5



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

הוספת תמונות

'תמונות'לחיצה על  2

איך להוסיף תמונות למצגת

'הוספה'לחיצה על תפריט  1

הוספת תמונות

'הוסף'מציאת מיקום התמונה ולחיצה על  3



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

הטמעת סרטונים

'וידאו'לחיצה על  2

הטמעת סרטונים מהמחשב

'הוספה'לחיצה על תפריט  1

'  וידיאו במחשב שלי'לחיצה על  3

2

3

'הוסף'ולחיצה על הוידיאומציאת מיקום  4

תיפתח שורות  הפעלבלחיצה על תפריט , לאחר הטמעת הסרטון
פעולות נוספות שאפשר בעזרתן לערוך את הסרטון

!

הטמעת 

סרטונים



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

הטמעת סרטונים

Youtube -הטמעת סרטונים מ

הטמעת 

סרטונים

'וידאו'לחיצה על  2

'הוספה'לחיצה על תפריט  1

' וידאו מקווןלחיצה על  3

2

3

הזנת שם הסרטון באזור החיפוש 4

לחיצה על הסרטון הרצוי   5

'הוסף'לחיצה על  6

4

5

6



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

הקלטה וקבצי

שמע

הקלטה וקבצי שמע

הוספת שמע לשקף

2
'הוספה'נלחץ על לשונית  1

'שמע'נלחץ על  2

:האפשרויות שנפתחו2נוכל לבחור בין 

.בחירת קובץ שמע שהוקלט מראש–שמע במחשב שלי 1.

.PPT-להקליט ישרות לתוקף קובץ ה–הקלטת שמע 2.

3

נפתחת חלונית בה נבצע אתנבחר בהקלטת שמע 

. ההקלטה על ידי לחיצה על הלחצן האדום

.והשמע יתווסף לשקףOK–בסיום נלחץ עלך 

4

2

3



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

הקלטה וקבצי

שמע

PDF/PPS

?מתי נבחר בסוג שמירה מסוים

PowerPoint Show

אם נרצה שהמצגת תישמר בהופעת  
מצגת ללא אפשרות עריכה עם  

הפעלת הסרטונים והנפשות

PDF

אם יש בקובץ הרבה קישורים ואנו  
רוצים לשמור את המצגת כמסמך

נבחר את האופציה הרצויה<< שמור כסוג << שמירה בשםנלחץ על 



מבוא

היפר קישור

הוספת תמונות

הטמעת  

סרטונים

הקלטה וקבצי  

שמע

PPS/PDF

הפצה

הפצת המצגת

?באיזה כלי נפיץ את המצגת

 Google Drive–נוכל להפיץ ב 
.ובשאר שרתי אחסון מוכרים

הפצה

נוכל להפיץ את המצגת באמצעות  

Whatsapp Web


