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 י"ח באלול תש"פ
 2020בספטמבר  07

 2000-1054-2020-0014174סימוכין: 
 

 גננות יקרות 

 שלום רב,  

 " נפגשים בצל העץ והקורונה"  –שתתפות בתכנית ארצית לה "קול קורא"הנדון: 

ונדרשים להקפיד על אורח חיים בריא " ב"צל הקורונה בתקופה  מורכבת  זו בה אנו חיים 
יישום תיקון חוק החינוך את  עילהטמתפיסת הגן העתידי, ו ובמקביל אנו ממשיכים לקדם  את 

אנו מזמינות אותך להצטרף לתכנית ולהיות חלק מקבוצת גננות   גני הילדים בארץ.בכל  המיוחד 
המטפחות את קירוב הלבבות בקרב  משפחות קהילת הגן שלהן, מגבשות אותה ומונעות בדידות 

 בקהילה בכלל , ובפרט בתקופה בה  נכפה עלנו הבידוד החברתי בצל הקורונה. 

 

 מטרת המהלך של התכנית : 

 להשתלבות ,להיות שייכים לקהילהל הילדים והמשפחות לכל המתן הזדמנות שוו 
 בדידות.ודחייה , אפליה מניעת תוך חברתית

  לעודד את קיומם של מפגשים חברתיים בקרב קהילת ילדי הגן ובני משפחותיהם במרחבי
 החיים הפתוחים בטבע.

 תזונה נכונה,  -סגול המטפחת אורח חיים בריאהתו מסגרת הלקדם פעילות קהילתית ב
 .  תנועה, רווחה נפשית, היגיינה אישית וסביבתית

 

 מה יידרש ממך?

 להזמין ולעודד את ההורים לקחת חלק בתכנית 
   משפחות  בכל קבוצה )למפגש של  5לחלק את  קבוצת ילדי הגן שלך לקבוצות הכוללות

 הנחיות פי -לפעול עליש  במסגרתו  ידך.–וינוהל על  עאיש(  בלוח זמנים ידוע שיקב 20
 . יותתקהלומספר האנשים המותר בהבאשר ל המתעדכנות מעת לעת, משרד הבריאות

  לדאוג שהרכב קבוצות חמש המשפחות  ישתנה בפרקי זמן שיתאימו לכם ויזמנו מפגשים
נוספים שיתקיימו, ובכך יאפשרו יצירת קשרים חברתיים חדשים ונוספים עם ילדים 

  .וע"פ הנחיות משרד הבריאות ומשפחות נוספות
  ולהעבירם  /תיבות/קופסאות סלסלות 7 להדפיס את גלויות הפעילויות, להכניסם אל תוך

 .לנציגות הורים מכל קבוצה
 יות המפגשים החברתיים בצל העץ.ולאפשר במת שיתוף קבועה של הילדים מחו 
  .להמשיך עם התהליך בדרכך 
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 אם את:

 גננת מכילה מטבעך 
 מקדמת את ההיבט החברתי רגשי בגנך 
  בעלת נכונות להשקיע ולקחת חלק פעיל הלכה ומעשה בקידום תפיסת השינוי של הגן

 העתידי בגנך .
 . בעלת נכונות לגבש גן כקהילה ולהוביל את התכנית בגנך 

אם ברצונך להיות חלק מקבוצה איכותית, ערכית  וייחודית  של גננות שרוצות לתרום לקידום 
 האחווה, הסולידריות החברתית  והערבות ההדדית בחברה הישראלית עלייך: 

      22/9/2020 -לתכנית עד לתאריך ה טופס ההרשמה למלא את  

לאחר מועד זה אנו נשלח אלייך מייל   עם הקישור להורדת המעטפת החינוכית  של התכנית 
הכוללת את גלויות הפעילויות שילוו כל קבוצת משפחות במפגשים החברתיים בצל העץ 

 והקורונה. 

 

 איחולי בריאות איתנה לכולםב
 ברכה, ב

 
 אורנה פז     הדר-איריס עץ

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי                            ממונה ארצית להארכת יום הלימודים         
 קשר ושותפויות עם הרשויות המקומיות        

 
 
 

 העתקים:
 סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי, משרד החינוך -ד"ר שוש נחום

 מנהלת אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד, ההכלה וההשתלבות -י נבוןהגב' מיר
 מנהלי מחוזות

 מרכזת תחום הבריאות   -הגב' אפרת  לאופר
 מפקחת גניי חמ"ד -גב' אסתר חטב

 מפקחת גני ילדים חברה ערבית -גב' פאטמה קאסם
 ממונה הכלה והשתלבות, באגף לחינוך קדם יסודי  -הגב' אורלי נעים

 ממונה הפעלה פדגוגית, באגף לחינוך קדם יסודי -מירב תורג'מןד"ר 
 המפקחות המתאמות במחוזות

 מפקחות גניי הילדים מ"מ ממ"ד 
 מנהלות מחלקות גני הילדים ברשויות  

 מטה האגף לחינוך קדם יסודי  
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