
"אבל ביחד אנחנו יכולים לשנות, כל אחד יכול להשפיע"

מיקולסקיברברה

מנהלת הגן וצוותה 

כמקדמות הכלה והשתלבות

מדינת ישראל

משרד החינוך

לחינוך קדם יסודי' אגף א

אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד הכלה והשתלבות

חינוך מיוחד' אגף א

צוות הגן

מנהלת הגן

-הכללברמתמשימות

מיפוי ילדי הגן בכל תחומי ההתפתחות בגן הילדים באמצעות כלי •

.תצפית

היכרות מעמיקה עם כל אחד מן הילדים באמצעות תצפיות ומעקב  •

.אחר תוצרי הלמידה של כל ילד

(.בשגרה ובחירום)אחריות לקידום הוראה ולמידה מותאמת •

פיתוח אמפתיה : יצירת אינטראקציה איכותית באופן יחידני עם כל ילד•

מתן , התייחסות דיפרנציאלית ומתן מענה רגשי, ורגישות כלפי צרכיו

.משוב על תפקודו ועל התנהגותו

איתור קשיים וצרכים ייחודיים של ילדים ובניית תכנית עבודה מותאמת •

.  מבוססת נתונים

והתייעצות עם  , פי העקרונות והסטנדרטים-בניית אקלים גן מיטבי על•

.  גורמי תמיכה

בדגש על הורים לילדים משולבים, פיתוח קשר רציף עם הורי הילדים•

הייעוץ והטיפול בשדרה החינוכית , קשר רציף עם גורמי הפיקוח•

וברשות

ארגון הסביבה החינוכית בהתאמה לתוכנית העבודה•

-משימות ברמת הפרט 

בניית תוכניות חינוכיות ופרטניות תוך מעקב ותיווך תכנית העבודה  •

לכלל אנשי הצוות בגן

תהליך מיצוי אפשרויות לילדים מאותרים•

קבלת החלטות באשר להפניה לגורמים מקצועיים בשיתוף הורי הילד•

העברת מידע מקצועי להורי הילד המשולב תעשה באחריותה בלבד  •

(  לא יימסר מידע דרך הסייעת האישית)



גננת משלימה

.  שותפה מלאה בהכרות עם הילדים על מכלול צרכיהם•

בישיבות הבין  , שותפה פעילה לבניית תוכניות חינוכיות ופרטניות•
תוך מעקב אחר ההתקדמות של כל , מקצועיות ולביצוע התוכניות

.ילד

ניהול והובלת הצוות לביצוע  , תפקידה כמנהלת הגן ביום עבודתה•
.   היעדים הפדגוגיים בהתאם לתוכנית העבודה

הגןסייעת

.שותפה בתכנון וביצוע תוכניות העבודה הנערכות בגן•

.תמיכה לגננות במימוש תכנית העבודה החינוכית של הגן•

שותפה להדרכות הניתנות בגן ובביצוע תוכניות התערבות  •
.  והעבודה של כלל ילדי הגן ואנשי הצוות המלווים

.הכרות מעמיקה עם כל ילד וילדה בגן•

סייעת משלבת
(במידה וקיימת)

מחויבת לשמור על, מתפקדת כחלק בלתי נפרד מצוות הגן•
הילד המשולב וילדי הגן, אתיקה מקצועית כלפי הצוות

.קידום ושיפר מיומנויות חברתיות •

.מעורבת בבניית תוכנית אישית לילד המשולב•

.שותפה מרכזית לביצוע התוכנית האישית בסדר היום•

.עריכת מעקב ובקרה לתוכנית ושיתוף המידע עם מנהלת הגן•

(  וכורגשי , לימודי, פיזי)מענה בהתאם לצרכים •

.קידום ושיפר מיומנויות חברתיות •


