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אינטראקציה בין גורמים

מחוז חרדי





:רצוי שכל גננת תזכור כי

. להמריץ ולהשפיע, פירושו להיות מקור השראה, להיות מנהלת גן-

.הנכס האמיתי של הגן הוא הצוות-

.חשוב לשתף ולהקשיב לצוות, דרכי עבודה/ הורים/ בהתלבטויות הקשורות בילדים-

(מועצה אזורית שומרון-היערכות הגננת והסייעת לעבודה במהלך שנת הלימודים)









לוח גאנט למנהלת הגן
מ"ניהול צוות גן מורחב זכאי חנ

הכלה בכיתת גן הטרוגנית

https://view.genial.ly/61e7c70ea4e23f00238183b4/horizontal-infographic-review-


:רציפות

על הגננת להתייחס אל אופן  •

העבודה של הסייעת בימים  

החופשיים שלה ושל הסייעת  

ולהדגיש את הצורך בהמשכיות  

.עבור הילדים

רצוי להגדיר את תחומי האחריות של 

צוות הגן והצהרון במסגרת מפגש  

בין הצוותים ולפעול על פי 

. ההסכמות שיושגו



המושתתת על תקשורת ישירה ושיתוף פעולה היא  , עבודת צוות
: בעלת חשיבות מרכזית ומקדמת

יצירת אקלים גן מיטבי-
.השגת המטרות החינוכיות וקידום התפתחותם של הילדים -
תקשורת ושיתוף עם הורי הילדים  -
ידע וצמיחה מקצועית לחברי הצוות-הרחבת מעגל -



עקרונות לקיום פגישת ההיערכות

. חשוב לבנות את המפגש כדיאלוג משמעותי ומכבד➢

כדי לאפשר  , חשוב לקבוע ולהודיע על מועד המפגש במשותף ולהציע נושאים לדיון➢

.  לצוות הגן היערכות מוקדמת

.  חשוב לערוך היכרות בין כל אנשי הצוות➢

בראשית השיחה חשוב להדגיש את האינטרס המשותף ולמקד את מטרת המפגש  ➢

ילדים  , צוות: בהיערכות לביצוע העבודה בגן ביעילות מרובה ולשביעות רצון כל השותפים

.  והורים

במוקד . חשוב לערוך תיאום ציפיות לגבי תחומי אחריות של כל אחת מחברות הצוות➢

השיח תעמוד השאלה מה מצופה מכל אחד מחברות הצוות בעבודה עם הילדים  

.  לאחר מכן יש להגדיר את תחומי האחריות ולעשות חלוקת עבודה. וההורים

ניתן להציג בפני הצוות את התכנית השנתית בקווים כלליים ולשלב העברת מידע על  ➢

.  על פי הנחיית האגף והפיקוח, המטרות והדגשים לשנת הלימודים

כמו גם תקשורת עם גורמי  , מומלץ לקבוע ערוצי תקשורת ונוהלי עבודה בין חברות הצוות➢

.  חוץ

.חשוב להציג תכנית שנתית של מפגשי הצוות➢

(י"אגף קד"/וזוהי רק התחלה"מתוך החוברת)



סוגיות שחשוב להעלות  
במפגשי צוות הגן

יחד  : נקודות חזקות ואחריויות

עם ציון האחריויות של כל  

חשוב  , אחד מאנשי הצוות

להכיר את היכולות והנקודות 

החזקות של כל אחד 

ולהשתדל להביא אותן לידי  

ביטוי בצורה רלוונטית 

.ומשמעותית בעבודת הגן

רק  וזוהי"החוברתמתוך )

(י"קדאגף "/התחלה



תקשורת

חשוב  . חשיבות התקשורת השוטפת והגלויה בין צוות הגן: תקשורת

בו יש לשתף בתחושות העולות  , להגדיר את הקשר כקשר פתוח

תוך כדי העבודה באופן מכובד ואחראי ולא במסגרת שעות 

.העבודה

(י"קדאגף "/רק התחלהוזוהי"החוברתמתוך )



:תכנון העבודה

תוך מיקוד , העבודהבתכניתעל הגננת לשתף את צוות הגן , מדי פרק זמן מוגדר

.  העשייה הפרטנית בד בבד עם בניית תכנית משותפת הכוללת מזמים משותפים

על הגננת לשתף את הצוות בדרכי הפעולה שלה לצורך הקניית : עדכונים שוטפים

בו . תוך הדגשת חשיבות ההרגלים לביטחון הילדים והגדרת תפקידה בכך, ההרגלים

יש לדון באופן ההתמודדות של הצוות החינוכי בהתנהגויות מאתגרות של  , בזמן

יש להדגיש את : יחסי גומלין בין ההורים והגן. יידוע במקרים חריגים וכדומה, ילדים

חשיבות הקשר בין הבית והגן לרווחת הילד ואת הרגישות הרבה והלויאליות להן  

על הגננת להגדיר במפורש כי היא הסמכות היחידה . מחויב צוות הגן

.להעברת מידע חינוכי להורים

(י"קדאגף "/רק התחלהוזוהי"החוברתמתוך )



:לסיכום

,  יצירת קשר רגשי עם הסייעת, לסיכום
,  הבעת אכפתיות והערכה לעבודתה

הענקת אוטונומיה  יביאו לחיזוק  
תחושת השייכות של הסייעת ויצירת  
הזדמנויות ליוזמות ושיתוף בקבלת 
החלטות רמת מחויבות גבוהה  
.לעבודה

על הגננת להיות ערה  , יחד עם זאת
ורגישה לתפקודה של הסייעת וליזום  

הכוונה  , הדרכה, שיחות הבהרה
. ועידוד

רצוי  , במידה והשיחות אינן מקדמות
להתייעץ עם המפקחת והיועצת  
החינוכית ולשקול דרכים נוספות  
.לשיפור תפקוד הצוות


