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המקימיםדבר 

, הורים יקרים שלום
לפני כשנתיים יצאנו למסע שכותרתו הייתה ״הקמת מערכת החינוך הפרטית הטובה  

.  ביותר בישראל לגיל הרך״
טל גורדון  ; חברנו לצורך כך שלושה חברים ותיקים אשר לכולם רקע צבאי ועסקי

עוסקים  , לחיינו30-נמצאים בשנות השלושתינו. וקובי ליברמןפאנטיאביעד , לווין
.  בעוד מגוון תחומים בחיים וממלאים תפקידים במערך המילואים הלוחם של צה״ל

אופן השפעת המוסד החינוכי על  , למסע יצאנו תוך מחקר מעמיק אחר צרכי הילד
.  צמיחתו של הילד ובעיקר מהם התנאים המיטביים בהם יכול וצריך ילד לגדול

החלטנו כי נעמיד לרשות הילדים את הסביבה המאפשרת ביותר לצמיחה תוך מתן 
.  תזונתם והעשרתם, בטיחותם, איכות הצוות המחנך, דגש על סביבתם

את האוצר היקר  בוקרמפקידים בידינו בוקר , ההורים, הנחת היסוד שלנו היא שאתם
.  את ילדכם אשר נמצאים בחזקתנו רוב הזמן בשלב זה של החיים, לכם מכל

ברור ונהיר לנו כי מוטלת עלינו אחריות עצומה לעצב את דמותם של ילדכם תוך 
.  שיתופכם המלא והרציף

,  לבינכם כהורים, כלל הברזל אשר מאפשר את קיום מארג היחסים בנינו כמערכת
.הוא אמנת האמון הלא רשמית שאנו חותמים בנינו

זה שיאפשר . בעצם הצטרפותכם למשפחת הגן אנו מבקשים לרכוש את אמונכם
ולהמשיך את יומכם ללא  , לכם להיפרד יום יום מילדיכם בשעת בוקר מוקדמת

. חששות בידיעה כי ילדכם מקבל את הטוב ביותר
אנו מתחייבים כי  . אנו מתחייבים לנהוג בשקיפות וזמינות, בנוסף וכדי לאפשר זאת

בכל שיקול דעת ובכל , בכל חשיבה, בכל צעד, תוך שימת הילד במרכזהכלנעשה 
.  אשר נידרש

לעיתים אנו נתקלים בקונפליקטים אשר  . כלל האצבע הוא כי אנו פה בשביל הילדים
במעמד  . שמים על כף המאזניים את רצון ההורים מצד אחד ואת טובת הילדים מנגד

זה נבהיר כי גם במחיר של חוסר שביעות הורית תמיד נבחר בצעד שיביא למקום  
לתמרן כך שגם הורי המערכת יקבלו בנסיוןכמובן שנתמיד . חינוכי טוב יותר

.  התחשבות ומענה כאשר נתבקש לכך
כל זה קרה  . אנו מאושרים כי החזון של הקמת מערכת חינוכית הפך למציאות
אנו כבר נרגשים . ומתהווה בעזרת עמל רב שמושקע בעיקר על ידי אנשי המערכת

רגעי נחת  , שימחה, עוד המון משמעותאיתהלפתוח שנת לימודים נוספת שתביא 
.  וסיפוק עצום

, ותודה על האמון שנתתם בנובהערכה 
. אביעד וקובי, טל
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המנהלתדבר 

לשתי ואמאנשואה , קופפרזאגאשמי יעל . משפחות ומחנכים יקרים, הורים, ילדים
. בנות מקסימות שזכו לקחת חלק בשנה הראשונה שלנו בגן שורשים

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני ביעוץ ופיתוח 
מעל עשור אני עוסקת בניהול  . מהמרכז הבינתחומי הרצליה, ארגוני בשילוב עם תזה

בשנים  . תוך שימת דגש על ניהול צוותים והקמת מערכות חדשות, ומשאבי אנוש
בשילוב שני הרבדים  , וכך, נחשפתי ונמשכתי יותר ויותר לתחום החינוך, האחרונות

התחלתי לעבוד בתחום החינוך עם השקה  , הכה חשובים ומשמעותיים אשר נגעו בי
כמדריכה בצהרונים  , תחילה כסייעת משלבת של ילדים על רצף האוטיזם. לניהול

ובהמשך דרכי כמנהלת של צהרונים וגני ילדים וכן מנהלת משאבי אנוש  , וחוגי ילדים
.של רשת צהרונים גדולה

הצטרפתי ככוח עזר לגיוס צוות איכותי ומותאם , אל המסע המשותף של הקמת הגן
לערכים העומדים  , מהרגע הראשון נמשכתי לרעיון הייחודי של הגן. לגישה וצורכי הגן

שונה ובעלת סטנדרטים גבוהים  , ולניסיון לייצר מערכת חינוך חדשה, מאחוריו
.  ואיכותיים במיוחד

בשיתוף ובתמיכת צוות הבית , עברתי, במהלך השנתיים הראשונות של הגן
מסע  . למידה ונתינה, חינוך, מלמד ומספק של אהבה, מעניין, מסע מרתק, והמשפחות

השקיעה ועודנה משקיעה את מרב המאמצים , מגובשת ומקצועית, ובו מערכת שלמה
תוך ראיית הייחודיות של כל ילד וילד והפוטנציאל הגלום , בפיתוח העשייה החינוכית

.  בו
אני מקפידה להעמיד את טובת הילדים לנגד עיניי  , בכל החלטה ניהולית וחינוכית

, בשיתוף מלא של צוות הבית, ולנהל את המערכת בצורה המקצועית והנכונה ביותר
ועל כן  , גן רציף ומתמשך-המערכת מאמינה בקשר בית. והיועצים השונים, ההנהלה

אעשה את מרב המאמצים בכדי לשמור על שקיפות מלאה ולעמוד לרשום הילדים  
.בקשה וצורך, ולרשות המשפחות בכל שאלה

ועוד שנים רבות של , מוצלחת ומלאת עשייה, מאחלת לכולנו המשך שנה פורייה
.גן שורשים, למידה וצמיחה בבית החינוך שלנו, אהבה

קופפרזאגאיעל 
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הפדגוגיתדבר היועצת 

אחות , אם לחמישה ילדים; היועצת הפדגוגית המלווה את הפרויקט היא יעל מימון
משלא מצאה בעיר גן  , אביב-עם מעברה לתלB.A))מוסמכת בהכשרתה הבסיסית 

או משפחתון ובו נראים איכויות חינוכיות ויחסים אותם ראתה כזכות בסיסית עבור 
!".כאן חיים, עצור"שנה מערכת גנים עם מצפן 25ייסדה יעל לפני , ילדיה

במהלכן התפתחה דרך הסבת , שנים15יעל עבדה כמובילה באותם גנים במשך 
.  בייעוץ חינוכי עם התמחות בגיל הרך( M.A)אקדמאיים להוראה לגיל הרך ותואר שני

" דרך המראות"מייסדת , פסיכולוגית התפתחותית, נעמה צורן' היא הכירה וחברה לדר
ודרכן התוודעה והחלה ללמוד ולחרוש את השדה  , אמיליה בארץיו'רגונציגת גישת 

".פדגוגיה של יחסים"החינוכי שלה ב
נעמה צורן היא היועצת החינוכית של המערכת שלה  ' שנים בשיתוף עם דר10מזה 

.אביב ומחוצה לה-ומלווה מסגרות חינוכיות בתל
אני נרגשת עד מאד להצטרף ליוזמה החינוכית ולהתחיל מסע חינוכי חדש  -2016קיץ 
כשברקע אני חשה מוטיבציה גבוהה לתת קול לזכויות הילדים באשר  " שורשים"מה

שותפים ומשתתפים פוטנציאלים במעשה , בעלי זכויות וקול, הם אזרחים מלידה
אני חשה רצון עז לחשוב וליצור סביבה . יחד עם הסובבים, ומסע החינוך של עצמם

ולהתלוות אל מסע ההתפתחות שיהיה מסע משותף  , אנושית ופיזית ראויה ללוות את
.הורים ואנשי צוות כולם כקהילה אחת, ילדים: לכולנו

.יעל מימון-תודה על הזכות שניתנת לי לקחת חלק
בו  , לתהליך של דיאלוג ולמידה רציף, היא להתחייב, המשימה שלנו כעת-2017חורף 

, בסביבה , ביחסים, מתבוננים בילדים, אנו בוחנים את הפרקטיקה החינוכית שלנו
בכל המרחבים ופרקי הזמן אותם אנו חולקים יחד עם  , בחומרים בציוד, בהזמנות

האם יש כאן אתגר  ? מה אני רוצה שיקרה? מה אני מזמנת כאן-לשאול. ילדים
איך ניתן ללוות  ? מה הם שואלים? מה הם מראים לי? איך הילדים ניגשים? לילדים ולי

מה ? ההתנסות והלמידה\ביצירת הידע ובהתפתחות החוויה, בהתנסות, אותם בחקר
באילו דרכים ניתן ? ההזמנה למחר\אני למדה מהם שילווה אותי בהכנת הסביבה

?או לחקור עוד את אותו הנושא\להתנסות ו
האתגר טמון בהתחייבות ללכת את הדרך הארוכה והפתלתלה של בניית הזהות 

להמשיך להשקיע משאבים פיזיים ושכלתניים בתרגום  ; "גן שורשים"המובחנת של 
מתרגשת . בכל נדבכי ורובדי החיים בגן, החזון לפרקטיקה חינוכית מותאמת ומוחזקת

.להמשיך להיות חלק מההולכים בדרך

מימוןיעל 
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הצוותדבר 

:מובילת קבוצה, שירלי ראלי
12לאחר . שנים5התחלתי לפני , את דרכי החינוכית כמחנכת  מוסמכת לגיל הרך

בו אוכל להביא , הרגשתי צורך לעסוק בתחום אחר, שנים בהן עסקתי בתחום הייבוא
כחלק מהעשייה  , את עצמי ואת יכולת הנתינה האינסופית שלי עבור אחר משמעותי

והוצע לי לעבור קורס מטעם , החלטתי לקחת פסק זמן לחשיבה. היום יומית שלי
במהלך הקורס נחשפתי  . אשר מכשיר כוח אדם לעבודה עם הגיל הרךת"התממשרד 

ובשנת , לתכנים חשובים וחדשניים בכל הקשור לחינוך קטנטנים בגיל הרך בכלל
הרגשתי חיבור פנימי  , בזכות אנשי מקצוע מעוררי השראה. החיים הראשונה בפרט

.חזק והתאהבתי במקצוע
הלימודים המקצועיים כללו גם שלל התנסויות מעשיות אשר הבהירו לי מעל לכל  

. ספק כי זוהי הקריירה הבאה שלי והייעוד לו חיכיתי
הכרתי ונחשפתי לכמאה קטנטנים  , בשלוש שנים האחרונות הובלתי כיתות תינוקייה

וכמה משמעותית עבורם  , אשר דרכם למדתי כיצד הם חווים את העולם, מהממים
,  שותפה מלאה לעיצוב אישיותם, דמות זו בעיניי. הדמות החינוכית אשר מובילה אותם

.  ומימוש הפוטנציאל הטמון בהם בעתיד הקרוב והרחוק
שאת בתה הראשונה , הגעתי למזלי בזכות יעל המנהלת" גן שורשים"לבית החינוך 
הערכים והאידיאולוגיה המקצועית שלי תמיד היו לנגד עיניי בבחירת . חינכתי כגננת

שמירה : ועל כן התחברתי באופן מידי לתרבות וערכי גן שורשים, מקום העבודה שלי
.  העצמת הילד וחיזוק תחושת מסוגלות שלו כבסיס לפיתוח עצמאות, על כבוד הילד

.  התייצבתי למשימה וחברתי לצוות מנצח אשר עושה עבודתו נאמנה מהלב ומהנשמה
תענוג -"היום אני אורח, הייתי חלק מהנוף, אל גן העדן של ילדות אשר היה פורח"

.לחוות ילדות שנייה והפעם כמובילת דרך
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:מובילת קבוצה, וייךאלה 
הגעתי לגן שורשים לאחר שהות ארוכה בספרד שם למדתי פסיכולוגיה מוטורית 

ובגישת הזרימה וולדורףעבדתי כגננת לגיל הרך בגישות שונות כדוגמת , ודאנסטראפי
אני גדלתי  . כאשר נכנסתי לגן תחושתי הראשונה הייתה תחושת מוכרות. החופשית

לאחר ניסיוני כגננת  . בשכונה ומכירה את האזור היטב ועל כן הוארתי מהתחלה
ועם ידע וניסיון שצברתי בשיטות חינוך שונות ובהתנסויות מגוונות למול  , ל"בארץ ובחו

מתן זכויות  , יצירתיות, גן שורשים פתח בפניי עולם שלם של חופש, מספר קבוצות גיל
. יכולת ביטוי אישית ושותפות מלאה בין כל הגורמים, לכל הסובבים

מתן מסוגלות , גן שורשים משתלב היטב עם הערכים בהם אני מאמינה של עצמאות
ערכים אשר מתקיימים בפועל ובאים לידי ביטוי בהתנהלות  , לילד וחופש בחירה

,  מקום שכזה מעניק לי ביום יום השראה לצמיחה. ההנהלה והיועצים השונים, הצוות
.התפתחות ולהרחבה יצירתית רבה

מבחינתי גן  . יצירה ואווירה נהדרת, כיף לי להגיע כל בוקר לגן לעוד יום של בנייה
.שורשים הוא הבית שלי

:מובילת קבוצה, אלפייוליה 
עבדתי במהלך שש שנים במערכת  . את דרכי בחינוך התחלתי כנערה צעירה בקיבוץ

החלטתי  , לאחר תקופת עבודה כעצמאית בתחום אחר. לגיל הרך עם מגוון גילאים
לאחר שנה  . שאני רוצה לחזור לעבודה עם ילדים והסיפוק מעבודה זו חסר לי מאוד

של עבודה כאשת צוות בגן  תל אביבי הבחירה ללכת ללמוד חינוך לגיל הרך הייתה  
עבדתי שנתיים כמובילת קבוצה בגן קטן ואינטימי עד  , במקביל ללימודים. מהירה

לאחר חיפושים אינטנסיביים למסגרת טובה ומקצועית לבת שלי . לידת בתי הבכורה
ליצור  אמיתיעם רצון , נחשפתי למיזם חינוכי מעניין ומיוחד. הגעתי לגן שורשים

והרגשתי כי זהו מקום בו בתי יכולה  , התלהבתי מאוד. מסגרת חינוכית אלטרנטיבית
לקחת חלק ולתרום מהידע ומהניסיון  , ללמוד, וכן מקום בו אני רוצה להיות, להתחנך

הייתי בין הגננות הראשונות שהחלו את דרכן בגן שורשים ועברתי .  שצברתי עד כה
לי ולבתי שנחשפת יום -ומבחינה אישית, מסע מדהים של שנתיים מבחינה מקצועית

.  יום לגן המדהים הזה
. זו השנה השנייה שאני עובדת בגן שורשים ומרגישה כי מצאתי את המקום שלי

אני מאמינה . למדתי המון וממשיכה ללמוד כל הזמן, כגננת אני צמחתי עם המקום
שהגן הוא ההמשך הישיר של הבית וששניהם יחד יוצרים בסיס חשוב  להתפתחות  

תפקידינו לתת לכל ילד  ( גן-בית-ילד)בתוך המעגל האקולוגי זה . האישית של כל ילד
.ביטחון והמון אהבה, מסוגלות, תחושת שייכות
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:אשת צוות, טלמוררוני 
בראש ובראשונה לחניך  . הבחירה לעסוק בחינוך לגיל הרך היא בחירה משנת חיים

כך הרגשתי כשהצטרפתי לצוות גן שורשים . אך לעיתים עוד יותר עבור המחנכת
הגעתי עם רקע ארוך שנים . ולא תיארתי לעצמי עד כמה אתאהב, 2017בינואר 

. אבל הראש היה בדרך לכיוון אחר לגמרי, בתחום חינוך הילדים הנוער והמבוגרים
ובינתיים חיפשתי מקום שיצליח  . אולי תחושה של מיצוי ורצון להתחיל דרך חדשה

הניסיון וחוסר , חוויות העבר שלי, המקומות מהם אני מגיעה–להכיל את מי שאני 
גם את הצורך להתלבט על העתיד תוך  , מרחב היצירה והעשייה שדרוש לי וכן, הניסיון

בשורשים נפתחה לי דלת מסתובבת שגרמה לי מהר מאוד , וללא ידיעתי. כדי תנועה
.  להבין שככל הנראה זהו התחום שלי לעוד שנים רבות

אנחנו מגיעות כל בוקר לבית עבורו הילדות והילדים נמצאים בראש סדר העדיפויות  
לצמוח ולהתפתח בדרך הנכונה  , ויינתן להם כל מה שהם צריכים כדי לגדול

,  ההכוונה וההדרכה של הצוות. והמתאימה ביותר עבור כל אחד מהם באופן אישי
היא הכרחית לא פחות כדי לשמור על  , שעבורי הייתה תנאי למציאת מקום עבודה

.מתפתח ושאינו מתפשר על איכות החינוך שלו, בית חינוך רלוונטי
אבל המקצוע הזה דורש מכל , זהו אינו מדע מדויק והוא לא כתוב בספר מתכונים

,  סבלנות, כבוד לילדים, חום, כמויות אין סופיות של אהבה, אשת צוות באשר תהיה
. מוטיבציה והכרה בכך שזוהי שליחות ראויה ומשמעותית מעין כמוה

כל ילד בזמנו יפתח את ליבו ואת  . ברור לי שלילדים שלי אני אתן כל מה שיש לי לתת
רך נראה ומרגיש  . ידיו וייתן לי את התחושה שיש לו כאן עוד בית ושאני ביטחון עבורו

.סיפוק
לרגע אין לי ספק  , את חוזרת הביתהואיתהאת קמה כל בוקר איתהוכשזו ההרגשה 

עבור ההורים וכמובן עבור הילדים  , עבור הצוות שמסביבי, שזהו המקום עבורי
.והילדות שיזכו לגדול בחיקנו
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ערכימצפן 

כשיר ובעל , מגיע לעולם יכול-האדם-נקודת המוצא של המערכת היא כי הילד
ביכולתו  ;לחקור להבין ולהתפתח, מוטיבציה ליצור יחסים ודיאלוג עם העולם

.להיות שותף ולהשפיע על התפתחותו בעולמו ועל התפתחות עולמו, לחולל, להשמיע
אנו שמים דגש על כך שילדים חיים וכותבים את ההיסטוריה ההתפתחותית שלהם  

, כולנו מחנכים, המבוגרים שעימם, שאנו, בכל רגע נתון ובכל התנסות המוצעת להם
.ללמידה ולצמיחה איכותית ומשותפת, מעוניינים לכרות עמם ברית לחקירה

עמיתים  -בין ילדים, מארג היחסים הנרקמים והמעמיקים לאורך ציר הזמן והחיים בגן
בין , בינם לבין המחנכים, בין הורי הילדים באותה קבוצת גיל, באותה קבוצת גיל

קבוצות הגיל השונות במרחבי הבית השונים בינם לבין הסביבה של הגן הפנימית  
גדילה  , בניית ידע, טומנים בחובם פוטנציאל לתהליכים התפתחותיים, והחיצונית

איכויות היחסים שנשכיל ונצליח ליצור יחדיו  . צמיחה והעמקה רציפים ומשמעותיים
הם אלו שייקבעו את  , בנדבכי הבית השונים וברבדים השונים של חיינו בגן ומחוצה לו

.איכות החיים הכללית בכל כיתה ובגן שורשים כולו
המשמעות של לקיחת אחריות ללוות ילדים במסע ההתפתחות של עצמם טומנת 

, בחובה לקיחת אחריות ומחויבות ללא פשרות על ההתפתחות שלנו כמלווים
על מנת להבטיח את האיכויות החינוכיות אליהם אנו . מתחנכים וחונכים באותו המסע

רפלקציה ולמידה תוך  , ייבנה בתוך הבית מארג של קונטקסטים לחליפין, מכוונים
.ביתית רציפה בין כל השותפים בבית

, דת, ללא הבדל מין גזע קבוצה אתנית, הגן פותח שעריו לכל המשפחות והילדים
ובשותפות , ילדים בעלי צרכים מיוחדים הינם חלק מהגן. תרבות או הרכב משפחתי

יינתנו מענים מותאמים לילדים  , עם המשפחות ועם מערכים מסייעים נוספים
מבססת ומעשירה אותנו כקהילה  , מתוך הבנה כי הליכה משותפת, ומשפחות אלו

.וכתרבות
ילדים  -להצמיח ולבנות יחד, להמשיך לפתח; החזון הוא לצאת למסע כל שנה מחדש

בעל איכויות  , מקום של חינוך עם תפיסה התפתחותית וחברתית-הורים ומחנכי הגן
,  מקום של חיים עם גירויים עשירים ומותאמים; מותאמות נראות ומורגשות בשטח

,  למתרחש בגן, שותפות ומחויבות, מקום בו הדרים מפתחים תחושה חזקה של שייכות
מקום בו הדיאלוג והלמידה המשותפת משפיעים ויוצרים  . בסביבה ובקהילה, במערכת

.  תרבות חדשה של חינוך ושל ילדות

.
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יחסים עם ילדים
,  ללמוד, להתנסות, לחקור; ילדים מונעים מלידה ליצור קשר עם הסובב והסובבים

תובנות חדשות עולמות  , תבניות חדשות, וליצור, לחולל, במטרה לנכס לעצמם הבנה
.חדשים

הבית שלנו ממשיך בתהליך איטי להשתנות ולהבנות במטרה להיענות לצרכים  
החקירה ההתפתחות והחוללות  , ההתפתחותיים הפונקציונאליים ולתהליכי הלמידה

מרחבי הכיתה  , המטרה היא ליצור סביבה המזמינה בכל מרחביה. של הילדים
יחסים שמהותם שותפות והשתתפות  ; ליחסים עשירים, הפרטית והמרחבים הציבוריים

.והזמנה לחקירה ולמידה מתוך שותפות חוויה ועשייה
מכוונים להתבונן ביחסים שהילדים מפתחים עם ההזמנות השונות  , אנו המחנכים

ולתעד  , בינם לבנינו, בינם לבין הרוטינות בגן, בינם לבין עצמם, במרחבי הכיתה והבית
כשמטרת ההתבוננות והתיעוד היא למידה של מאפייני ההתנסות  , מתוך המתרחש

למידה זו תאפשר לנו לגדול עם הילדים להתפתח ולפתח את  . והחקירה של הילדים
להעמיק ולהרחיב את  , להמשיך, בשותפות עמנו, כך שהן תאפשרנה לילדים, ההזמנות

התחום  , התחום המוטורי והסנסורי: החקירה והלמידה שלהם ושלנו בתחומים השונים
.התחום הקוגניטיבי והשפתי כאחד, חברתי-הרגשי

תוך  , באופן ספונטאני-חשיבה תכנונית והבנה כי ההזמנה הראשונית המוגשת לילדים
תשתנה וצפויה  -או לאחר חשיבה ותכנון בהתאמה להתפתחות\כדי אינטראקציה ו

, ולהתפתח בהתאם ליחסים שיפתחו הילדים בליווי המבוגרים עם ההזמנה" לגדול"
היא העומדת בבסיס הגישה ליחסים עם ילדים בכל אחד מתחומי  

(.חברתי-מוטורי ורגשי, קוגניטיבי)ההתפתחות
לומדים צומחים ומתפתחים  , אוספים חומרים מידי יום ביומו, אנו בתחילת הדרך

.עם ולצד עמיתים ויועצים בתחומי התמחות שונים, בתהליך הדרגתי עם ולצד הילדים

יחסים עם הורים  
הם ההורים אתכם אנו חפצים ליצור שותפות , כוח מרכזי ומניע נוסף במערכת

השותפות המרכזית בינינו היא על  . יחסים של עמיתים עם וסביב הילדים, והשתתפות
.שמזמנת להתבוננות  למידה והבנה-ההתחלקות במידע

רצון של כולנו לקחת חלק בחיים של , חשוב לנו ליצור יחסים המבוססים על הדדיות
הילד יחפש , כל ילד וילדה הנמצאים בבית החינוך כשאנו מודעים שבין הבית לגן

האם  ? איך רואים אותי במסגרת? איך רואים אותי בבית-מה דומה, מה שונה, להבין
care? Careאת אותה התרבות של " ילד יכול"הבית והגן מטפחים את אותו דימוי של 

.לסביבהcare-לזולת וcareלעצמי 
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,  למידות ויחפשו לתת להן משמעויות נוספת, תובנות, חוויות, יביאו מן הביתהילדים 
תובנות ולמידות ויחפשו לתת , הילדים יוצאו מהגן עם סל מעובה של חוויות. בגן, עיבוי

הם ... בקהילה, במשפחה, בבית, להן תוקף ומשמעות ולהעמיק גם בעולמות נוספים
כשהם חווים טווים  , שעה שעה, הולכים וילכו על הגשרים בין העולמות מידי יום

ככל שנשכיל . ומחזקים את מארג התובנות שלהם על עצמם ועל העולם יחד עמנו
לטפח את התרבות המשותפת שלנו בהלימה כך ירגישו ויפנימו הילדים את המסרים  

.והמשמעויות  ביתר שאת
אנו מכוונים שבית זה  . בית החינוך הוא הבית של הילדים שלנו הורים וצוות כאחד

תרבות . יכלול את כל האיכויות הנדרשות ומכוונים להצמיח ולטפח את אלו החסרות
זו שהיא תרבות של בנייה משותפת עוברת דרך שיח וחליפין באופן יומיומי תדיר  

שתוף פעולה  , הערכה, בתקשורת יומיומית זו אנו שמים בסיסים של אמון. ושותף
והבנה שישמשו אותנו בעיתויים יותר מאתגרים בין אם האתגר יגיע מכוון הסביבה  

.משפחה או איש צוות, צמדי  ילדים, ילד ספציפי, הגן כולו, קבוצה של ילדים, והקהילה
ואמצעי  בווטסאפ, התלהמות בגינה' צד ב' צד א, או התנהלות של מחנות\התנהגות ו

או את \תקשורת נוספים הם פוגעניים מחלישים ואין בהם כדי לטייב את היחסים ו
.  העשייה בשטח

ערוצי נראות ותקשורת  בין הבית לגן
הקשר בינינו לבניכם יהיה רציף ופתוח הטלפונים של מחנכי הבית יפורסמו ובמידת 

בכל יום בבוקר נהיה  . הצורך תוכלו ליצור עמם  קשר גם מחוץ לשעות העבודה
זמינים לקבל אינפורמציה מתמצתת על החלקים של היום שהילד מבלה מחוץ לגן 
.  ואחר הצהריים נתכונן להעביר אינפורמציה מתמצתת של מה שעבר על ילדכם בגן

-אנו ניעזר גם ב
מיועדים לספק נתח נוסף של אינפורמציה  , לוחות וקירות הגן: לוח הורים וקירות הגן
כולם מיועדים  , גם הלוחות בכניסה וגם הקירות והלוחות במרחב. אודות המתרחש בגן
, במה עסוקים בתקופה זו? מי חי כאן-נראות לחיי הילדים בגן, למתן נראות לילדים

.ואיך עובדים כאן, מה חשוב
, ניתן להעלות בפני הצוות, בה" שיח הורים"בכל שבוע קיימת בכל כיתה מסגרת של 

ההורים  . למסור ביקורת בונה ועוד, להעלות שאלות, סוגיות הקשורות לילד למשפחה
.והצוות יכולים ליזום את הבקשה לפגישה

כלים אותם נחלוק עמכם  , אנו מפתחים כלים המסייעים לנו להכיר כל ילד וילדה
.במפגשים השונים שנערוך במהלך השנה

או היועצת  \יתקיימו על פי הצורך גם פגישות בין ההורים למנהלת ו, בבית שורשים
.הפדגוגית
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בחלק מהאספות יהיה חלק מערכתי  . אספות הורים מתוכננות לאורך השנה3-4
.וחלק כיתתי

.אספת לקראת כניסה ומעבר לגן החדש
.או אספת הורים חצי שנתית\מפגש שיח על התקופה הראשונה ו

.אספת הורים מסכמת
בנוסף אנו צפויים להתכנס לפורומים של שיח ולמידה סביב התפתחות הילדים  

או ברמה המערכתית כפונקציה של המסע וצמתים  \ולהתכנס ברמה הכיתתית ו
.במהלכו שיידרשו שיח במליאה

אותו פאזל המקנה לכל הורה תחושה כי הוא " הרכבת הפאזל"מלאכת : חשוב לציין
מתבסס על חליפין ועבודה משותפת  , חווה בגן\יודע מה מתרחש בגן ומה ילדו עושה

אנו נעשה מאמץ לפתח תודעה של . של כל המבוגרים הבאים במגע עם הילד
כלומר לפתח תודעה כי מאחר ורוב שעות הגן  ; התחלקות מן ההוויה של הגן

קיימת כמיהה לתת ולקבל נראות , מתרחשות מחוץ למגע עיניהם של ההורים
.  גם באופן כללי וגם באופן פרטני-מהמתרחש בגן

לשוחח עם הגננות בטלפון  , על ההורים ליזום פניות לקבלת המידע החשוב להם
אם לא יהיו לנו תשובות נוכל ; ולשאול מידי תקופה את אותן שאלות המעניינות אותם

הצוות ייזום דיווחים ויעביר ...עם אנשי החוגים\לשוחח עם העמיתות\לחזור ולהתבונן
(יותר על פי הצורך)רשמים ויזמין את ההורים לשיח פרטני לפחות פעמיים בשנה

יחסים עם הסביבה
שלד הסביבה הראשונית שיצרנו ממשיך להיות  . הסביבה היא איש הצוות הנוסף

על  . מושא להתבוננות ובחינת פוטנציאל פדגוגי של כל המרחבים בתוך הגן ומחוצה לו
השלד רוקם כל גן עור וגידים יחד עם אנשי הצוות הפועלים עליו ובתוכו מידי יום 

אך תמיד יחבור לרצון שלנו לפעול מתוך  , חלק מהציוד שהגיע לגן יהיה קבוע. ביומו
תגיב  , תימצא ביחסים-ככל מחנכי הבית-כך שגם הסביבה, חשיבה וגישה תכנונית

.ותשתנה ככל שתתפתח החקירה והלמידה של הילדים והמבוגרים גם יחד
אנו מזמינים אתכם להעשיר את הסביבה שלנו באופן רציף בפריטים המזדמנים לכם  

קופסאות , ניירות אדריכלים, ניירות עטיפה, בבית וברחוב ובציוד מתכלה כגון קרטונים
...חומרי מחזור מגוונים, חומרי תעשיה וטבע, ומכלים של מזון

, השכונה, הרחוב, הגינות, הסביבה החינוכית שלנו היא גם הסביבה הקרובה לגן שלנו
לגינות וניזום  , אנו נצא לרחוב. המוסדות והגופים הפועלים בה ועוד, אנשי השכונה

במטרה להעשיר את  , סביבה, קהילה, יצירת קשר ובריתות עם גופים שונים בשכונה
.חוויות החיים והלמידה שלנו
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-נגיע וניגע בסביבות רחוקות יותר מהמיקום הפיזי של גן שורשים, ההוריםבסיוע 
נצא לטיולים , חומרי מחזור ועוד לגן, גרוטאות, הורים יביאו מקרוב ומרחוק חומרי טבע

נציין אירועים  , או ישלימו חוויות של חקירה ולמידה\ופעילויות משותפות שירחיבו ו
.נכיר גופים אתם נוכל להעשיר את המסע ועוד, ומועדים מחוץ לגן

.  הדדית עם גורמי ומוסדות חינוך נוספיםבהפרייהחשוב לציין כי אנו כמערכת דוגלים 
קיום הקשר עם הסביבה הפדגוגית המקצועית משאיר את הגחלת בוערת ואת יצר  

על כן לאורך השנה בהזדמנויות שונות יתקיימו בגן ומחוצה  . הלמידה וההפריה פעיל
לו בהשתתפות אנשי החינוך של המערכת מופעים שונים של למידה משותפת עם  

.  מתחום החינוךומווניםמוסדות שונים 

יחסים עם תוכן
את  \הילד תמיד מביא את עצמו, עליו הילד פועל\לא משנה מהו החומר אתו"
 The hundred languages"תרגום חופשי מתוך הספר " )על ודרך החומר" סיפורו"

of children " מאתEdwards Gandiniו-(Forman  .
היומיום מספק לנו אין ספור תכנים ראויים  . במרכז הווייתנו נמצאים היומיום והחומרים

ילד הורה איש  , כל אחד מהשותפים. להעמקה להרחבה וללמידה, וחשובים לחקירה
סדר היום  . בעל פוטנציאל להזמין אותנו להעמיק לתוך תוכן נתון, צוות הסביבה

..והתכנים אינם בעלי תבנית נתונה וסגורה אלא מתהווים לאורך השנה
עצמים שנלקט מסביבות המחייה  , חומרי בנייה, חומרי טבע, יצירה, כיור, חומרי עבודה

משדה הכותנה מגדות , הקרובות וגם הרחוקות  עם  ולילדים כמו למשל מהתעשייה
,  בחצרות ובסביבה הקרובה, בפנים הגן-יזמנו אותם בקונטקסטים השונים, הנחל

.לבנות וליצור תוכן משמעותי , לחקור
אלא בחומרים ובתפיסה כי הילדים  " משחקים"או ב" צעצועים"לא מדובר רק ב

, לצבור ידע ומיומנויות, להתנסות, מכוונים לחקור, עובדים במלוא המסירות והרצינות
אנחנו רוצים  . להמציא ועוד, לקבל הד, להשמיע, להראות, לשנות, לחולל, להתאמן

להעשיר את הנרטיב שלהם  , לזמן הזדמנויות אין ספור לילדים להביא את סיפורם
להעמיק את החקירה ולהעשיר את הדיאלוג והאינטראקציה, ושלנו
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שעות ואופי הפעילויות לאורך היום-יום בגן 

עם כל ילד מהמקום והתזמון ממנו הוא מגיע  -סדר היום ייבנה בהדרגה עם הילדים

ייבנה שלד של יום שיבסס אפשרות  (. את הריתמוס שלו לגן" להכין"אין צורך )

זמנית  -למתן מענה לצרכים דיפרנציאלים של ילדים בהזמנות השונות המוצעות בו

בעבודה בקבוצות  , בחללים השונים הפתוחים בפני הילדים, בחלקי היום השונים
.מנוחה ועוד, בהיענות לצרכים דיפרנציאליים מבחינת מזון, קטנות

בכיתת התינוקות וככל " סדר היום"המענה הדיפרנציאלי יהיה חלק מובנה ורציף מ

נמצא כי הצרכים הבסיסיים של  , נצמח לכוון חתך הגילאים הבוגרים יותר\שנעלה 

ארוחת  , מנוחה, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, גישור בין הבית לגן בבוקר-הילדים

הללו אנו רוקמים  " תחנות"יהוו את שלד הגן כשבין ה-ארבע וגישור בין הגן לבית
.בישיבות הצוות מידי שבוע את ההזמנות שנציע לילדים

אנו רואים  , שלנו בגן" רוטינות"כי בצרכים הבסיסיים שסביבם יבנו רוב ה, נציין

העצמה שותפות  , למידה, קונטקסטים בעלי פוטנציאל אדיר של חקירה
.  והשתתפות

בחללים שונים לאורך רוב שעות  , לילדים תהיה אפשרות לבחור בין הזמנות שונות

מועדים ביום , ככלל יהיו חללים; הביתדריהפעילות והם יוכלו לבוא במגע עם כל 

ביקור ומפגש בין כיתתי , ובהזמנות בו יהיה חיכוך( חגים ומועדים)בתזמון , בשבוע

הבית ועוד תוך התאמה לכל דרילכל \חוויות משותפות לחלק\חוויה, מתוכנן
.קבוצות הגיל

,  גן שורשים עוגן בתוך התרבות של הקהילה בה הוא פועל ובתור כך סדר היום

,  ימי הולדת, ילבש סממנים מוכרים מתוך התרבות לרבות קבלת שבת, השבוע

אנו תמיד נרצה  . למידה עם ומתוך המועדים והחגים של לוח השנה מזמן לנו ועוד

לוחות שנה  , מנהגים, לתרבויות נוספות, להיחשף דרך ילדים צוות ומשפחות 
.נוספים ועוד

יום אחד קבוע  . 16:45ומסיים בשעה 7:30גן שורשים מתחיל את יומו בשעה 

.  פירוט בהמשך, לצרכי פעילות פדגוגית16:00בשבוע הגן מסתיים בשעה 

לארגן ולסדר את כיתות הגן טרם הגעת  , במטרה לשפר את איכויות העבודה

אנו  . בכדי לפתוח את הגן7:15לכל כיתה מגיע איש צוות אחד בשעה , הילדים

שכן הצוות לא פנוי לקליטת 7:30מבקשים שלא להביא את הילדים לפני השעה 

וזאת בכדי לאפשר  ,16:35איסוף הילדים מתבצע עד השעה , כמו כן. הילדים
.ניקיון ותחזוקת הגן ליום שלמחרת, לאנשי הצוות לעבוד על תשתיות הגן

ובהתאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של , היום נפתח בהזמנות שונות בכל קבוצה

עם תחושה של קבלת פנים  , ההזמנות נועדו ליצור אווירת בוקר נעימה. הילדים

פינות  , משחקי קופסא, ההזמנות כוללות שולחנות דידקטיים. לכל ילדי והורי הגן

מוקדי הפעילות נפתחים  . עבודה עם חומרים ועוד,  משחקי מוטוריקה עדינה, ציור
.  בהדרגה בבוקר ומלווים על ידי אנשי הצוות

12



אנו מתמקדים בתהליך של קליטת הילדים והמעבר בין , במהלך שעות הבוקר

על  8:45אנו מבקשים מההורים להביא את הילדים לגן עד השעה . הבית לגן

וכן שהילדים יזכו במרב  , מנת שנוכל ללוות את הילדים בתהליך הפרידה מההורים

.  תשומת לב אנשי הצוות ובפעילות בין המוקדים השונים המוצעים במרחבי הכיתה

אין אפשרות לאנשי הצוות ללוות את הילדים בפרידה מהוריהם שכן , לאחר שעה זו

אנו מבקשים להיות . ארוחת בוקר ופעילויות שונות, ואתו מפגש בוקר, היום מתחיל

רגישים לשעות בוקר אלו ולצורך של הילדים בפרידה נאותה וקבלה ראויה  

אנו מבקשים לפתח תהליך של כניסה לגן וגישור בין הבית לגן המבריג  . בבקרים

האקטיביים והמעצימים שלו עצמו ושל הגן ורואים  , את הילד לחלקים הפעלתניים

,  הילד-בתחנות הגישור בין הבית לגן מקום חשוב של מפגש בין שלושת השותפים

שדה המחקר  , על כל המשתמע מכך מבחינת הדינמיקה-אנשי הצוות וההורים
.ושיתוף הפעולה

.  הילדים ניגשים לאכול ארוחת בוקר, (תלוי כיתה) 8:30-9:30בין השעות 

והילדים , ארוחת הבוקר המוצעת לילדים מוגשת בחדרי האוכל שבמרחב הציבורי

. בזמנים המוגדרים לכל קבוצה, בליווי הצוות ולאחר שטיפת ידיים, ניגשים לאכול

וגם  , המפגש מלווה באנשי הצוות בלבד! היא מפגש של ילדים, ארוחת הבוקר

מלווים מתבקשים לכבד את המסגרת ואת מהלך  . למפגש זה מטרות ולמידה משלו
.הפעילות של ארוחת הבוקר ולהימנע מלהתיישב במקומם של הילדים

.  בחלק מהגנים מתרחש בשעה זו מפגש מליאה קצר וקבוע, בתום ארוחת הבוקר

, מי נמצא היום בצוות: זהו מפגש המאפשר לעלות בפני הילדים את חדשות היום

,  האם בן צוות או ילד רוצה לספר משהו למליאה, מי לא הגיע מבין הילדים ולמה

.חוגים ועוד, צוותים\אלו פינות, מה צפוי לנו היום

.  בהתאם לצרכי הילדים, אצל קבוצות הצעירים קיימת אופציה של שנת בוקר

זה הזמן  .זהו חלון הזמן העיקרי של הילדים לעשייה10:00-12:00בין השעות 

.  טיולים ועוד, סדנאות, בגינה, פעילויות בחצר, בו מתקיימים החוגים של הגן

:  פעילות היצירה מתרחשת בכיתות הגן או בחצר וכוללת התנסות בחומרים מגוונים

כל יום מוצעת  ... צבעי מים, צבעי ידיים, חומר, בצק, פלסטלינה, דבק, גואש

אצל הילדים הבוגרים יכולה  . אחת לפחות להתנסות בחומר, פעילות מסוימת

העבודה  . עצמאית, חומר/ פלסטלינה/פינת צביעה מלווה ופינת בצק, לפעול למשל

המרחב והיכולת  , כך מתאפשר לכל ילד הזמן, בסדנאות נעשית בקבוצות קטנות
.  ולאיש הצוות ללמוד ולהכיר בצורה פרטנית כל ילד וילד, לחקור את החומר

תלוי  )מספר פעמים בשבוע . אנו בונים שגרת טיולים בקבוצות קטנות, כמו כן

.  לטיול בחורשה הצמודה לגן, בליווי שני אנשי צוות, יוצאים מספר ילדים, (קבוצה

ועל כן אין , היציאה לחורשה נעשית דרך שער אחורי של הגן הצמוד לחורשה

אין ספור פעילות  , סביבת הטבע מזמנת לנו חוויות ומפגשים. חציית כבישים

,  שלוליות, פרחים, צמחים, היא שופעת בסוגי עצים. בתחומי ההתפתחות השונים
.  ועודגינה ציבורית עם מתקני משחק ועוד , בתים בהריסה ובתהליכי בניה, חתולים
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אנו מתחילים  , (ייתכן ומוקדם יותר אצל הצעירים)11:45לקראת השעה 

,  בו מסכמים איך עבר היום)מפגש מסכם יום . בהתארגנות לקראת הצהריים

ארגון מרחבי הגן לזמן , (דקלום, מספרים סיפור קצר, משוחחים על אירועים שקרו

לאחר מכן  . שטיפת ידיים והתארגנות הילדים סביב שולחנות האוכל, המנוחה

לאחר  . במתכונת זהה לארוחת הבוקר, הילדים מתיישבים לארוחת צהריים
.  החלפת בגדים והתכנסות לשינה, הארוחה ישנו זמן של ניקיון

:מנוחה בגן

,  הן מבחינה פיזית, שעות של פעילות אינטנסיבית6-לאחר כ, הגן והילדים

,  הגן כמו לכל פעילות. נכנסים לפעילות מנוחה, אינטלקטואלית והן מבחינה רגשית

יש מזרון משלו ובו הוא יכול , לכל ילד. נכנס למערך מתוכנן ומאורגן של מנוחה

תהליך הכניסה למנוחה מלווה במבוגרי הגן  . לשכב ולנוח, להיות עם עצמו

לפעמים הכניסה למנוחה מלווה . מלטפים מנשקים לפי רצון הילד, שמכסים

עוברים  , דקות מנוחה20לאחר , אצל הילדים הבוגרים. במנגינה ועוד, בסיפור

.  במרחב הפנוי ממזרונים, לפעילות שקטה, הילדים שלא נרדמו ושמעוניינים בכך

,  לא מופעלת פעילות מגרה. אופציה לחזור למזרון ולנוח עוד קצת נשארת פתוחה

לא חוגים ולא מפגשים בזמן המנוחה והילדים בהחלט לומדים קודים של התנהגות  

הפעילות השקטה . משחק שקט ועוד, דיבור בלחישה-ייחודית לזמן המנוחה בגן

מאחר וזמן  , עצמאית, לעתים מלווה באחד מאנשי הצוות ולעתים, של הילדים

היערכות ופעילות ליום , סיכום יום, הוא זמן לשיחות צוות ושיחות הורים, המנוחה
.המחרת

אנו עומדים לצדם של הילדים בפיתוח עצמאות  , כמו בכל שלב אחר בחיי הגן

כשילד מבטא מבחינה מילולית או מבחינה פיזית  . ואחראיות כלפי נושא השינה
.אנו מכבדים זאת ומאפשרים לו לנוח, שהוא עייף

,  ילד הזקוק להפוגת בוקר. בגנים הצעירים קיימת אפשרות לשנת בוקר, כאמור

,  ככל שכוחותיו יעמדו לו, אט אט. יקבל את המזרון שלו במרחב שיאפשר לו מנוחה
.יצטמצם צורך זה עד שיעלם

:  קיימת כל העת אופציה ומרחב בו הילד יכול לקחת הפסקה מהפעילות, בכל גן
.אפשרות לבקש מזרון למנוחה ועוד, פוף, פינה רכה
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ניגשים לארוחת ארבע  , הילדים קמים בהדרגה. 15:00-15:30הקמה סביב 

16:35אנו מבקשים להקפיד להגיע עד השעה . ולפעילות שקטה לקראת איסוף

לשוחח , בכדי שתהיה להורים את האפשרות לשהות בגן כמה דקות לפני העזיבה
.להתעדכן בנעשה, עם אנשי הצוות

בכל 12:20איסוף עד השעה , 12:30בימי שישי פעילות הגן מסתיימת בשעה 
.  הקבוצות

מתאימים אנשי הצוות על השלד , כל יום. השלד הפרוס לפניכם הוא שלד בסיסי

לאפיונים העולים מתוך  , למזג האוויר, את הלך היום המתאים לקבוצה שלהם, הזה
.אירועים מיוחדים פרויקטים ועוד, ימי הולדת, חגים-מתוך העיתים, הקבוצה

הורים מתבקשים לפתח יחסים של כבוד :תזמון הגןחשוב לנו לחדד את נושא 

אנו מבקשים להביא את הילדים עד לשעה  . ואיכות בכל הנוגע לריתמוס הגן

כהצעה להתנעת  , כך יוכלו הילדים ליהנות מכל תחומי החיים המוגשים להם.8:45

פרט למקרים מיוחדים  -9:30אין אפשרות להגיע לגן מאוחר מהשעה . היום

ולצפות למצוא  , (אירועים מיוחדים, טיפת חלב, רופא)ומתוקשרים בין הבית לגן 

הורה שמביא . את הצוות ממתין לילד המאחר עם ארוחה וללוות את הילד בפרידה

ידאג לספק לו את ארוחת הבוקר מחוץ לגן ולתווך לו  ,9:30את ילדו לאחר שעה 

במקרה של הגעה מאוחרת יש להורה אחריות גדולה יותר בגישור . את הכניסה לגן
.  ילדו לגן

במידה והילד לא מגיע לגן 9:00אנו מבקשים ליידע את אנשי הצוות עד השעה 

.באותו היום

,  על מנת שגם היציאה מהגן תהיה נינוחה. בנוסף נבקש להגיע בזמן גם בסוף היום

את אנשי  , את הגן, אתם מכבדים את ילדכם, בהגעתכם בזמן. איכותית ותורמת

אנו בגן רואים את  . אשר מסיימים יום עבודה וכבר נערכים ליום למחרת, הצוות

ליחסים של איכות וכבוד בכל הנוגע  , צוות והורים מחויבים ואחראים יחד, עצמנו
.לריתמוס הגן
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חגים מועדים וימי הולדת בגן

מתוך הגן יוצאות  . דוגלים ביצירת קהילה ושותפות בין הבית לגן, אנו בגן שורשים

יוזמות להידוק הקשר והגשר בין הבית לגן כדוגמת , מדי שנה ולעתים מזומנות

קבלות שבת וימי  , טיולים משותפים, הורים וילדים בחגים, פעילויות משותפות
.הולדת

,  חברתית משותפת-חלון הזדמנויות לחוויה רגשית, אנו רואים במועדים ובחגיגות

חג וחגיגה  . יש דגש על חוויה ועשייה משותפת, באופיין של המסיבות שלנו, ולכן

מ  "ללמד אותם סדר פעולות ותנועות ע, אינם זמנים להעמיד את הילדים בשורה

לא במהלך  , הילדים אינם במבחן. שההורים יוכלו לבוא ולצפות בהצגה או בהפקה

שעבורם  , יש לקחת בחשבון שיש ילדים, גם כך. שיגרת החיים בגן ולא במסיבות

הם  , כשאור הזרקורים מופנה אליהם, ימי הולדת, התכנסויות חג עם או בלי הורים

נבקשכם , הורים. מ להתארגן לפעילות"הדורשים כוחות ויסות ע, שינוי בשגרה
.הצמדות וסירוב לפעול יחד, התרגשות גדולה, לקבל בהבנה תופעות של בכי

יהיה מלווה  , כל ילד בגן', וכוטיולים , חשוב מאוד שבמהלך פעילויות משותפות

,  במחשב הנייד, או עסוק בפלאפון/בהורה  שיהיה פנוי עבורו ולא מטפל באחים ו

,  נשב יחד, הוא על חוויה ועשייה משותפת ולכן, הדגש כפי שנאמר. בכלב ועוד
.ילדים והורים, צוות, נרקוד יחד ניצור יחד, נשיר יחד

הילדים שותפים וככל שהם בוגרים  , כמובן שבכל ההכנות לקראת מועד חג וחגיגה
.הם לוקחים יותר אחראיות בקביעת הפעילות שתעשה במועד, יותר

אנו מתחילים לייצר מסורות משפחתיות בגן בתקופות החגים כדוגמת מפגש מואר  

חגיגית מים  , ו בשבט"טיול קטיף פירות הדר בפרדסים בט, וחגיגי בחג החנוכה

עזרה ויוזמה של משפחות הגן  , אנו נשמח ונעריך שותפות. וביכורים בשבועות ועוד
.בכל המפגשים והחגיגות במהלך השנה

אנו עורכים בגן ימי הולדת אישיים לילדים בנוכחות בני משפחתם  : ימי הולדת בגן

.  מתפתח טקס ייחודי אשר נבנה עם הילדים החוגגים, בכל גן. וקרובים משמעותיים

י הכנה  "וזאת ע, השתתפות פעילה בטקס, גם ההורים מתבקשים לבוא להשתתף
.  בהתאם לבקשת הצוות, שיר/נגינה/משחק/קצרה-פעילות/מראש של ברכה

ונסתפק בעוגת  , אנו מבקשים מההורים לא להביא לימי הולדת ממתקים וחטיפים

אנא  -חל איסור מוחלט של הכנסת בלונים לשטח הגן, כמו כן. יום הולדת חגיגית
.הקפידו על כך

כדי לקבוע  , ייפנו אליכם, בתחילת השנה או כחודש לפני תאריך הלידה של ילדכם
.תאריך ולקבל אינפורמציה לגבי החגיגה

ילדי . לא נוכל לחגוג ימי הולדת, במהלך חודשיי  הקליטה: חשוב לנו להבהיר

ספטמבר אוקטובר יקבלו תאריך מיד עם סיום תקופת ההסתגלות וזאת בכדי 

ולעיתים בשל גודש של , בשל כך. לאפשר לילדי הגן ליצור שגרה בטוחה ומוכרת

ימי הולדת בחודש נתון עשוי להיווצר מצב ובו מספר ילדים יחגגו את יום ההולדת  
.  באיחור מסוים
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קליטה ויסות והסתגלות

יש ". מה זה גן"אתם וילדיכם כבר יודעים , נכון: ממשיכים\הורים לילדים בוגרים

אך  . מאפייני היום ועוד, השמחה, ההמולה, המרחבים, לכם ניסיון עם הריתמוס

,  האוכל, הילדים, הצוות חדש ולא מוכר, החללים שונים! הבית השתנה; עצרו רגע
.או עבר לגן אחר\חבר נפש שעבר דירה ו; הקולות, המראות, הריח

לפנות  , תהיו קשובים ומוכנים גם אתם להתייחס לכל שלבי הוויסות וההסתגלות

הניסיון בתרמיל בהחלט . לקליטה מותאמת על פי מה שהילד יעלה ויביא, זמן
.ניסיון זה בהתאם למה שנדרש לוישמישמשמעותי אך כל ילד 

השבועות הראשונים מהווים זמן מאוד משמעותי  -לכל ההורים המצטרפים למסע 

מלווה ( גם לבוגרים שבינינו)מעבר והסתגלות לכולנו . לצוות ולהורים, לילדים

חלק מהצפיות  . תהיות חששות  ועוד, שאלות, דריכות, התרגשות, ציפיות

להעלות וללבן במהלך האספות  , הורים וצוות, מהחששות ומהשאלות נוכל
.  בטרם תתחיל השנה, והמפגשים

מצוידים ביכולות ההבחנה והרגישות  , יגיעו בימים הראשונים, מצדם, הילדים

יבחינו בהבדלים בין הקונטקסטים אותם הם  , ובאינטליגנציה מחודדת, שלהם

ידע הבנה באשר  , אוצרות, הרגלים, בהם יש להם עוגנים-מכירים מחייהם עד כה 

הם ייזמו תהליכים . והקונטקסט אליו מתחילים להביא אותם מידי בוקר, מה צפוי

יחפשו , של ההזמנות והרוטינות החדשות, של הסובבים, לחקירה של הסביבה

המבוגרים ועמיתים  , נקודות עגינה ויפעלו על מנת להתיידד עם הסביבה החדשה

אנו המבוגרים נלווה אותם יחד . הם יפעלו על מנת להכיר ולהיות מוכר; סביבם

לומדים גם אנחנו להכיר  , תוך שאנו מתבוננים, בתהליך הלמידה המרגש הזה

;  נבנה את התזמון המתאים, להכיר את הסביבה ואת עצמנו דרך עיניהם, אותם
.נכיר יחידים ונפעל ליצירת ביחד ועוד

אצל  . הסתגלות והתקשרות שונים, לכל אחד מאתנו סגנון מעבר, כפי שידוע לנו

תקופת הקליטה היא תקופת  ( הורים וצוות-וגם אצל המבוגרים)חלק מהילדים 

גיוס משאבים ותשאול בתחומים שונים , בהתמודדות , שתאופיין בדריכות" מעבר"

.  שיבטא את הוויסות וההסתגלות ואת הצורך להתגייס, שקט-ייתכן אי. של חייהם

,  (צמצום או רעב גדול)שינויים באכילה , יקיצה בלילות, ייתכנו שינויים בהרדמות

הצמדות לגורמי הטיפול המוכרים והבאת חוסר רצון להיפרד מההורים גם אם  

נסיגה ביכולת שליטה על  , הסבתא האהובה\מדובר בהישארות עם המטפלת
.  אפאטיות ועוד, עצבנות, (לגן" גמול"גם אם הילד מגיע ) צרכים

ההורים  /להביא אותן לידיעת הצוות, יש לשים לב ולאמוד את התופעות הללו
.ולעקוב אחרי דעיכתן ככל שהילד מסתגל למסגרת החדשה
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ללא ידוע וביכולת  , ללא מוכר( מחודשת)הסיבות לקשיים אלו נעוצות בחשיפה 

הכוחות מופנים  ; הבנה והתקשרות בקונטקסט החדש, (מחודש)לפתח אמון 

להכיר את עצמי בסביבה  , להבין להתמודד עם התנאים החדשים, להכיר: לחקירה

.  כל אלו דורשים הפנית קשב ואנרגיה. החדשה ולהכיר את עצמי לסביבה ובסביבה

להרגיש  , לפתח תחושת ידיעה ושייכות למקום, על הילד לחפש את מקומו

כל זה  . מקבלים אותו והוא אותם ועוד, שהמקום מקבל אותו ושהשותפים החדשים

לרוב מתפתחים  . הן לילדים הוותיקים והן לילדים החדשים, איננו מובן מאליו

כדי לפתח גשר וקשרי אמון  ,נתח זמן כלשהו , התהליכים בהדרגה ודרוש לכל ילד
.עם הקונטקסט החדש והשותפים החדשים, משמעותיים

הזורמים בשגרת הגן מן היום , יש. קיימים סגנונות שונים של קליטה בקרב הילדים

-( אפילו מספר חודשים)כאילו היו כאן תמיד ולאחר תקופה מסוימת , הראשון

תשאול  "הם מראים סימנים של -כאשר כבר יש תחושה של שייכות ובטחון 

תקופת , בדרך כלל אצל ילדים עם סגנון קליטה מסוג זה. מאוחרת" ותגובה

הנוכחות והליווי של ההורים קצרה אך כשמופיעות השאלות והתגובות נידרש יחד 

ל אנו נשמור על  "גם במקרה והילד יראה כוחות ויכולות בסגנון הנ. לליווי מותאם
.תהליך קליטה מדורג שאינו לוקח את הילד וכוחותיו כמובן מאליו

והם מבקשים ליווי צמוד ותיווך  , יש ילדים שקצב השתלבותם בשגרת הגן איטי

הם ישתחררו אט אט  . או מבוגר משמעותי אחר, על ידי הורה, בסביבה החדשה
.מהעוגן וירכשו בהדרגה אמון בסביבה ובסובבים החדשים

מטרתנו היא לאפשר לילד -תקופת הליווי יכולה עשויה להיערך מספר שבועות 

,  יהיה נטול, בקצב המתאים לו  וזאת בכדי שהמשך השנה, קליטה טובה ובטוחה

.מסממני קליטה הקשורים לתהליך הראשוני שעברנו יחדיו, עד כמה שניתן

מתי אוכל  ? כמה זמן זה ייקח-לכן לא נוכל להשיב חד משמעית לשאלות כגון 
.  'וכו? לחזור לעבודה

את מנת זמן הליווי , ידרוש, כל ילד עם הסגנון שלו-משמעית היא-התשובה החד

נוכל להבטיח קליטה , אם אנחנו ואתם נשתף פעולה באופן מרבי. והתמיכה שלו

הוא  , שיוליד אצל הילד תחושת בטחון ואמון בעצמו ובסביבתו ומשם, וזמן מעבר

.יוכל להיפתח ולפרוח בגן

:ילדים והורים חדשים

ילד שלפניו עומדת משימת הסתגלות לגן  ; יצטרכו לעגון בבטחה בגן ובעוגן מדובר

תזמון  , חוקים חדשים, הרגלים חדשים, חברים חדשים, מבוגרים חדשים, חדש

רק  , יוכל להתמודד ביעילות, ריחות וטעמים חדשים, זרימה וחופש חדשים, חדש

שני העוגנים המשמעותיים הם  . אם יפתח במהרה או יעמדו לרשותו מספיק עוגנים

הילד , שיהיה אדם מוכר לילד שבנוכחותו, הילד עצמו  והמבוגר המלווה, כמובן

לקלוט את  , אתו הילד יכול לעשות את ההתמקמות הראשונית. מרגיש בטוח

מי הם  , הנתונים הראשונים אודות הסביבה אודות השגרה ולספוג דרכו וממנו
.הדמויות המשמעותיות במקום החדש
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המצויד , הכשיר, אנו מאמינים בילד הפוטנטי, כפי שכבר קראתם לעיל באגדן

זוהי  . עם העולם ועם הסובבים, בכוחות וברצון ליצור קשרים משמעותיים, מלידה

גם בתקופת המעבר  , שממנה אנו יוצאים בהסתכלות על הילד, נקודת המוצא

אנו יודעים שאם עומדים לרשות הילד עוגנים בטוחים המאמינים בו . והקליטה

הוא יעשה את הצעדים , ומשדרים את מסר האמונה בו ובמסגרת החדשה
ראשוני ואיכותי עם הגן הסביבה bondingלעשות , הדרושים להכיר ולהיות מוכר

ועד מהרה הוא יוותר על הכמיהה להיות מלווה באופן . המבוגרים והילדים במקום
.יתרחק ייזום ויוכל לשלח אותם ולהיפרד מהם, צמוד על ידי עוגניו הראשוניים

מתוך ראיית  , משקפת לילד, מתבקשת להיות נינוחה וחיובית, הדמות המלווה

, אני רואה שהשתלטת יפה על הטיפוס במתקן: "הכוחות שלו את המתרחש סביבו
אולי תכירו ותוכלו לטפס  , והוא גם חדש בגן… הנה אתה רואה לילד הזה קוראים

אימא שלה הולכת  , הנה הילדה הזאת נפרדת מאימא שלה, לשחק ביחד\ביחד

את יכולה להציע לה לבנות ארמון  , לעבודה והיא תמשיך לשחק כאן עם אילנית
...".  בחול

סיבוב  ( רצוי שזאת תהיה דמות קבועה)תעשה הדמות המלווה , בתחילת כל יום

אך  , יידרשו המלווים להרבה תיווך וליווי, בהתחלה. אוריינטציה יחד עם הילד

בחירת בן , כלומר. צריכה להיות ברורה משימת השחרור וההעברה, מהתחלה

שיהפוך בהדרגה להיות העוגן הראשוני של הילד בגן והעברת  , צוות אחד לפחות

גם המבוגר וגם הילד . הבחירה תעשה באופן טבעי. תפקידי הלווי והתיווך אליו

של תחושה נוחה יותר עם בן צוות , "קליק"עניין של )שותפים בתהליך הבחירה 

הצוות יעבוד בשבועיים הראשונים באופן רצוף ללא ימי חופש על מנת  (. מסוים

לאחר מכן נעבור בהדרגה  . ל"ללוות באופן מותאם את התקופה הרגישה הנ

על מנת ליצור  , זהו המאמץ שהצוות והמערכת משקיעים. לעבודה לפי המערכת

מטרתו לעורר ביטחון ולאפשר לילדים  , רצף זה. רצף נוכחות בתקופה הראשונית

להעביר את  , כל פעם שאפשר, רצוי. לפתח היכרות רציפה עם אנשי הצוות

הנה  , אתה רוצה כוס מים תבקש מעדי"של היומיום לצוות ' הקטנים'התפקידים 
.הנה אלה תוציא לך פאזל ועוד, שירלי תעזור לנו להחליף חיתול

נבקש מהמלווים לתפוס פינה ולתת לילדים להתרחק  , לאחר היומיים הראשונים

המלווה נשאר במקום קבוע וידוע והילד יכול . בהדרגה מבלי ללוות אותם לכל מקום
.'לתדלוק, 'בשעת הצורך, לחזור אליו

לאחר שהילד מתחיל לתפקד במרחב ולאחר שמתחיל תהליך של התפתחות  

ילדים או עם מרחב  \מאנשי הצוות ואולי גם עם ילד( או יותר)תקשורת עם אחד 

תמיד תוך  -ניתן להתחיל לשקול פרידה, מסוים שהילד מרגיש בו נינוח שמח ובטוח
.היוועצות עם אנשי הצוות
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פרידה

הכול  . שבהדרגה מתרחב לפרקי זמן ארוכים יותר, בהתחלה נפרדים לזמן קצר

חייב להיעשות כך שהילד יפתח מקסימום אמון כלפי המלווה והמבוגרים החדשים  
:שמטפלים בו ולכן

בדיבור . מדברים על כך שהילד יישאר בגן עם החברים שלו ועם אנשי הצוות•

.מעבירים ביטחון שהילד נמצא בידיים טובות( בתוכן ובטון)

אחרי ארוחת  -מדברים על כך שלאחר זמן מוגדר חוזרים ובאים לקחת את הילד•

אני אחזור לקחת ( קצת זמן)הצהריים בעוד קצת זמן אחרי שאני אלך למכולת 
.עומדים בהבטחות באופן מדויק-אותך 

שאלה  \הבכי הוא ביטוי. גם אם הילד בוכה! לא נעלמים לילד בלי להגיד שלום•

מבין כי קורה כאן משהו שהוא עוד  , דרכם הילד מראה לנו כי הוא מבין את ההבדל

האם אתם חושבים שאני  : דבר שעשוי לעורר מתח ושאלה, רגיל אליו\לא מכיר

גם לשפת  -והילד מאוד קשוב ורגיש לתשובה שלנו? ת להיות כאן בלעדיכם\מסוגל

פורקן של המתח שהיה \הד, ולפעמים הבכי מופיע רק כשמלווה חוזר-הגוף שלנו
.עצור בפנים

בכי הוא  , אין בכל האמור לעיל ולהלן כדי להבטיח קליטה ללא בכי: דגש חשוב* 

כפי שציינו ולא רק  , כלי ביטוי ותקשורת טבעי וזמין לילד שטמון בו רבדים רבים

.  ואנו מעוניינים לתת מענה לכל הרבדים כך שייווצר בהדרגה ביטחון. מצוקה

,  בעמיתים ובד בבד כמובן ביטחון של ההורים בעצמם, ביטחון של הילדים בעצמם
.בילדים בנו ובקונטקסט

חיבוק  ; נשיר ביחד שיר. אקריא לך ספר"מתריעים זמן קצר לפני הפרידה למשל •

ואז נותנים תוקף לאמירה מבלי  " נשחק בפאזל ואז אני הולך; הולכת\ואני הולך

תמיד מבקשים עזרה ותווך בפרידה מבן . לפתח משא ומתן ושדר של אי החלטיות

או פונים לאיש צוות /מחכים רגע ו( עסוק בפרידה אחרת)כשבן צוות לא פנוי , צוות
.לא הולכים ונעלמים בלי ליידע את הילד! שוב. אחר

אני מספר לך  , רצוי לנסות לפתח טקס פרידה שחוזר באופן קבוע כל בוקר למשל•

בונים בית ;  מדקלמת דקלום ואז נפרדים\שרה שיר, אני מערסלת אותך, סיפור
לאחר  … נפרדים קבוע ליד החלון נפרדים קבוע במגלשה… בלגו ואז אני הולך

.להתייעץ ועוד, לשאול מה קורה, ניתן תמיד להרים טלפון, שההורה נפרד

,  תקשורת-אי, שקט מופגן-אנחנו לא מאריכים זמן שהות כשמתפתח אי-!שימו לב

מאחר  , לקרוא לכם עוד בטרם הדבר יקרה, אנחנו נשתדל. מצוקה וחוסר אונים
.ומצב זה אינו תורם לתחושת הביטחון של הילד

.
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תזמון

בכדי  . מטרתנו הראשונית היא לבנות סביבה בטוחה ויציבה עבור הילד, כאמור

תוך הסתכלות  , לעשות זאת תהליך הקליטה וההסתגלות יעשה בצורה הדרגתית

יש לקחת בחשבון כי  . על כל ילד בצורה פרטנית, הורים וצוות, וחשיבה משותפת

ואנו מבקשים מכל הורי המערכת  , תהליך זה ייערך בשבועיים הראשונים של הגן

השלד הבסיסי של תקופת . להיערך לכך ולפנות את יומכם מראש לתקופה זו

בשלושה ימים . ההסתגלות מותאם בנפרד לילדים ממשיכים ולילדים חדשים

-למשך כשעה, הראשונים ההורים יהיו נוכחים באופן מלא בגן ביחד עם ילדיהם

מתוך הנחה כי הילד יכול , לאחר היום השלישי תתחלנה להתבצע פרידות. שעתיים

הפרידות יתבצעו . וכי הוא יצר עוגן בסביבתו בגן, ומסוגל להיפרד מהדמות המלווה

לאט  . ובימים אלו הילדים יסיימו את פעילותם בגן לאחר חצי יום, 9:30עד השעה 

,  יישארו כל הילדים לפרקי זמן ארוכים יותר של היום, עם התקדמות הקליטהלאט
.עד ליום מלא

חשוב לסייג ולומר כי זהו שלד בסיסי של תזמון המתרגם את הערכים המובילים 

כמובן שבכל כיתה ובכל קבוצת גיל ייעשו ההתאמות הנדרשות  . לפרקטיקה בשטח

המטרה היא לבנות בהתאם  . לרבות התאמות נדרשות עבור כל ילד באופן פרטני

לכל  , תוך שיח רגיש בין אנשי הצוות והמלווים את תהליך הקליטה מבית, לערכים
.  מותאמת"  חליפה"ילד 

כאמור  . 7:30-16:45לספטמבר בין השעות 1-אנחנו ערוכים בגן לעבודה החל מה

יקדיש הצוות  , את השעות שלאחר צאתם של הילדים. 16:35שעת איסוף אחרונה 

רפלקציה על מה שהתרחש ותכנון היום והמהלכים , הטמעה, לאיסוף אינפורמציה

.קבוצה\הבאים עבור כל ילד

יש לקחת . במיוחד חדשים רק לחלק מהיום, יישארו ילדים, בימים הראשונים, שוב

כך שכל ילד יישאר בגן בליווי  , את האופי ואת רמת ההתרגשות של כל ילד בחשבון
קחו אותו לנוח  " …מספיק"סימני , ילד שמתחיל להראות סימני עייפות. לפי יכולתו

.  תהיו קשובים להערות הצוות ולהצעותיו. ותבואו מחר בכוחות מחודשים

אפיוני הפעילות

-בחלקים הציבוריים ובחצרות-יהיו אזורי הפעילות בגן ומחוצה לו, בימי הקליטה

את טווח  , בכל אזור יימצא איש צוות שיתווך את הפעילות. פתוחים רוב היום

נבקשכם לשתף פעולה גם עם החופש וגם עם הגבולות  . החופש ואת הגבולות

את התחפושות מפינת הבובות לא מוציאים החוצה אבל ניתן להתחפש וללכת  )
(.אתה יכול להוציא פאזל מהמדף כאן; נעליים חולצים כאן, לעבוד בפלסטלינה

בתחילת השנה יהיו מספר הפינות מצומצמות וחוזרות על עצמם על מנת לאפשר  

כל הדברים שמאפשרים  . עצמאות בתפעול ועוד, לימוד כללי העבודה, קביעות

הילד ילמד את המקום ויוכל . כ לילדים"הנחוצים כ, בטחון ושליטה, התפתחות
.איזה פעילויות יוצעו לו ועוד, לחזות מה ומי יפגוש
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גמילה וקליטה

כפי שכבר ידוע לכם תקופת הקליטה היא תקופה מלאה  ! נדגיש כאן נקודה חשובה

דרושות לילדים המון אנרגיות פיזיות ונפשיות בכדי לעמוד  . במשימות והתרגשות

מבובה  , "שמיכי"מ, ממוצץ, כגון גמילה מחיתול-תהליכי גמילה. במשימות השונות

,  לא ניתן לצפות מילד רך בשנים. ימתינו עד למועד מתאים יותר, מחפץ מעבר

תנו  , עוד קצת סבלנות. להיות מוכן ומזומן פנוי למספר רב של משימות בבת אחת

לאחר הקליטה נוכל לחזור ולהתחיל לחשוב  , המוכר" שמיכי"ה, לו את עוגן המוצץ
(.ראה גם סעיף גמילה. )על תהליכי גמילה ותזמונם, הורים וילד, צוות, יחד

חפצי מעבר

הוא  . שמגיע מהבית ומלווה את הילד לגן ובגן, חפץ כלשהוא שהילד קשור אליו

מקנה לילד ביטחון , אימהיות ואבהיות/טעון באנרגיות ביתיות, מסמל את הבית

ולוקחים בחשבון שהם )חפצי מעבר יסומנו בבירור . ומהווה עוד עוגן בגן עבור הילד

בשמו של הילד והם ממש מקבלים מהצוות את  !( לפעמים יכולים ללכת לאיבוד
.ברכת הדרך

נדגיש כאן כי חפצי מעבר עשויים ללוות את הילדים לתקופות מסוימות ולעיתים  

כולל , אנו מבקשים לפתח דיאלוג פורה סביב החפצים. לשנת הלימודים כולה
.לא כדאי להביא לגן/אפשר-מה כדאי ומה אי, לקיחת אחריות לגבי מה אפשר

לא פעם חפצים אלה עוברים מטמורפוזה ומחפצי מעבר הם עוברים להיות חפצים  

הילדים מביאים אותם לגן מתוך ידיעה כי הם  . או חפצים מזמנים\מרחיבים ו
.טעונים פוטנציאל לאורר עניין ולזמן אינטראקציה ומשחק סביבם

אנו מברכים על כל אינטראקציה המזדמנת סביב חפצים מעין אילו כל עוד ולא 

דרך חפצים אלו  . או חפצים דמויי נשק\חפצים ממותגים ו\מדובר בחפצים יקרי ערך
.יילמדו משא ומתן יצירת הסכמים בקבוצה ועוד-יילמדו הילדים לחלוק או לא

פנו לכם זמן קשב  . תקופה רגישה ובעלת משמעות לפנינו-נוכל לומר, לסיכום

,  שאלו, תהיו קשובים לקולות ולרשמים והעבירו לנו  אותם , וכוחות לתקופה זו

לכל ילד זוהי  : וזכרו, חשבו יחד אתנו ובקול רם, תהיו קשובים לנו. האירו, העירו

,  אנו נוכל להיות להם מלווים תומכים . אינטנסיבית, חוויה וחקר,תקופה של למידה 

דרכה הם  , מותאמים ומשמעותיים ולהצמיח חווית למידה משמעותית וחיובית
.הביטחון והזהות, יוסיפו לבנות את תחושת היכולת

אל תתפתו להשוואות עם  ! כל ילד הוא שונה! כל ילד הוא עולם ומלואו-נדגיש כאן

עם ילדכם הקודמים ואל תתרשמו מסיפורי הדודה על הבן והגן , ילדים אחרים בגן

לעבוד ולהתפתח  , לכל ילד תבנית הסתגלות משלו ונצטרך להכיר. של השכנה
נקצור יחד כולנו את הפירות, באופן מותאם, אם נשקיע יחד. איתה
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שלנואנשי הצוות 

תהליך בחירת אנשי הצוות

כמידי שנה אנו תקווה . נעסוק רבות במלאכת הרכבת הצוותים, בחודשים הבאים

אלו  -להצליח ולבסס את הצוותים מתוך אנשי הצוות הוותיקים והמוכרים לנו 

המשכיות זו טומנת בחובה פוטנציאל רב  . לילדים להורים ולצוות, הנכונים לנו
.להמשך צמיחה לצד הצמחת תחושה של יציבות לילדים להורים ולמערכת

ימי עיון וליווי הפדגוגי אשר  , השתלמויות, המשכיות זאת נעשית באמצעות הדרכות
.  מפעילי חוגים ועוד, לאחראי תחומי פעילות, יקדמו אנשי צוות למובילי כיתות

,  בעלי איכויות אנושיות גבוהות, בגננו אנו מכוונים לגיוס אנשי מקצוע ואנשי צוות

כאלו שיהיו מסורים להם  . המעוניינים לקחת חלק פעיל בחייהם של הילדים

,  (בתור בני אדם ואנשי חינוך)ולהתפתחותם כמו גם לצמיחה שלהם עצמם 

אנשי חינוך בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים . לצמיחה של ההורים ולמערכת כולה

נתינה ואהבה אין סופית  , רצון, שלהם תשוקה, רצוי במסגרות גניות, בגיל הרך
.  לתחום

יעבור דרך סדרה של מפגשים  , תהליך המיון של אנשי הצוות שיצטרפו לשורותינו

הצוותים . היועצת החינוכית ואנשי הצוות, בעלי הגן, עם מנהלת הגן; ושיחות

תעודות יושר וכן ממליצים מהעבר כדוגמת הורים  , נדרשים להציג קורות חיים

כל איש צוות עובר מספר ימים של התנסות וחפיפה  , כמו כן. ומעסיקים קודמים

,  לבחון את התנהלותו בסביבה עם ילדים, בקבוצות הגן בכדי להכיר את המועמד
.  את הדינמיקה שלו עם צוות הבית ואת מקצועיותו

שבחירתנו לא  , אנו חווים לעתים אכזבה כשאנו מתוודעים אט אט, למרות כל אלו

לפסים  , בתום ניסיון הדדי של העלאת היחסים, בשעה זו נבחר. עונה לציפיות שלנו

אנו לומדים להתייחס  , בצומת שכזו. כשטובת הילדים למול עיננו, להיפרד, חיוביים

לומדים לחוות פרידה באופן איכותי ומותאם יחד עם כל העוגנים  , למושג פרידה

כך שגם סיטואציה כזו מהווה חלון הזדמנות  . צוות והורים, ילדים עמיתים: בגן

,  אנו נבקש סבלנות ושיתוף פעולה מההורים, בזמנים כאלו. ללמידה משמעותית
!תבוא עליה הברכה-וכמובן כל עזרה במציאת אנשי חינוך ראויים
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הייחוד שלנו כגן לומד  ; איכויות צוות הבית שלנו

צוות הבית שלנו הוא הגוף המרכזי המקצועי והכוח המניע הבולט של המערכת  

מאחר ואנו מערכת הלוקחת על עצמה אחריות על התפתחות של ילדים . שלנו

אנשי צוות , לכן ערך מרכזי עבורנו. אנשי הצוות לוקחים מחויבות בלתי מתפשרת

העבודה הקולגיאלית . הוא להמשיך כל העת לצמוח ולהתפתח, וההנהלה

-מהותה חליפין ורפלקציה בין כל המחנכים במערכת, המתפתחת והמתמשכת
.היועצת הפדגוגית ובעלי הגן, הצוותים החינוכיים, מנהלת הבית

:  מערך ההדרכה לצוותים כולל

צוות הבית מתחיל את  , בזמן חופשת הקיץ, טרם תחילת השנה: השתלמויות קיץ

במשך כשבוע וחצי במסגרת ימי ההיערכות  . הכשרתו לקראת פתיחת השנה

,  מועשר ונחשף ליועצים רבים, חווה, לקראת פתיחת שנת הלימודים הצוות לומד
.הדרכות וסדנאות בכדי לפתוח את השנה בצורה מקצועית ומותאמת

ביום קבוע אשר יימסר לקראת פתיחת  , בכל שבוע; ישיבת צוות כיתתית שבועית

בכל ישארואנשי הצוות . 16:00לפעילות ילדים בשעה יסגרהגן , שנת הלימודים

הצוות עובד בתכנון . או לעבודה פדגוגית כיתתית\כיתה לישיבת צוות שבועית ו

ברפלקציה בלמידה הנוגעת  , במעקב התפתחותי, או הזמן הקרוב\השבוע הקרוב ו

בתכנון העשייה הפדגוגית ארגון הכיתה באופן  , בעבודת צוות, בהתפתחות ילדים

עבודה זו יכולה להיות עבודה עצמאית של הצוות או . הכנת תכנים ועוד, מותאם
.  או יועצת הגן\עבודה מלווה על ידי מנהלת הגן ו

מדי חודש יחולו מספר ישיבות צוות מערכתיות בהנחיית  : ישיבות צוות מערכתיות

בישיבות  . או מנהלת הבית ולעתים מזומנים גם בעלי המסגרת\היועצת הפדגוגית ו

יקבלו הדרכה  , התפתחותיות, מנהלתיות, אלו ידונו אנשי הצוות בסוגיות פדגוגיות
.  והעשרה וישוחחו על נושאים שוטפים של הגן

באופן רציף ותדיר מידי חודש יחולו מספר מפגשי  : ישיבות צוות עם מובילות הבית
.מתכננות ונעזרות, מחליפות, מתייעצות, זהו פורום מרכזי בו אנו חולקות. מובילות

,  אנשי הצוות של הגן לוקחים חלק בהדרכות פדגוגיות בנושאים שונים: ימי עיון

ההנחיה בימי העיון היא בידי היועצת הפדגוגית הקבועה  . לרוב בתקופות החגים

עשייה  , או יועצים חיצוניים בתחומים שונים כדוגמת התפתחות הילד\שלנו ו

ימים אלו נועדו להעניק לצוות כלים נוספים להתבוננות  . תנועה ועוד, בחומרים

ולמקצעידע נוסף בכדי להעשיר את הפעילות היומיומית בגן , ולעבודה עם הילדים

,  בחופשת חג סוכות)ימי העיון מתרחשים שלוש פעמים בשנה . את התנהלותו
.ומועדיהם יפורסמו  בלוח החופשות, (חנוכה ופסח

י יעל מימון "הבית והצוות כולו יהיה מלווה לאורך כל השנה בהדרכה פדגוגית  ע

כשיעלה צורך פדגוגי התפתחותי מובחן יעל  . אשר מלווה אותנו מיומנו הראשון
.מימון תצטרף גם לשיח פרטני עם הורים
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אנשי  ": אנשי שפות"בגן שלנו פועלים לצד אנשי החינוך המאיישים את היומיום 

שפה  "חינוך בעלי התמחות ייחודית המביאים אל הגן וחושפים אותנו פעם בשבוע ל
".  ייחודית

ועם  " אנשי שפות"אנו מעוניינים שהילדים יבואו במגע ישיר וייצרו יחסים עם אותם 

במפגשים השבועיים שאותם אנשי  . שכל אחד מביא( התוכן)השפה הייחודית 

,  השפות מזמנים את הילדים ישתתפו גם המחנכים של הילדים כשהמטרה היא

-ולא רק כשאנשי)אלו יהיו מדוברות ונוכחות לאורך כל ימות השבוע " שפות"ש
.  מובאות לתוך היומיום של אנשי הצוות, (באים לפעול עם הילדים-"חוג"ה

מידי שנה במהלכה ובסופה אנו עורכים אומדן  הערכה וחשיבה מתפתחת עם  

מנהלי המערכת ההדרכה הפדגוגית אנשי הצוות  ואנשי השפות עצמם על מנת  

לשקול את המשך הדרך בתפיסת השפות ואנשי השפות המותאמים ביותר 

המטרה היא לבחור להמשיך ולשנות . לקבוצות הגיל השונות הדרות בבית
.בהתאמה מרבית לצרכים ההתפתחותיים של הילדים

אנשי השפות ייכנסו לפעולה כאמור בשלהי תקופת הוויסות וההסתגלות או בתום 
.החגים על פי החלטה פדגוגית ומערכתית
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בגןביטחון ובטיחות 

: סדרי הכניסה והיציאה מהגן

,  בעת הכניסה והיציאה מהגן. לגן שורשים כניסה ראשית בעלת קודן חשמלי• 

גם מנגנונים  !". את חיי ילדינו הפקרת, דלת פתוח השארת\את השער"ברור כי 

מחזירי דלת למיניהם יכולים להיכשל ולכן נידרש ווידוא כי , קודניםאו \חשמליים ו

נא הקפידו לסגור  . השערים נסגרים וכי אף ילד לא יצא אתכם בטעות, הדלתות

.  דלתות ושערים ולהימנע ממסירת קוד הכניסה לגן למי שאינו חלק ממשפחת הגן

אישיות , אנא דווחו באופן מידי לאחד מאנשי הצוות אודות חפץ חשוד, כמו כן
.חשודה ועוד

יש לשים לב גם לכניסות ויציאות מכיתות הגן ולהקפיד לסגור את הדלתות לאחר  • 

.איסוף הילדים אחר הצהריים/ פרידת בוקר

שער  . בגן קיימת כניסה אחורית המשמשת לכניסת ויציאת עגלות בלבד, בנוסף• 

יקבלו  , הורים אשר מעוניינים להגיע עם עגלת הילד לגן. זה נעול כברירת מחדל

הורה אשר יאבד את  . ויהיו אחראים להחזירו בתום התקופה, מפתח אישי לשער

הפתח אשר עליו הוא חתום יישא בהוצאות החלפת הצילינדר ושכפול המפתחות  
.החדשים

,  לאחר שיקול היבטים עקרוניים, בגן שורשים לא קיימת שמירה וזאת מבחירה• 

אם יתעורר רצון לשדרג  . פילוסופיים ושיקולים של הפניית משאבים כלכליים

שהם  ,ייקחו ההורים בחשבון , או להעלות את שאלת השמירה/היבטים בטיחותיים ו
.הכרוכות ביוזמה, בביצוע ובעלויות השונות, אלו שיישאו ביזמות

;  על הוריו ליצור עמנו קשר, 9:00ילד שלא יגיע לגן עד השעה -אנו מבקשים

לחילופין אנו ניצור עמכם קשר על מנת להבין למה לא הגעתם לגן ובכך להיות 
.שותפים למניעת אסון מחריד של השארת ילד ברכב

שעת  "אין לגנים מרחבים מוגנים ולכן אנו מחויבים שלא לעבוד ב! אנו מדגישים

עירוני וההצהרה מגיעה מטעם  \הוא מצב לאומי" שעת חרום"-"חרום

מאחר וגם בשעת חרום אנו נשלם  -הביטחון\משרד החינוך\פיקוד העורף\הרשויות

לא נוכל להחזיר כספים בגין ' שכירות וכו\רשויות\את כל החבויות שלנו לעובדים

תעשה מלאכת מחשבת ". שעת חרום"בשל , ימים בהם לא התקיימה פעילות בגן

גורמי ייעוץ על איך לבוא לקראת ההורים מבלי לפגוע בחבויות שלנו -הנהלה-צוות
.כלפי צוות הגן

26



:הבטיחות נוגעת בעוד תחומים בחיי הגן

עם  . אנו בנינו את הגן בליווי של יועץ בטיחות ולאור הנחיות להפעלת גן בטוח• 

אנא האירו את תשומת ליבנו , חפץ שנראה לכם מסוכן/ זאת במידה וגיליתם תקלה
.  על מנת שנוכל להתייחס ולתקן במידת הצורך

ובהמשך פעילותנו  " ריענון עזרה ראשונה"בכל קיץ  יעברו כל הצוותים קורס • 

הצוותים יעברו  , כמו כן. נחשף בימי העיון גם לתוכן הנוגע בבטיחות הילדים בגן
.השתלמות של פיקוד העורף המסבירה התנהלות במצבי חירום

בגן קיימת מערכת גילוי שריפות וקיימים אמצעים תקינים בהתאם לתקן של כיבוי  • 

אש

הגן מרושת במצלמות אשר נועדות לצרכי בקרה ותחקור של ההנהלה במידת  • 

.או שימוש של צוות והורי הגן/המצלמות לא מיועדות לתצפיות ו. הצורך

אין להביא לגן ; לא יהיה הצוות אחראי למתן תרופות, בהתאם לכללי הפיקוח•

תרופות נגד שיעול  , (גם הומיאופאתיים)אין להביא תרופות וקרמים, אנטיביוטיקה
.  ועוד

הורים לילדים אלרגיים מחויבים לדווח למנהלת הגן במעמד הרישום וכן לצוות • 

אנו מבקשים למסור בכתב יחד עם מסירת טפסי ההרשמה  . הגן בתחילת השנה

את פרטי האלרגיות ולהבהיר בפני המנהלת בעל פה את הכתוב על מנת שנוכל 
.לעמוד על יכולתנו להיערך למנוע ולטפל באופן בטוח ומותאם לכל אחד מהמקרים

על הורי הילד לארגן את תזמון מתן  ! כמובן שאין לאחסן בתיקי הילדים תרופות• 

.  שהם יהיו אחראים ומבצעים את הפעולה, התרופות כך

.  הילדים( כיסי)נבקשכם לשים לב לחפצים שמובאים לגן בתיקי , באותה נשימה• 

חרוזים  , כדורים, כסף: נא להקפיד לא לשלוח חפצים שעשויים להיות מקור לחנק

בלונים  , פיצוחים, מסטיקים, סכינים, סוכריות, מצתים, מברגים, חבלים, קטנים
.ועוד

!אנא עזרו לנו להיות מקום בטוח יותר
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משמעת בריאות  

אנו נעשה כל שביכולתנו כדי . תשהה בגן קבוצה רחבה של ילדים, כפי שידוע לכם

מתבקשים ללכת , אתם ההורים. לשמור על רמת היגיינה ובריאות מקסימאלית

אי  ! בשותפות אחראית לילד הפרטי שלכם ולקבוצה כולה; אתנו בנושא זה יד ביד

-הוא מכשול שפוגע בקבוצה כולה ובקהילה כולה, ההקפדה או טיוח בנושא זה
.אנא הקפידו על נושא זה

(:מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור)

הדבקה והעברת מחלות מדבקות נפוצה במסגרת חינוכיות וקבוצתיות אחרות בהם 

האמצעים בהם ניתן למזער העברה של . שוהים ילדים במשך שעות רבות ביום
:  מחלות מדבקות הם

חיסון הילדים במועד. א

ובפרט רחיצת ידיים במים וסבון, שמירה על היגיינה נאותה. ב

צוות מדבקים מהמסגרת לתקופה בהם הם עלולים להדבקי  /הרחקת ילדים. ג
.אחרים

משרד הבריאות ומשרד הכלכלה דורשים אישור רפואי לחזרה למסגרת החינוכית  

על הרופא המטפל מוטלת החובה  . ימים4מהוריו של ילד נעדר מהמסגרת יותר מ 

במקרים בהם הילד סבל . בתנאי שמצב הילד מאפשר זאת, לספק אישור זה

האישור לחזרה למסגרת החינוכית יינתן רק כאשר הילד עבר את  , ממחלה מדבקת
.את האישור יש לספק למנהלת הגן. תקופת ההדבקה

:מצבי בריאות שמחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים מהמוסד החינוכי

ילד לא יגיע לגן במקרים בהם הוא סובל ממחלה זיהומית מדבקת עד אשר  • 

.תחלוף תקופת ההדבקה

ימצא  , (אחרי היציאה הרכה השנייה)ישלשל , ילד שיקיא במהלך שעות הפעילות• 

הוריו יתבקשו להגיע ולאסוף אותו מהגן בתווך , עם חום או במצב כללי גופני ירוד

או  /אנו נבקש להחזיר אותו לגן עם אישור רופא ו. של עד שעתיים ממועד ההודעה

זאת בכדי לשמור עליו וגם בכדי לשמור על  , לאחר הפסקת התופעה, שעות24

שעות לאחר  24ילד שימצאו אצלו תולעים ישהה בביתו , בנוסף. הקבוצה מפניו

בסעיף  . על מנת להוריד את סיכויי ההדבקות, מתן מנת התרופה הראשונה זאת
.תמצאו התייחסות לתרופות בגן, בטיחות בגן
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ההורים מתבקשים ליידע את הצוות בקשר להיעדרותם של ילדיהם עקב מצב 

הנכם מתבקשים לשים לב להערות הצוות לגבי מצבו הכללי של , כמו כן. בריאותם
)  ומצב בריאות הגן בכלל ( נראה שהוא לא מרגיש כל כך טוב… הוא הפוך )ילדכם 

(  תולעים ועוד, גל שלשולים, גל של אבעבועות רוח, מבצע חפיף

התופעה ניתנת  . בשנים האחרונות סובלים ילדי וצוותי הגנים מתופעת כינים

או  /אנו בגן איננו עוסקים בבדיקה סירוק ו. י התערבות מותאמת מבית"לשליטה ע

אתם מגלים את התופעה אנו מיידעים /ברגע שאנו. טיפול כלשהו הקשור בכינים

במידה ותהיה היענות ושיתוף פעולה של . את כל הורי הגן וקובעים מבצע חפיף

נוכל להילחם ולמגר את  !( אחים גדולים ! טיפול לכל בני המשפחה )ההורים 

שטיפה  )או אסוף ושמן רוזמרין /שיער קצר ו, סירוק במסרק צפוף. התופעה
.  הם אמצעי הגנה יעילים( לימון/בחומץ
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גן שורשים–בפייסבוק אותנו בקרו 


