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    א בצל קורונה"נערכים לתשפ

                עשייה חינוכית בגן הילדים בשגרת קורונה

 

מיומנויות והערכים שחשוב שנצייד את המהם הידע  "?שאלנו את עצמנו מהו "הגן העתידי בשנים האחרונות

 הילדים על מנת שיוכלו לנווט את דרכם בעולם כה מורכב ולא ידוע? וכיצד נוכל לעשות זאת? 

 השאלות הללו הונחו בפנינו ביתר שאת בתקופה האחרונה. 

ציבה הבתנאי אי ודאות ומציאות משתנה  בשגרת קורונה עשייה חינוכית משמעותית ומיטביתומגיפת הקורונה 

  .לשינויים תכופיםומציבה בפנינו אתגרים רבים, ומחייבת הסתגלות מהירה 

גמישות  –( : מושג המורכב משתי מילים (agilityזמישות נדרשים הינה  ואחת המיומנויות החשובות ביותר אליה אנ

להתחדש, להגיב, להסתגל, להשתנות ולהמשיך  - ומשמעותו יכולת התאמה מהירה לנסיבות משתנות ,וזריזות

 לצמוח ולשגשג.

 
 

 

  נדרשיםזמישה התנהלות ל

 חוסן אישי ותחושת מסוגלות אישית ומקצועית,   

 זיהוי אתגרים, צרכים והזדמנויות ואיתור משאבים, כוחות, שותפויות וגורמים מסייעים,   

 מכוונות ללמידה מתמדת וחיזוק מיומנויות טכנולוגיות,   

 .היערכות ותכנון   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "גני ילדים 

  ללא הפסקה"

מאגר מתעדכן 

לעבודה בשגרת 

 נערכים   קורונה

 לתשפ"א  

  

  צא ולמד

  חוסן

זיהוי 

אתגרים 

  והזדמנויות

 

 להרחבה על זמישות קראו כאן <<             

  2המגזין השבועי של אגף מו"פ, מהדורה  -סק;ופ 

 2222אגף מו״פ, יוני , במערכת החינוך  (AGILITY)זמישות

 

 העתידיהגן ברוח  ,מבוססת זמישות ,מנוהלתמפת דרכים לגננת להיערכות לשגרה חירומית 
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הינו מאגר    "גני ילדים ללא הפסקה"הפדלט העירוני 

מתעדכן של חומרים וקישורים למשאבי מדיה מגוונים 

בעיר תל  שיסייעו לכן בעשייה החינוכית בגני הילדים 

 בשגרת קורונה. אביב יפו

בקשות   תיבה זוהינכן.ם מוזמנות.ים לשלוח ל

 לחומרים/ קטגוריות נוספים שנדרשים לכן.ם בפדלט

                                                 

 לחזרה לעמוד הראשי                                                  

 

 הגננת והצוות והגדרת הצורך שלבירור 

 הוריםה/  יםהילדצוות / ה/ הגננת הגדרת אי הנחת של 

 שימור/ שיפור/ קידום בעקבות תקופת אי הוודאות •      

 איתור השאלות החדשות שהמצב מעורר      •

 לרשותכן:  

 דף הנחיה לזיהוי הצורך/ אתגר

 

 ואבחון גנימיפוי 

לצד המשאבים   הידע והצרכים הטכניים והפדגוגייםמיפוי 

 העומדים לרשותנו

 לרשותכן: 

 והמשאבים הקיימיםשאלון אישי למיפוי הידע 

 

 שבשינוי הזדמנויותה

 טיביותפקודרכי פעולה א משאביםזיהוי     •

 זיהוי הזדמנויות    •

 לרשותכן:

 למיפוי וניתוח אישי וארגוני  S.W.O.Tמודל 

 

לנו לייצר מפת   וסייעזיהוי והגדרת הצרכים וההזדמנויות י

 .עבודה ופיתוח מקצועי מותאם

  לחזרה לעמוד הראשי                                                                                                

https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
mailto:ganpisgata3@gmail.com
mailto:ganpisgata3@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1A5a-_C0094CCpzY5vvrR950Ze3NyRUNrLsD16qdhLe4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1layZoZOl2zIvQvEplv5XMhAswptWinlgFKkz4j1Vzyk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QTeSO7Tv7MUCGgm_OfEhZv8QqZgz7nMkrGx-FS-xqCA/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )יכולת עמידות(   חוסן

להתאושש  לעמוד בהצלחה באירוע/ים קשה/ים מוגדר כיכולת 

לנסיבות החיים שנגרמו בעקבות   להסתגלו ל האפשרבזמן קצר ככ

 .  מצבים אלו

 :והמקצועי אמצעים העומדים לרשותנו להגברת החוסן האישי

   – םפנימיימשאבים 

הצלחות ודרכי פעולה  זיהוי  ;ויכולות חוזקותכוחות,  תכונות,איתור 

  יצירתיות ודמיון; חשיבה חיובית ;הביאו להצלחותשבהן פעלנו 

 .ואופטימיות

   – משאבים חיצוניים

 מעגל משפחתי וחברתי תומך;

עוגן רגשי ומקצועי בשגרה   –קהילת העמיתות במרחב/אשכול 

 ובחרום;   

 העירוני.המערך התומך 

 

 חיזוק החוסן של ילדי הגן  

 ;וביטחון מוגנות של תחושה וביצירת הילדים עם הקשר חיזוק

 ;של תקווה מסרים ומתן רגשי לביטוי אפשרות מתןהמתח,  ויסות

הסתייעות  עידוד לגילוי סולידריות, אמפתיה, לכידות קבוצתית ו

 ;בחברים כגורם תמיכה

 .שגרה פעילה ומגוונת על שמירה

 לרשותכן:

 פורטל עו"ה   - חיזוק תחושת חוסן

שירות פסיכולוגי חינוכי   -2222בימי קרונה מאי עבודת השפ"ח 

 יפו  -ת"א

 משרד החינוך, שפ"י – ערכת חוסן לבית

 "גני ילדים ללא הפסקה"פדלט העירוני חומרים נוספים ב

  לחזרה לעמוד הראשי                                                                                                                 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-resilience/
https://drive.google.com/file/d/1QcQqSpG-9lJDbq-pX09aXdoEov7RVlUM/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/corona-resilience-children.pdf
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
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  לא יהיו אלו שלא ידעו לקרוא ולכתוב 21-הבורים של המאה ה“

 ו לשכוח לפעמים את מה שלמד,  (learn) דאלא אלו שלא ידעו ללמו

(unlearn) ,כדי שיוכלו ללמוד מחדש  (Relearn)      " 

 אלווין טופלר                                                                                        

בעידן בו השינוי הוא הוודאות היחידה, תכיפות השינוי, העמימות הרבה  

 נדרש מכל אחד מאיתנו חוסן אישי רב   –והעובדה שאין יותר אמת אחת 

שיקול דעת ולפעול כפרואקטיבי כדי   כדי לצפות מראש שינויים, להפעיל

     ”.להמציא את עצמך מחדש“

 יפו-מתוך חזון מרכז פסג"ה תל אביב

 

 תכנון לימודים

 נדייק:כדי לאפשר לעצמנו למידה משמעותית, רלוונטית ואפקטיבית, 

   מה?

 ?רוצים ללמוד/ללמדאנו מהו הידע החדש אותו 

  ?דללמוד/ללמצריכים אנו מהן המיומנויות החדשות אותן 

 

 איך?

 ?ללמוד משהו חדשביותר עבורי מהן הדרכים הטובות 

 לרשותכן:

   דף הנחיה לתכנון הלמידה

 

 מסגרות למידה, פיתוח מקצועי והכשרות

 יפו-מקצועי במרכז פסג"ה תל אביב לפיתוחמסגרות 

 כלים וסביבות דיגיטליות לגן ולגננת בשגרה ובחירום    •

 הכלה והשתלבות  •

 אומנות חזותית    •

 גן בטבע  •

 

   הכשרות

 מגוון מודולות בלמידה מרחוק בחודשי הקיץ – ממריאים לעולמות דיגיטליים

,  הערבשעות בבחודש אוגוסט ם וובינרי– כלים פרקטים לעבודת הגננת

 מרכז פסג"ה אריאל

 

 מגוון חומרים ללמידה עצמית

 "גני ילדים ללא הפסקה"פדלט העירוני ב

 "צא ולמדבאוגדן "

                                                                                לחזרה לעמוד הראשי                                                                                                               

https://docs.google.com/document/d/1vnWJjy70L7Y9DipT60j80xmreLb18A6F3CgvMEV36yU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1j1-MDaDPeCDHU995n3U7XBzY24CxzR0OFiBVi8CLkOg/edit?usp=sharing
https://pisga.ariel.muni.il/
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://docs.google.com/document/d/1zcauNQAPrVOO3KRvQ_QOuA-hSftMyJfhb7_mTIwKx9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zcauNQAPrVOO3KRvQ_QOuA-hSftMyJfhb7_mTIwKx9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zcauNQAPrVOO3KRvQ_QOuA-hSftMyJfhb7_mTIwKx9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zcauNQAPrVOO3KRvQ_QOuA-hSftMyJfhb7_mTIwKx9w/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פותחים שנה

,  פתיחת שנת הלימודים מלווה ברגשות מעורבים של שמחה

לקראת העשייה החינוכית המתחדשת,  והתרוממות רוח התרגשות 

המציאות  והשנה יותר מתמיד בשל  .חששותתהיות ובה בעת ו

 .המשתנה

א  לפיהן להנחיות משרד הבריאות פתיחת שנה בצל קורונה ו

מחייבת אותנו להיערך   ,תתאפשר להורים כניסה למבנה הגן

, כמו  יםהסתגלות של הילדהלתהליך ההיכרות וולהתכונן קצת אחרת 

 .במצב ייחודי זה ההוריםתקשורת יעילה עם גם ליצירת 

אנו נדרשים גם להיערכות להכלה ושילוב ועבודה עם צוות רב מקצועי  

 בשגרת קורונה.

 לרשותכן:

בפן הפדגוגי ובפן   - שנה"להתארגנות לקראת פתיחת חומרי עזר ל

 הארגוני מינהלי

   פותחים את השנה בגני הילדים

 בחינוך הקדם יסודי אוגדן הכלה והשתלבות

 בפורטל עובדי הוראה הכלה והשתלבות

 

 למידה מרחוק  

מידה  ל ליערכות לתשפ"א צריכה לכלול גם היערכות לאפשרות שה

להיבטים  בהיערכות זו יש להתייחס לחומרה ותשתיות, ו .מרחוק

 חברתיים בלמידה מרחוק.-טכנולוגיים, פדגוגיים ורגשיים

, כדי להיערך  צא ולמד, חוסן, איתור אתגרים והזדמנויותב:  הסתייע.י 

 ללמידה מרחוק.

 לרשותכן:

 מאגר חומרי הוראה ושידורים מוקלטים

 "גני ילדים ללא הפסקה"פדלט העירוני ה

,   גן בבית", תוכנית למידה מרחוק לילדים שנשארו בבית"פדלט 

 2222שיצרו מדריכות המחוז במאי 

 

ולא נשכח להצטייד במצפן שיעזור לנו למצוא את הדרך גם בעיתות  

 של אי ודאות...

   OECDשל ה 2232מצפן הלמידה 

   לחזרה לעמוד הראשי                                                                               

https://pop.education.gov.il/kindergarten/starting-school-year/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/thilat-shnat-limodim/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/hahala-hishtalvot/ogdan-kdam-yesodi.pdf
https://pop.education.gov.il/hahala-hishtalvot/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/1emergency-learning-kindergarten/
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://padlet.com/shoshrec/45uynis0u2uwjn3q
https://he.padlet.com/dafnaav/cprod0tzzisulz3z
https://www.youtube.com/watch?v=1EUOM1dnL-M&feature=youtu.be

