
חוזרים לגן הילדים בצל  
!שגרת הקורונה

ר קלודי טל ועידית צולמן"ד

תואר שני בחינוך לגיל הרך ותוכנית גננות פרטיות

מכללת לוינסקי לחינוך



נושאי המפגש

?מה עונים להורים מתלבטים1.

היערכות לחזרה לגן הילדים2.

יצירה ולמידה לצד שמירה קפדנית על כללים, פעילויות חקר3.

צורך בשיתוף פעולה קרוב עם הורי הילדים4.

צורך בתמיכה מצד הרשויות5.



מטרת ההרצאה ומטרת ההיערכות

להתניע חשיבה פרואקטיבית שמתמקדת בהיערכות לקראת  •
חזרה לעבודה במסגרות החינוך לגיל הרך בצל משבר הקורונה

להגיע למצב שבו מסגרות החינוך לגיל הרך יפעלו כך שאתן  •
עצמכן הייתן שקטות להחזיר את ילדיכן הפרטיים אליהן



תשובות משכנעות להורים מתלבטים תלויות בהבנת   
הסיבות לחזרת הילדים הצעירים למסגרות החינוך



?למה חשוב להחזיר ילדים צעירים למסגרות החינוך 

עבור חלק מהילדים השהייה הממושכת בבית  : שיקולים שקשורים בילדים•
כרוכה בקושי של ניתוק מחברים לצד הרגשה בטוחה שמסופקת על ידי  

עבור חלק אחר השהייה בבתים היא סוג של ;קרבה גדולה מהרגיל להורים
גיהנום

הורים לילדים צעירים אינם יכולים לשוב  : שיקולים שקשורים בהורים•
שיבה לעבודה משמעה  -לעבודה ללא חזרה של הילדים למסגרות החינוך

לספק  פרנסה למשפחה

התנעת המשק תלויה בפעילותן השוטפת של  : שיקולים שקשורים במשק•
שרידות ושגשוג המשק משפיע על חיי כל אחת  ;מסגרות החינוך לגיל הרך

ואחד מאיתנו



הכרחי שנבין שלאי חזרה ללימודים מחיר כבד לחלק 
מחיר שלעתים גדול מהסיכון  -מהילדים והמשפחות

להידבק בקורונה

וגם נזכור שהילדים מתגעגעים לנורמליות של המפגשים  
עם ילדים אחרים



גרסת הקורונה"  טרופותי"

וליה דונלדסון ואקסל שפלר'מאת ג

. טרופותי נשאר במערה שלו

טרופותי הבת השתדלה מאוד  

...להתנהג



הפעילות במסגרות החינוך במתכונת מיוחדת

שהחזרה לעבודה מחויבת מציאות כדי לסייע  זה-לאו דווקא בייביסיטר•
זה לא אומר שמסגרות החינוך יהיו  , להורים לחזור לעבודה ולמשק לשרוד

בהכרח בייבי סיטר

למידה וחקר שמאפשרים  , למרחבי משחקמסגרות החינוך עשויות להפוך •
בהשגחת המבוגריםאינטראקציות הדדיות בין הילדים 



נזכור גם שבכל התקופה שבה היינו בבידוד פעלו 
מסגרות חינוך לטובת העובדים החיוניים במערכת

על האפשרות להפעיל מסגרות חינוך בצל הקורונה ניתן ללמוד מהפעלתן  •
עבור העובדים החיוניים במשק' של מסגרות חינוך לילדים עד כיתה ד

200-שבה לומדים כ( 'ג-'גן וכיתות א)בשיבא הוקמה מסגרת : לדוגמה•
לפי העדות של רופאה פנימית שבנה עם צרכים מיוחדים לומד  . ילדים

ובנה  במהלך ששת השבועות האלו לא נרשמה אף הדבקה -במסגרת זו
התקדם יותר בששת השבועות האלו מאשר בתקופה ארוכה הרבה יותר  

במסגרות החינוך המיוחד שבו שולב קודם לכן

על דרכי הפעולה של המסגרות  ( שאינם זמינים)נדרשים באמת נתונים•
שפועלות בשעת חירום



היערכות לחזרה לגן הילדים



היערכות

עקרונות•

ארגון סביבה פיזית וכללי התנהגות לשמירה על בטיחות  : פרוטוקולים•
ומניעת הדבקה

שפתי וקוגניטיבי בכפוף למגבלות, חברתי, דרכי עבודה לטיפוח רגשי•

תקשורת שוטפת עם הורי הילדים•

תמיכה מצד הרשויות בגננות•



עקרונות

[ילדים8-9קבוצת ההתייחסות ]ריחוק חברתי במקום ריחוק בין פרטים•

באותה קפסולה או ]יותר מרחק בין מבוגרים לילדים מאשר בין הילדים לבין עצמם•
[קבוצה

שמירה על הגיינה•

בנות שירות  , סטודנטים להוראה]נדרשים יותר מבוגרים מראש: הקטנת הצפיפות•
[לאומי

"[גן יער"עולה בקנה אחד עם רעיון ]בחצר, ריבוי של פעילות באויר הפתוח•

בחירה מוקפדת בחפצים נחוצים שיחסית קל לנקותם•

להרבות בהבעת חיבה ללא מגע ישיר•

לסמוך על ילדי הגן ולצפות מהם להתנהג לפי הכללים•



פרוטוקולים

מופיע ]פרוטוקול של כניסה לגן ופרידה מההורים ושל החזרת הילד להורים•
[במתווה משרד החינוך

בניית קשר של אמון עם  [+במתווה]ניטור חום קבוע של הצוות הילדים וההורים•
ההורים כדי שידווחו אמת

[סימונים בצבע]חלוקה ברורה של שטח פנים וחוץ הגן בין הקבוצות•

כולל רחיצת ידיים[ מופיע במתווה משרד החינוך]פרוטוקול אוכל•

[אם אפשר תא לכל קבוצה מסומנת בצבע הקבוצה]פרוטוקול שימוש בשירותים•

או סיוע בשירותים לילדים צעירים כולל רחיצת ידיים  /פרוטוקול החלפת חיתולים ו•
וחיטוי האסלות

פרוטוקול ניקוי וחיטוי משטחים במהלך היום•



פעילויות שמתרגמות פרוטוקולים-הרחבה

מרבים לשטוף ידיים  , מבוגרים עם מסכות בכניסה לגן ומחוץ למבנה•
במעברים בין קבוצות

ניגוב עם מגבון חיטוי של האסלה משטח לפני ואחרי כל שימוש•

לילדים היותר גדולים מסבירים את הצורך בהתנהלות זו כדי להימנע  •
מהדבקה

[בתיווך הכפפות]חשוב להקפיד על מגע רך בילדים עד כמה שאפשר •

שימוש  /שוטפים ידיים אחרי החתלה-גם מבוגרים וגם ילדים ותינוקות•
בשירותים



[  על בסיס הנחיות שהתקבלו במתווה]הכרחי שפרוטוקולים שונים יתגבשו
ויעמדו לרשות כל  יוקלדו ויודפסו, ייכתבו-עם כל הצוות הרלוונטיבכל גן וגן 

איש צוות ויוצגו במרחבי הגן



דרכי עבודה

:תכנון עם הצוות של סדר יום שכולל 

אפשור משחק חופשי על סוגיו  •

הקניית הרגלים וכללי התנהגות ושמירה קפדנית עליהם•

אוכל, למידה[: לכל סוגי הפעילות]שילוב עבודה בקבוצות קטנות וקבועות•

ילדים שעות רבות אלא לאפשר תנועה לצורך משחק " להושיב"חשוב מאוד  לא •
ולמידה

לעודד ולהנחות , לבחור בנושא לחקר ולאפשר:למידת חקר בקבוצות קטנות•
[כל מה שמענין את הילדים: גדרות, עצים, על חרקים]למידה של חקר

עידוד של יצירה חופשית•

צפיה והתבוננות בדרכי הפעולה של הילדים והקשבה לדבריהם כדי להבין  איך •
הם חווים ומפרשים את הקורה סביבם



טרופותי גרסת הקורונה

נהג בתבונה, הישאר בטוח

הישאר על המטאטא ושמור על  

!המרחק



הרחבה על  דרכי עבודה מועדפות

הקפדה בלתי מתפשרת על ההרגלים  ;תרגול חוזר ונשנה של הרגלים באוירה טובה•
שנקבעו

סימון בחול של סימני חיבה/כתיבה, חיבוקים מרחוק: ללמד להביע ולקבל חיבה מרחוק•

[נראה לי די קל כי הם נפגשים עם מסכות כל הזמן]ללמד את הילדים להתיידד עם מסכות•

,  לשתול ולזרוע ולעקוב אחרי הגדילה של הצמחים: בניה/פעילויות שיש בהן צמיחה•
לבנות ולצלם בניה

כמו  -תופעות מהטבע] התבוננות ומעקב ותיעוד תופעות בסביבה הקרובה: פעילויות חקר•
כל קבוצה תתמקד בנושא  ;בניה של בינינים בסביבה הקרובה: ציפורים או ננבנוף דומם

שמענין אותה

חשוב לילדים להביע את אשר עובר עליהם וחשוב  -עידוד של משחק סוציודרמטי •
שנתבונן במשחק כדי שנבין מה עובר על הילדים

פתוחות ככל האפשר: פעילויות הבעה בחומרים•

ניתן לשלב בעיניי צפייה בסרטונים כשהמרחק בין הילדים נשמר•



ילדה בת ארבע מציירת את סבא וסבתא ספונים בביתם בשעה שנגיף הקורונה אורב להם בחוץ



שיתוף פעולה קרוב עם הורי הילדים

יש ליידע את ההורים לגבי הנהלים החדשים ולהסביר את החשיבות של השמירה  •
עליהם

לשלוח לבתי הילדים סרטונים של הגן המאורגן לפי הנחיות המתווה לרבות החלוקה  •
של השטח והצעצועים לשתי קבוצות וסביבתו לרבות סימולציה של כניסה לגן ולעודד  

אותם להסביר לילדים ולתרגל איתם פרידה מחוץ לגן

חשוב שההורים יכינו את הילדים לקראת הכניסה השונה לגן ויסבירו את ההיגיון בכך•

יבינו את חשיבות דיווח האמת ואת  : חשוב שהורים  יכבדו את הכללים שנקבעו•
השלכות ההדבקה על הגן כולו

דיווח אמת על  ]הורים ומחנכים צריכים לתת דוגמה אישית של התנהלות לפי הכללים •
לילדים[ שטיפת ידיים וכו, הימנעות ממגע, מסכות,מצב הבריאות

שיתוף הילדים בהכנת האוכל המגיע לגן ודאגה להרכב מזון בריא•

צ עם ידים מאותה קבוצה"לנסות לעודד מפגשים בשעות אחה•



בגנים עירוניים

חשיבה לגבי שיבוצן של גננות וסייעות משלימות והבטחה של כוח  מתחייבת•
נראה לא סביר שגננת שמשלימה תעבור מגן לגן בעוד קבוצות  : אדם נוסף

.הילדים והצוות קבועות



תמיכה מהרשויות המקומיות

התזת מים+הצללה+סריקה של חצרות הגנים, ניקוי•

מד חום, ל'אלקוג,  סבון נוזלי, מסכות לצוות: תקציב לקניית ציוד•



ומה עושים הגננות הגננים וסייעות עם שובם  
?הביתה

שמשמשות אתכם רק בעבודה ולא נכנסים  " נעלי עבודה"מציעה שיהיו לכם •
איתן הביתה

ללא מגע עם בני הבית לפני שמתקלחים ומכניסים את , עם החזרה הביתה•
למכונת הכביסה" בגדי העבודה"



עוד משהו על הבטחת זכויות העובדות והבעלויות 
הפרטיות

עובדים חינוכיים בסיכון בריאותי ומתן דמי אבטלה כדי  /מיפוי עובדות•
אני מבינה שעד לשעה זו אין תמונה ברורה מספיק  ]להבטיח את פרנסתם

[לגבי הגדרות של עובדים בסיכון

ילד  , סבסוד מסגרות פרטיות שייאלצו להיסגר עקב הידבקות של איש צוות•
אחרי הפתיחה מחדש

מימוש המובטח במתווה-[טיפול בדיבור, ייעוץ, פסיכולוגית]תמיכה מקצועית •



טובה כוללת היערכות תודעתית והכנות נזכור שהיערכות 
שיתוף צוות והורים+ממשיות בשטח

נדרש שילוב בין שמירה קפדנית על כללים לבין עידוד של 
יצירתית תוססת, חקרנית, פעילות חברתית



פוסטים שקשורים לחזרה לעבודה ולקורונה בכלל

שירים וסיפורים בנושא הקורונה והחזרה ללימודים בחינוך לגיל הרך•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/05/08/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-
%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-

%d7%95%d7%91%d7%90/

גני הילדים בישראל ביום שאחרי הקורונה•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/05/02/%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-
%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/

לנצל כל רגע להיערכות נאותה לקראת החזרה לעבודה במסגרות חינוך לגיל הרך

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/05/01/%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%9c-%d7%9b%d7%9c-%d7%a8%d7%92%d7%a2-
%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-

%d7%a4%d7%a2/

לתכנון פרוטוקולים מסודרים של שיבה לגן' ג-'הכרחי ודחוף לתמוך בגננות ומורות א•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/27/%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%95%d7%93%d7%97%d7%95%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%9a-
%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90-%d7%92-%d7%9c%d7%aa/

הצעת מתווה של חזרה לעבודה במסגרות חינוך לגילה רך•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/19/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-
%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95/

תגובות הגולשים-הוראה בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד כמקצוע חיוני•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/16/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-
%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%95%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-

%d7%97/

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/05/08/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%90/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/05/02/%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/05/01/%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%9c-%d7%9b%d7%9c-%d7%a8%d7%92%d7%a2-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a2/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/27/%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%95%d7%93%d7%97%d7%95%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90-%d7%92-%d7%9c%d7%aa/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/19/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/16/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%95%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%97/


פוסטים שקשורים לחזרה לעבודה ולקורונה בכלל

הוראה בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד כמקצוע חיוני•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/16/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-
%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-

%d7%95%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-
%d7%97/

[כולל פדף של הספרים לילדי הגן]וירוסים וחיידקים ואיך הם נראים•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/03/25/%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-
%d7%95%d7%97%d7%99%d7%93%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-

%d7%94%d7%9d-%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9a/

לשמר קשרים חברתיים בין ילדים גם כאשר נדרשים להישאר בבידוד•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/03/21/%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%a8-
%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-

%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%9d-
%d7%9b%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d/

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/16/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%95%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%97/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/03/25/%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%93%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%9d-%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9a/
https://clodietaldan.wordpress.com/2020/03/21/%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%9d-%d7%9b%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d/


פוסטים שקשורים לחזרה לעבודה ולקורונה בכלל

פעילויות לגיל הרך שאינן הפעלות ואינן קשורות למסכים•

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/02/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-
%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%9f-

%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%95/

https://clodietaldan.wordpress.com/2020/04/02/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%9f-%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%95/

