
היערכות ועשייה לקראת החזרה לגנים בצל הקורונה, מחשבות
מכללת לוינסקי לחנוך, ראש התוכנית להכשרת גנן וגננת בגן פרטי-עידית צולמן
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קצת ממה שקורה עכשיו בעולם

2020מאי , אפריל



חזרו לפני שלושה שבועות? מה קורה בדנמרק 

אך  , אסור להם להתקרב לילדים מקבוצה אחרת, ילדים בכל קבוצה5-4בגנים הילדים חולקו לקבוצות של •
כן מותר להם לשחק עם הילדים מהקבוצה שלהם

וכך לא נוצרת התקהלות של הורים וילדים, לכל קבוצה נקבע זמן שונה בו הם אמורים להגיע לגן•

ההורים לא נכנסים לגן•

הם טוענים שזה לא יעיל-אף אחד לא הולך עם מסכות בדנמרק •

גם בגילאים של , והפרידה הייתה טובה, כולם התגעגעו לחזור, קיבלו את החזרה בצורה מדהימה, הילדים•
הקטנטנים

הוציאו  , שמירה על מרחק בזמן האוכל, החלפת בגדים, שטיפת ידיים-יש שמירה גבוהה של היגיינה •
ומשתדלים להיות כמה שניתן במרחבים פתוחים, צעצועים שלא ניתן לחטא והשאירו רק את אלה שכן
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יש  . כל עירייה בחרה את הדרך שלה להתנהל לצד אותן הנחיות של המדינה•
היום שחלק מהמטרה של זה היא לדאוג במשך , עיריות שהוסיפו כוח אדם לגנים

וכך לאפשר לצוות החינוכי להתרכז בעבודה החינוכית, להיגיינה

גנים במבנים קטנים העבירו את הפעילות למקומות ציבוריים ופרטיים כמו פארק •
הילדים מגיעים עם הצוות .... מבנים של הצופים , סים"מתנ, מוזיאונים, שעשועים

החינוכי לאותם המקומות במקום לגן ושם מבלים את היום

להורים בפייסבוקיש הורים שפתחו קבוצה , לפני פתיחת הגנים היו הרבה חששות•
יש כאלה שבחרו לא לשלוח את  , שלא מוכנים שהילדים שלהם יהיו שפני ניסיונות

הילדים לגן   

(סודות החינוך הדני, שני שביט)
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קצת ממה שקורה היום בגנים 
לעובדים חיוניים בישראל

2020מאי , אפריל

!!!!!מאתגר אבל אפשרי
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?מה אנחנו יכולים לעשות



!!לקרוא היטב את ההוראות של משרד הבריאות

לקרוא היטב את המתווה של משרד החינוך



לשמור על היגיינה

לנקות , בסוף כל יום יש לבצע חיטוי של כל המרחבים

לאחר  (. אחוז אחד)במים וסבון ולנגב בתמיסת כלור 

.הניגוב לתת למשטח להתייבש
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לשריין תא שירותים קבוע לכל תת קבוצה
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שטיפת ידיים

להנהיג שטיפת ידיים כל חצי שעה
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לשטוף ידיים
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לחיצה אחת על הסבון
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לסבן את שתי הידיים
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לשטוף את הסבון
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לנגב את הידיים
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חייב שלפח יהיה מכסהלהשליך את הנייר לפח 
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צעצועים
להמעיט בצעצועים•

להוציא את כל בובות הפרווה וכל צעצוע שאי אפשר לנקות היטב•

(לא חייבים להוציא את כל הספרייה)לנגב ספרים בסוף כל יום •

לשטוף את צעצועי הפלסטיק  •

26אפשר להכין מראש תיבות עם צעצועים לכל קבוצה  •
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שינה

ה/ה לילד/לשמור על מרחק של שני מטר מילד

לאוורר את החדר
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או לא יותר משני ילדים בשולחן/לאכול בשולחנות נפרדים ו

הקפדה על שטיפת ידיים לפני ואחרי האוכל

ניקוי יסודי של השולחנות לפני ואחרי האוכל

יש אפשרות לארגן מחיצות בזמן האוכל

אוכל
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החתלה

המחנך עם מסכה וכפפות•

חיטוי של משטח ההחתלה לפני  •

ואחרי

לזרוק את החיתול בתוך שקית  •

סגורה ולתוך פח סגור

ת/ת ולמטפל/ליטול ידיים לתינוק•
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הצוות מתבקש לעטות מסכות במשך כל היום ולהוריד רק במפגש הכולל שיח-3-6במתווה של 

.הצוות עוטה מסיכה רק בקבלה ומסירה של הילדים להורים-שלוש-במתווה של לידה

להתיידד עם המסכה
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מדבקיות לקישוט המסכה מסכות נייר
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להעביר את מרבית הפעילות לחצר
ויצירה בחצר( סוציו דרמטי)פינות משחק 

מומלץ לחלק את החצר לשניים ולהתחלף בכל יום

הצללה

שולחן עם חומרי חיטוי

חיטוי משחקי החצר בסוף כל תחלופה של קבוצה

קרם שיזוף/ חבישת כובע

הקפדה על שתייה
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חקירה בחצר הגן

נמלים•

פרחים•

עצים•

חיפושיות•

עננים•

כלי תחבורה מעבר לגדר•
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לרתום את ההורים
(אין כניסת הורים לגן)הסברה על פרידת הבוקר מחוץ לגן 

הסברה ברורה שלא מביאים ילדים עם תסמינים והקלים  

!ביותר לגן

(קבועים)הורים מתנדבים 

..(שמירת מרחק, היגיינה)המשכיות בבית להרגלים 

תקשורת ברורה ושקיפות



48



?מה עוד

(צוות ומתנדבים, ילדים! )לעבוד בקבוצות קטנות וקבועות•

(של הילדים הצוות וההורים)להתייחס לחזרה כתקופת הסתגלות •

ללמד ילדים לשמור מרחק זה מזה•

ללמד חיבוקים וירטואליים•

ללמד להביע רגשות במילים•

(קישור בהמשך)כניסה לגן בבחירה •

מיפוי עובדות וילדים שבסיכון ומציאות מחליפים•

מחנכת על החולצה/ תמונה של המחך•

חלוקת הילדים לקבוצות לפי כתובת מגורים•
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https://www.youtube.com/watch?v=sPfw00U-oIQ
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https://www.youtube.com/watch?v=sPfw00U-oIQ


https://www.facebook.com/watch/?v=1785220238270782
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https://www.facebook.com/watch/?v=1785220238270782


אני בוחר איך להגיד שלום
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להדפיס תמונה במדפסת ולניילן

להדפיס תמונה על חולצה
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?מה רצוי ואפשר לארגן מראש

54



55



56



לבדוק שהמשאבה נוחה לתפעול
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תרסיס חיטוי טבעי של מאמי קר לחיטוי וניקוי מקומות מזוהמים  

במיוחד עבור  , בקניונים, בבית מלון, בגן הילדים, בבית: בחיידקים

.וירוס הקורונה
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https://odontologhttps://odontologos.com.co/assets/image

s/news/2020-04-04_125327tb_trans.jpg

חשוב לתת את הדעת במיוחד בכיתת  

התינוק שנמצאים בשלב רכשת השפה  

.וזקוקים לראות את הפה של המדבר

טלוויזיה

העלאת מודעות אצל ההורים
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https://odontologhttps/odontologos.com.co/assets/images/news/2020-04-04_125327tb_trans.jpg
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אפשר לשלוח תמונת פרצוף  

 dda180@gmail.comל  

שח  8עלות מסכה 

מ וגרפיקה"המחיר כולל מע
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https://www.facebook.com/kan.news/video

s/721509521989110
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https://www.facebook.com/kan.news/videos/721509521989110


מסיכות עם שם ותמונה עבור מוסדות וחברות

ניתן להזמין הזמנה מרוכזת

יחידות3לכל שם מינימום 

בקנייה מרוכזת יש מחיר מיוחד

לפרטים נוספים נא ליצור קשר

0522247962

0525000268
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משפטים מחזקים לילדים קטנים המתמודדים עם אירועי הקורונה

מכילים וקשובים, רגועים: ילדים קטנים צריכים מחנכים, בימים אלו

"הקורונה היא מחלה מדבקת וצריך לשמור על ניקיון כדי לא להידבק"•

"ונמנעים כמה שאפשר לנגוע בפנים, התעטשות למרפק, ידי שטיפת ידיים-אנחנו מגנים על עצמנו על "•

"נשארתם בבית כדי למנוע הדבקות אחד מהשני בגן"•

"ההורים לא לעבודה כי בעבודה יש הרבה אנשים והם יכלו להדביק זה את זה"•

"המדינה שלנו חזקה ומאורגנת"•

"הרופאים מטפלים בחולים ויעזרו להם להבריא"•

"השוטרים שלנו מגנים עלינו"•
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ילדיםספרי
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פגישה עם הילדים יום לפני החזרה

קצרה עם מצלמהווצאפשיחת •

ת מברכים/שליחת סרטון קצר שהגנן•

(מוכן ומחכהשהכללהראות )שיחה מהגן •

סרטון מהגן עם תמונות של הצוות עוטות מסכות•

שיר אצבעות                                       / סיפור קצר•
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כשחוזרים הביתה

לחלוץ נעלים•

לשטוף ידיים•

לפשוט בגדים ולהכניס לכביסה•

להרתיח מסכות רב פעמיות•

להתקלח•

!!!לנוח•

לתכנן את יום המחר•

!!!!!בהצלחה•
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!אני כותבת לכל הגננות

..מהתרגשות כאילו מתחילים שנהכןדעו לכן שלא ישנתי בלילה כן 

?מה יהיה

?האם יהיה בכי

.רוצה לבשר לכן שמחכים לכם ילדים בוגרים

!ילדים מבינים שהסתגלו למציאות בהבנה רבה

!!עם ההורים עשה להם כל כך טובשהביחד

.שכל היום רצים לפרנסה, שזה היה נחוץ גם לילדים ולהורים

.לא היה בכי

.טרפו את הגן/הייתה עשייה 

.ולי הם נתנו מתנה

.כל מה שהתרוקן בחודשיים מילאו חזרה

.אל תחשושנה מי שגננת יודעת את העבודה

.אין צורך בייעוץ פדגוגי תעשו מה שאתן יודעות הכי טוב

.צאו לדרךכם/הם מחכים לכן 

?ומי שמעוניינת עשיתי איתם היום יצירה משקף

?מה אני רואה

?ומה אני יכולה לתת להם לראות

3.5.2020❤❤❤❤❤אוהבת ושנהיה בריאים
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!סומכות עליכם ועליכן
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מוזמנים לבקש חומרים

clodietal@gmail.com

azollman@017.net.il
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תודה לגנים ששיתפו

פעוטון אביטל•

פשוט גן•

אנדנדינו•

קטנת פיקוד העורף   •

הגן של אלן•
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