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 סיכום ביניים –הנדון: ועדת ההיגוי היישובית לחינוך לגיל הרך 

 

 שלום רב,

מתוך רצון לקדם את מודל הגן המיטבי ביישוב יזמה המועצה הקמה של ועדת היגוי לחינוך לגיל הרך. מסמך זה מהווה סיכום 

(. את עבודת הוועדה הנחתה יערה שילה, 6/1/21, 30/12/20, 23/12/20ביניים של עבודת הוועדה בתום שלושה מפגשים )

 מומחית לגיל הרך ממכללת אפרתה. 

גיבוש מדיניות ליישום החל משנת תשפ"ב לקידום התפתחות הילד  משיכו מפגשי הועדה כאשר המטרה היא: במהלך השנה י

  במסגרות החינוך הרגילות לילדי קדימה צורן בגיל הרך.

 רשימת חברי הועדה

 תפקיד שם

 מנחה פדגוגית חיצונית יערה שילה

  צוות המועצה

 ראש המועצה קרן גרין

 מועצה, מחזיק תיק החינוךחבר  אמיר זהבי

 מנהלת אגף חינוך, רווה וקהילה צביה שמע

 מנהל מחלקת החינוך אדר ארד

 מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי אתי מזוז

  שפ"ח

 מנהלת השפ"ח יעל לוי שיינבך

 רכזת הגיל הרך שפ"ח סימוני כהן מוסטקי

  נציגות פיקוח

 מפקחת גנ"י ממלכתי אפרת קאופמן

 יועצת חינוכית מירב כהן

 מפקחת גנ"י חמ"ד דימנה כהן

 מפקחת גנ"י ממ"ח שולמית כהן

 מנהלת אזורית גילת גטר

  הנהגת הורים גנים

 יו"ר הנהגת הורי גני הילדים לאה וולשטיין

 יו"ר הנהגת הורי גני הילדים אלה גלילי

 חבר הנהגת הורי גני הילדים מוטי מיקלס

  נציגי ציבור

 בהתנדבות יועצת התחדשות פדגוגית לראש המועצה עינת מור ברק

  מנהלות גן

 גננת גן הדס צילה חסון

 גננת גן תות רות מור

  סייעות מובילות

 סייעת גן אלה ורד גלאם

 סייעת גן סביון זהבה עדווי

  צהרון גני הילדים

 מנהלת צהרוני מתנ"ס לילך רודני

  גני מוכש"ר

 גן פרחי הבר גיל שלייסר
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 תהליך העבודה

נושאי ליבה אותם נרצה לקדם. במהלך הדיונים הועלו רעיונות רבים ובוצע תהליך מיקוד אשר  5דיוני הוועדה נסובו סביב 

שאף לסמן את הרעיונות המרכזיים להמשך דיון בעתיד הקרוב והרחוק. הוועדה בחנה את התועלות והמחירים בקידום כל 

לתוכנית עבודה מפורטת בהמשך. לצורך החשיבה, נקבע שהדיון אינו תלוי משאבים רעיון ומימושו כדי לאפשר תרגום 

ותקציבים והוא התמקד במחירים שאינם משאבים כספיים. כן, הוחלט כי יורחב תהליך שיתוף הציבור באמצעות סקר אשר 

 יופץ לכלל הורי הגיל הרך כדי שנוכל ללמוד עוד ולדייק את סדר העדיפויות היישובי.

 

 ת הדיון ביחס לנושאי האב תמצי

 מחירים תועלות 

   הילדיםגן מבנה 

 העשרת ההוראה בגן. תקשוב גן הילדים

השלמת פער טכנולוגי למי שלא חשוף 

 בבית.

 התאמה לסגנונות למידה.

הנגשה דיגיטלית: התאמה לתלמידים עם 

 צרכים מיוחדים.

 נדרש מינון בחשיפה למסכים.

 חששות מקרינה.

 טכנית.נדרשת תמיכה 

 נדרש פיתוח מקצועי לצוות.

 נדרשת השקעה בתשתית.

 יש להתאים תוכן לזרם החינוך.

יצירת סטנדרט למבנה/תכולה 

 של גן. 

מסמך כולל התייחסות ל: 

מבנה, תכולה, מתקני חצר, 

 גינון, תקשוב ומרחב הכניסה.

הבטחת סטנדרטים גבוהים שתאפשר מרחב 

 גן איכותי ויעיל

 אחידות בין הגנים: ויוןולששאיפה 

 .נדרש מיפוי

 יש להותיר מקום לייחודיות של כל גן

 .גןהמנהלת ואוטונומיה של 

 .יש להתאים לזרם החינוך

יש מקום לשתף את צוות גן הילדים ביצירת 

 .הסטנדרט

   צוות הגן

הקמת מרכז פיתוח מקצועי 

 יישובי לסגלי החינוך: 

המרכז יהווה גם בית מקצועי 

עבור כל סגל וגם בית תומך 

 החינוך

 התאמת הפיתוח המקצועי לצרכי היישוב

קידום הפיתוח המקצועי בקרב כל סגל 

 החינוך

 קידום ייחודיות יישובית בתחום החינוך

 טיפוח התחדשות וחדשנות בחינוך

נדרש חיבור למשרד החינוך האמון על 

 הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה.

נדרש חיבור לשדה המחקר בחינוך 

 מיה(.)אקד

   מספר הילדים בגן

חברי הוועדה מסכימים ביחס לתועלות  צמצום מספר הילדים בכל גן

החינוכיות שבצמצום מספר הילדים בגן 

 ביחס לתקן משרד החינוך:

 שיפור ברמת היחס האישי לכל תלמיד

ותהליך נדרש להתאים את נהלי הרישום 

 השיבוץ.

  .נדרש לבחון היבטים משפטיים/חוקיים
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 מחירים תועלות 

 שיפור בתפוקות הפדגוגיות של הגן

 שיפור באקלים בגן הילדים

 

אתגר בפתיחת קבוצות צהרון במבנה  ייתכן

 .הגן מול מספר קטן של תלמידים

 צמצום אפשרות בחירת ההורים בגן מסוים.

 אפשרות לקבלת גן רחוק ממקום המגורים.

   תכנים פדגוגיים

הקמת מרכז התפתחותי 

 יישובי לגיל הרך

של קושי התפתחותי ומתן איתור מוקדם 

 מענה במסגרת המרכז

 הנגשת שירות טיפולי בתוך הישוב

 תמיכה מקצועית נוספת להורים ולצוות הגן

 ידון בהמשך עבודת הועדה

   רצפים ומעברים

יצירת מערך ישובי המלווה את הילד  ליווי מגיל לידה 

 וההורים מגיל לידה.

 חיבור למסגרות הפרטיות הפועלות בתחום.

 ידון בהמשך עבודת הועדה 

 

 סיכום ראש המועצה

 על מחלקת החינוך להפיץ סקר הורים להרחבת מעגל השיתוף. -

 , נקיים פורום חינוך יישובי, שיעסוק גם בגיל הרך.2021במהלך הרבעון הראשון של  -

 , נמשיך לקיים מפגשים של פורום הגיל הרך היישובי לבניית תוכנית רב שנתית.2021במהלך  -

 ההורים ימשיכו להיות שותפים בתהליך במסגרת הפורום לגיל הרך.נציגי  -

. ייחוד מפגש מקצועי 3בימים אלו נכנסו תקנות חדשות לתוקף, המסדירות את סוגיית הליווי מגיל לידה ועד גיל  -

 בהמשך, לאחר עבודת מטה פנימית.

ה במהלך העבודה המשותפת. נשמח תודה גדולה ליערה שילה על הובלת התהליך ועל המקצועיות ואורך הרוח שגילת -

 לשתף עמה פעולה גם בהמשך הדרך.

תודה לכל המשתתפות והמשתתפים. גיוס פורום כזה מגוון, שכולל את כל השותפים ל'הורות המשותפת' של הגיל  -

 הרך בקדימה צורן, הוא פורום תקדימי וחשוב. אנו נמשיך בשיח הזה.

 אופן מקצועי ונחוש, גם בימים, שאינם ימי שגרה.תודה למחלקת החינוך על ההובלה של התהליך ב -

 

 


