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 לכבוד 

 מנהלות גני הילדים והצוותים החינוכיים בגנים
 
 
 

 הנדון: איגרת מנהלת המחוז לסיום שנת הלימודים תשע"ו
 

 "חי ארוץ, קסום תכלת רוחק,

 ע' הלל(הלאה אל הפתוח, הלאה אל המופלג")

 

 

 

הרבה  ןעל עשייה חינוכית מרשימה ועל תרומתכ ןאבקש להודות לכ, הלימודים תשע"ו-עם סיום שנת

 המשמעותי בהשגת יעדי המשרד ויעדי המחוז.  ןועל חלקכגיל הרך לחינוך ה

 

להתמודד עם אתגרי מערכת החינוך.  ןלהתחדשות וליזמות מאפשרות לכ ןהמשובחת וחתירתכ ןעשייתכ

יתנה, חרף אירועים מורכבים, לא פשוטים, שמזמנת לנו עבודת החינוך, מתבטאת בחתירה להשיג הא ןרוחכ

 שיפור מתמיד הן בהישגים הלימודיים והן בהיבטים הערכיים חברתיים. 

 

 על כך, תודתי והערכתי הרבה.

 

מערך  " המהווה הזדמנות לשינוי בכלרפורמת "הסייעת השנייהבשנת הלימודים הנוכחית החלה הטמעת 

העבודה בגני הילדים לטובת יישום סביבות למידה מתקדמות, המאפשרות התאמת מערכת גני הילדים 

 . 21 -ואיכות העבודה בהם למציאות של המאה ה

 

מזמנת שותפות וייחודיות, אוטונומיה, יזמות וביטוי אישי  המערכתי -הרפורמה במיטבה היא שינוי תפיסתי

 ננת מובילה, גננת, סייעת ובעלי תפקידים נוספים בגיל הרך.לכל השדרה המקצועית, מפקחת, ג
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 :פעולות הבאותניכרו בבשנה"ל החולפת יטוייה של הרפורמה בגני הילדים ב

 

הגדלת צוות הגן תורם להגברת הזמינות  :4-3ילדים בגילאי  30תוספת סייעת בגנים בהם למעלה מ  .א

ותורמת להרחבת פעילויות הגן  תחותיים של הילדהרגשית של המבוגרים המשמעותיים לצרכיו ההתפ

 והעמקת הלמידה תוך פיתוח הסקרנות, היצירתיות ותהליכי חשיבה.

 

העשרת הסביבה החינוכית בגן באה לידי ביטוי בהעמקה של  תוספת תקציב להצטיידות והעשרה: .ב

 תאמת הגןהאמנות, ערכים סביבתיים ו, לימוד בתחומי השפה, חשיבה חשבונית, מוסיקה תכניות

 למשחק, פעילות ומנוחה בעת הצורך. 

 

בכל אשכול גנים המלווה את הצוותים החינוכיים בגן ומייעצת להם מבחינה  :מינוי "גננת מובילה" .ג

 בחיזוק הקשר עם ההורים והקהילה. כן ו אישית ומקצועית

 

 מתן הדרכה וליווי לגנים במוכש"ר. .ד

 

, אשר מהווה הזדמנות הלמידה המשמעותיתאת  בשנת הלימודים הנוכחית המשכנו להטמיע ולקדם

הערכה, ומכוונת להגברת תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות -למידה-להסתכלות מחודשת על תהליכי ההוראה

לימודים ואסטרטגיות  תכניותעצמית בקרב הילדים. במקביל, הוטמע מערך הפיתוח המקצועי להטמעת 

 משוב ובקרה. ההוראה והלמידה, וליווי הגנים בתהליכי הדרכה,

 

עשייה חינוכית : גם השנה, קידמנו גנים לקבלת הכרה כגנים מקדמי בריאות בשל "גנים מקדמי בריאות"

 בהוויה החינוכית, החברתית והערכית.ושילובם באופן יצירתי הטמעת תכנים מתחום הבריאות המעודדת 
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גנים  39 -גנים ירוקים ו 139כו השנה,  : במסגרת קידום ערך הקיימות הוסמ"גנים ירוקים וירוקים מתמיד"

פכו את הגנים ביצירתיות ובמסירות רבה להטמעת ערכי הקיימות וה. צוותי החינוך פעלו ירוקים מתמידים

 למסגרת המחנכת לאחריות אישית וקהילתית כבר בגיל הרך.

 

ת ההוראה השינוי בתרבות הארגונית מכוון היום לשיתוף פעולה משמעותי של כלל האוחזים במלאכ

והחינוך, ומחייב את הגן להיות ארגון לומד היודע למקד צרכיו ויעדיו ומגדיר לעצמו את דרכי הביצוע, 

 תוך הערכה מתמדת וקבלת החלטות בהתאם.

 

הוענקו השנה לגן "הדר" בשמשית, בהנהלתה של הגב' ניקול דהן ובפיקוחה של גב' ענת קדם,  פרסי חינוך

 ארצי למוסדות חינוך.שהעפיל וזכה בפרס החינוך ה

גננת אם בגן החווה החקלאית עארבה,  , גב' ריניה עואדנבחרה ה אנשי חינוך מצטייניםבקטגוריה 

 חואלד.גב' עטאף ה של הבפיקוח

 

בשנה"ל תשע"ז נעמיק הטמעתן של הרפורמות "הסייעת השנייה" ו"הלמידה המשמעותית" מתוך מטרה 

 מחובר לערכי קהילתו.החושב, אכפתי   להעצים, לפתח ולהכשיר דור צעיר יצירתי,

 

שנשלח לכל מוסדות החינוך לקראת תשע"ז הודגשה חשיבות השותפות של הילדים בבחירת  במארז מתנ"ה

תכנים, פעילויות והתנסויותיהם בסביבה, הודגש המרחב הפיזי והסביבה המגוונת באביזרים ובתכנים 

רגשי, -המידע שהם רוכשים ולהתפתח בכל התחומים: החברתישאילת שאלות ועיבוד המאפשרים 

 תנועתי והקוגניטיבי. -שפתי, התחושתי -התקשורתי

המארז מציג בפניכם את מקצועות הליבה: כישורי חיים, חינוך גופני, תשתית לקראת קריאה וכתיבה, מדע 

 וטכנולוגיה, מתמטיקה, אמנויות, מקרא, תרבות מורשת ומסורת.

 

מהווה בסיס להובלת התהליכים החינוכיים של הגן, והוא שזור כחוט השני בסדר  ם גן מיטביקידום אקלי

  היום של הגן ובעשייה החינוכית.
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כידוע, מזה כשמונה שנים מחוז הצפון מוביל תרבות ארגונית המושתתת על מצוינות ארגונית בסטנדרטים 

בשל הישגיו יוצאי הדופן  ברמה של ארבעה כוכבים R4E ובחודש האחרון זכה המחוז באות היוקרתיבינ"ל 

 בתחום זה.

 

לשירות הניתן ללקוחותינו חשיבות מהמעלה הראשונה. במסגרת שיפור השירות הוקם אתר חדש למחוז 

  http://edu.gov.il/sites/tzafon הצפון שכתובתו: 

 

מורחב  שהחל לפעול בימים אלה על מנת לתת מענה מיטבי לציבור עובדי  פונימוקד טלבנוסף, הוקם 

 ההוראה במחוז.

 

 כבוד של ערכים להנחלת המחוז פועל ולמצוינות לאיכות ̈בד בבד עם הדרישה הגוברת לחתירה להישגים

למזג,  כולכם להמשיךל קוראת ואני אלה ערכים לקדם נפעל הבאה בשנה גם, מפעולותיו אחת בכל ושוויון

שתיצור שפה והבנה משותפים עם כלל הקבוצות בחברה  ף ולהתוות מדיניות של הכלה וקבלהלשת

 הישראלית, על מנת שהם יוכלו לבנות יחד עתיד משותף.

 

לחופשת הקיץ ויחד עמם צוותי החינוך והוראה.  יצאורבבות ילדים , שנת הלימודים תשע"ו עם סיומה של

בהן יש לנקוט על מנת להבטיח שחופשת הקיץ תהיה אכן תקופה אבקש להקפיד על מספר פעולות 

למנוחה, פנאי והנאה. לצד ההנאות והבילויים, עלולה חופשת הקיץ לחשוף את הילדים לסכנות בסביבתם. 

לפיכך, אבקש להקדיש זמן מוגדר להבהרת מסרים וכללי זהירות שיסייעו לילדים להתנהל בקיץ בצורה 

 ."שמרתם לנפשותיכםונ"מוגנת ובטוחה בבחינת 

 

חשובה  הגן תליולכמחוץ  ילדיםשמירה על קשר עם ה

ם בזמן משפע ערוצים ליצירת קשר ע ןמאוד ובידכ

 החופשה.

 

 

 

 

http://edu.gov.il/sites/tzafon
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התמדתכם וצוותי החינוך, על  , סייעות, מנהלות גני הילדיםמקרב לב ולחזק ידכן אני מבקשת להודות לכן

ל ועל יצירת סביבות חינוכיות מעשירות ומעניינות בעידוד התפתחותם של כל אחת ואחד מילדי ישרא

 התורמות לעיצובה של החברה בישראל. 

 

, לכל העמלים בדבקות ובמסירות נפש לקידום מערכת החינוך במחוז כמו כן,  תודתי והערכתי הרבה

 הצפון: הנהלת המחוז, מפקחים, עובדי מנהל, ראשי רשויות מקומיות ועובדיהן, מנהלי מחלקות חינוך.

 

 אני מאחלת לכם חופשה של התרעננות, התחדשות וצבירת כוחות חדשים לקראת השנה הבאה.

 יחד נמשיך להוביל את מחוז הצפון לאיכות ולמצוינות.

 

בכל רגע, דקה מן הדקה, הננו יוצרים, מדעתנו ושלא מדעתנו.  המון יצירות לאין תכלית, שאם רק נתלמד "

ו המובלטת, להתרגל להכניסן בתוך מסגרת של ביטויים נאותים להרגישן, להביאן את התחום של הכרת

 הרב קוק להן, אז יגלה הודן והדרן, פועלן יראה על פני החיים כולם".

 

 

 בברכת חופשה נעימה ובהערכה רבה,

 את מחוז הצפון לאיכות ולמצוינות יחד נמשיך להוביל

  

                                                                 

   ד"ר אורנה שמחון                                                     עתקים: ה

    וז                    מנהלת   המח                                       מר נפתלי בנט, שר החינוך
                                          גב' מיכל כהן, מנכ"לית המשרד

 גב' סימה חדד מה יפית, מנהלת גף חינוך קדם יסודי
 ראשי רשויות

 מנהלי מחלקות חינוך
 רכזות גנ"י ברשויות המקומיות

 הנהלת המחוז
 מליאת הפיקוח 


