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 ? קורונה בתקופת הגן לפתיחת נערכים כיצד
 וובינר לצוות הגן החרדי

 30.5.2020 ר,סיכום וובינ
 

 הקדמה

 ?קורונה   בתקופת  הגן  לפתיחת  נערכים  כיצד ▪

 מטרות המפגש:  ▪

o החדשים בצל משבר הקורונה משלוש זוויות : משרד החינוך ובריאות  הכללים  ציון 

o   עבור הגננות למענה רגשי בהתמודדות שלהם ושל הילדים בגן  הכתובת ציון 

o ודאות  באי  חדשה   שגרה   בונים  ואיך  מיטבית  להתמגן  כיצד    

o  

 םעיקרי הדברי

 מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי, עיריית בני ברק   –עינת ישפה  ▪

o בונים שגרה במציאות משתנה  איך 

עה שנקב במציאות להתנהללדעת זאת, על מנת יש חשיבות רבה לעבודה בבהירות, יציבות, עם החזרה לגנים, 

 הורים והילדים.                ה   בקרבחששות    למזער  בכדימבחוץ,  

o  החזרה לשגרה 

צריכים תקופת  .לפני היינו בה  נקודה לאותה לא חוזרים ,וסגר בידוד תקופת אחרי לשגרה  החזרה 

 נקטע  בה  תקופהמדובר ב  לראות מה חדש ולבדוק מה השתנה זאת לא השגרה הישנה שלנו.,  הסתגלות

 . של הצוותים החינוכיים  וגם הילדים  של  גם  הרצף

משפחות שהצליחו לייצר   שעבורם תקופה זאת היוותה פרק של כיף וגיבוש,  ילדים  ישעם זאת, יש לציין כי  

 . בסיכון  משפחותמציאות קשה,     שחוו  משפחות  ויש. עוגן

 

o מציאות משותפת 

 

 " .משותפת  מציאות"  נקרא  זה  המקצועית  בשפה.  שונים  מרקעים  מגיעים  שונים  ילדים

נהלים תכעת, כולנו מ .ראיים יודעים איך להתנהלחכשילד חוזר לגן אחרי משבר כלשהו, המבוגרים הא

באותה מציאות, מציאות משותפת, משבר הקורונה תכף לגבי כולנו. גם ההורים חווים מציאות משתנה. 

 חשוב שההורים לא ישדרו את המצוקה שלהם לילדים. 

  יה דרך המפקחת. כמו כן,שניתן לפנות אל  יועצת  לכל גן מפקחת  יש.  שצוות הגננות ידעו כי יש עבורן כתובת  חשוב

בשטח כל הזמן, בשביל להחזיר את נמצאות השפ"ח של  במצב הקיים, היועצות .עיר בכל פסיכולוגי שירות יש

 הילדים לשגרה. 

o תחושה של רציפות 

תפקיד   ,לכן,  נקטעה   של הילדים והן הרציפות של ההורים והצוותים החינוכיים  הרציפות  בתקופה הזו, הן  

לילדים בצורה שיכולה לבוא לידי ביטוי דרך הסברה  .הילדים בקרב רציפותת תחוש לבנות הינוהגננות 

  ולכן ריך להתמודד עמוצש  נגיף,  וירוס ישש  להסביר.  קורונהנגיף ה   זה  מה,  נקטע  הזה הרצף  למה  כללית

 . לומדים אחרת, ולכן  וכפפות  מסכות  עם  הולכים

על סדר היום  יום סיכום לתת יום כל בסוף .צפויה  בעצם אינה  השגרה  כי, היום סדר את יום בכל לציין

 . הרצף  את  ולהחזיק ולנסותשהיה ולהכין את הילדים לסדר הבא 
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  ת בקבוצות החלוקה.בימים מפוצלים, חשוב שתהיה רציפות בין נשות הגן השונו,  בגן  צוות  נשות  מספר  ישבמידה ו

 חשוב לשתף את ההורים בסדר היום של הגן על מנת שיוכלו לאגן את אותו הרצף גם. כמו כן,  

לימודים. קשיי פרידה, הסתגלות, בדיקת גבולות )גם כי הייתה ה תחילת שנת לאלו שב דומותלצפות להתנהגויות 

 שבירת גבולות בבתים בתקופה הזאת(. 

 התחלה. מאתגר ב  יהיה ,  תהמעבר מהבית, מהעדר מסגרת למסגרת מובנ

 שיקום רגשי, מרחב מוגן ומכיל. הגן בתקופה הזאת צריך להוות מקום  

o  .הגננות וצוות הגן כמתווכות 

יש   .כל ילד יחווה את המשבר הנוכחיזה ישפיע על הדרך בה  משמעותי,    הינוההורים והמורים בין    תיווך

 לשים דגש על החוזק, הדברים הטובים ולדבר על זה כל הזמן. 

 . בגן  לדברים  החיוביים הזיכרונות  את  לחבר

 

o  .שיח המילולי .יש חשיבות רבה לההתמודדות הזאת תביא לחוסן הרגשי של כולנו 

 

o מעטפת 

 

 ביטוי דבר שיבוא לידי. הרגש הבעת עם מתקשים הילדים רוב.  קושי שמאותות להתנהגויות לב לשים

 להתנהגויות מעבר הילדים של הרגשות את ולראות כפול במבט להסתכל חשוב. בהתנהגות

 הדגש.  ללמידה   פנויים  יהיו  בהכרח  לא  הילדים  .זה  א  להמשיג,  תחושה  של  שם  לזה  ולתת", המאתגרות"

 חוויה הייתה  כי ומכיל מוגן במרחב רגשי תהליך להשלים כמו לימודיים פערים להשלים לא הוא הגדול

 . מעטפת  לתת  היא  המטרה  טראומתית,  םג  אולי חוויה ,  האחרונה  בתקופה  בידוד  של

 מחריפה  הילדים  שהתנהגות  רואים  אם.   חיזוקים,  כוחות  מאוד  הרבה  דורש  מאתגר  מאוד  הוא  ההתאוששות  תהליך

 .ישוב  בכל  החינוכי הפסיכולוגי בשירות  ולהיעזר לפנות  אז,  שבועיים  אחרי  גם

 

רופאה בכירה ביחידה למחלות זיהומיות בילדים וסגנית ראש אגף רפואת   –ד"ר יעל שחור מיוחס  ▪

 ילדים, רמב"ם 

 סהווירו. "קורונה " למשפחת ששייך וירוס, מתנהג הוא איך ולהבין אותו להכיר שמנסים חדש וירוס הוא הקורונה 

יותר קלה.   שהמחלה אצלם היא ילדים אצל גם שפעת של סימפטומים לה  שיש מחלה לעשות יכול בעקרון הזה 

 . קלה ועד למחלה קשה   לה חמ  של  מנעד  יש

או מבוגרים ואת ההשפעה  אחרים ילדים מדבקים ילדים אם להבין מנסים, למידה בתהליך אנחנו, לילדים בנוגע

 שלהם עליהם. 

 :   (אחרות  למחלות  גם רלוונטי),  לשגרה   בחזרה   להתנהלות  חשובים  דגשים

o לגן  ילד  מביאים  לא  מתי   ? 

 אם הילד מרגיש טיפה לא טוב, עם חום או נזלת 

זאת, בכדי  ,  בבית  ישארי  שהילד  עדיף  אז, חולהשלו    המשפחה מבני   מישהו  אם  אך,  בריא  להיות  יכול  ילד

 . לוודא את מצב התפתחות המחלה 

 .לגן  אותו  לשלוח  אסור, טוב  מרגיש  לא  ילד אם.  לשגרה   לחזרה   קריטית  התנהלות פה   שיש  להבין  צריכים  ההורים

o הגן  מתחם  
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 מומלץ לשים בצד את כל הצעצועים שקשה לנקות אותם, צעצועים פרוותיים בד"כ. 

o וחיטוי בסוף כל יום )במיוחד כי יש מעבר של קבוצות( ניקוי  חומרי  עם  לנגב  שאפשר  צעצועים  להשאיר 

o   הרעלה   של  מצבבאזור שאינו נגיש לילדים בכדי למנוע    הניקוי חומרי  את  לנעול,  בגן  לב  לשים. 

o לא ברור אם כמה שעות או ימים, לא לוקחים סיכון, מחטים.   ,חפץ  על  שורד  וירוסוה   זמן  כמה   ברור  לא 

o לשים בצד. מערבבים  שלא  לב  לשים  אז,  שלו  הבקבוק  את  יש  ילד  לכל , 

o אחרי, אוכל אחרי, אוכל לפני ידיים לרחיצת הילדים את לחנך – הגן לתרבות נה ייההיג את להכניס 

 , לפני ואחרי השירותים. בחצר  שמשחקים

o   אוכל משתפים  לא.  אחר לילד  ביס  נותן  לא  ילד, בריא  אוכלערכים של    להכניס  הזדמנות -לאוכל  בנוגע .

 . שלו  האוכל את אוכל  ילד  כל

o לשים  צריכים  אינם,   7  גיל  עד  ילדים –  כפפותו  מסכות. 

o  צבעוניות.  –  תוחווייתיו  כיפיות  יותר מסכות  לעשות  –  המלצה 

o  .אם אחד הילדים הוא כבד שמיעה, אז הוא יתקשה לשמוע את הגננת, לקחת את זה בחשבון 

o   ידיים  לשטוף  יש,  זה   אחרי.  בלבד נקודתי  הוא בכפפות  השימוש, כפפות  שמים  -החלפת חיתול. 

o לגן  הגעה  אישור  להם  שיש  ילדים  זה,  לגן  שמגיע  מי . 

o רגועה   אווירה  שתהיה  חשוב  ,הילדים בין  מגע  מנועל  אפשר  אי אך,  "מגע  "אסור  אומרים. 

 

   משרד החינוך מחוז החרדי, מפקחת יעוץ חינוכי ב  –אסנת אבוחצירא  ▪

 :שעיקר דבריו הם  מודל הפעלהעם    של הגנים  מסמך הנחיות לחזרה   פרסם  החינוך  משרד

o   תלמיד.   15-17ילדי הגן יתחלקו לשתי קבוצות שונות, כשכל קבוצה מונה בין 

o   ימים נוספים תלמד בבית באמצעות חוברת  3ימים בשבוע לגן ו   3כל קבוצה תגיע* i  או   שהגננות יחלקו

  ישלחו לבתים.

o בין הקבוצות   אין אפשרות למעבר או החלפה של התלמידים . 

o כך נוספות  קבוצה תתחלק לשתי קבוצותכל  ם והצוות בתוך הגן,  על מנת לשמור על בריאות הילדי ,

 תלמידים.   7-8  בין  שכל קבוצה תמנה 

o   .הגן יעבוד ע"פ מערכת השעות הרגילה שלו 

o ימים  3הקבוצות מתחלפות וכל קבוצה נמצאת בימים אחרים כשהלמידה היא עם    ,בשבוע שאחרי

 ברצף. 

o הגן  סטריליותבכדי לשמור של    ות הגן והתלמידיםלא תתאפשר כניסה לשטח הגן לאף אחד, חוץ מצו

 ככל האפשר.

o ההורים המאשר כי הילדים עם חום מתחת ל טעם לא תתאפשר כניסת ילדים לגן ללא מסמך חתום מ

 מעלות.   38

 : המלצות לגננות

o  .להיעזר בצוות המפקחות והיועצות של הגן במטרה להחזיר את הגן לשגרה במצב הקיים 

o   ,הילדים, חשוב לא להתעלם מזה צד  גננות צפויות להיתקל במשפטים לא פשוטים מה בתקופה הקרובה

 עם צוות היועצות. ולהתייעץ  

o מה. להכין את הילדים לסייע להורים להחזיר את הילדים לסדר יום מאורגן, גם את שעות השינה והקי

 לגן כבר מראש בנוגע לשעות. 

 

 המלצות להורים:  

o .לדבר עם הילדים בנוגע לחזרה לגן, חזרה לשגרה 

o לגן.  גם אם אי אפשר להיכנס יחד איתם בצורה מסודרת  להקפיד להיפרד מהילדים 

o  בכי של הילדים ולעשות שיח עמם בנוגע לחוויות ולרגשות שלהם.ה   את  לקבל בהבנה 
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o  לבקש מההורים לאסוף את הילדים בזמן, ולציין בפניהם "שהנה באנו לאסוף אתכם" ובזה להחזיר

 להם את הביטחון. 

o  לבקש מההורים לשוחח עם הילדים על החוויות שלהם בגן, עם מי שיחקו ושוחחו בגן על מנת

 שההסתגלות שלהם תהיה קלה יותר. 

o לתת חיזוקים חיוביים 

 

i    ולהציע להורים לעשות עם ילדיהם עבודה בבית.   באפשרות הגננות לשלוח לבתי התלמידים חוברות  –החוברת

מדובר בשלושה סוגים של חוברות פדגוגיות כשאחת מהן שמה דגש על מענים רגשיים. החברות מספקות כלים 

פדגוגיים, חומרים שנכתבו ע"י המפקחות של המחוז החרדי של הגיל הרך בהובלה של ליאורה דרעי.  נכתבו 

בבית במטרה שיהיה להם מה לעשות. רוב העבודה דורשת עזרה מינימלית במיוחד לילדים לתקופת השהייה  

 מטעם ההורה. 

 

 


