יולי 2021
שלום להורי הגיל הרך במדרשת בן גוריון ,
אחרי ארבע שנים טובות וחשובות בהפעלת מערכות הגיל הרך במדרשה קיבלנו את הזכות להמשיך את הפעילות החינוכית
ביישוב.
ארבע שנים של הכרות הדדית ,למידת האקולוגיה המיוחדת ,ביסוס תכניות עבודה והעצמת צוותים .שנים של רקימת קשר
לקראת פיתוח עתידי של המערכת.
אז מה היה לנו בשנים אלו?
צוות
•

•
•
•
•
•
•
•

תכנית שנתית ,רשתית ,בה זכו חברות הצוות ל 2 -מפגשי גיבוש והעצמה אישית (ערב קריוקי במסעדה ,מפגש עם
שחקנית שבאמצעות קישוט עוגה ספרה את סיפור חייה ,אחר צהרים של רקיחת סבונים ,הדלקת נרות חגיגית
בחנוכה וכו) ,בנוסף ,כל מחנכת קיבלה מתנה ביום האישה .לקראת ראש השנה ופסח התקיימו הרמות כוסית חגיגיות
והצוות התכבד בכרטיסי שי מהרשת בתוספת השי שלכם ההורים (גם בימי הסגר האחרונים לא ויתרנו והגענו כדי
להעניק את תווי השי)  .היום המרגש ביותר הוא "יום המחנכת" בו אתם ההורים פינקתן את הצוות בברכות ,מילים
טובות ,ארוחה טעימה ותשומת לב.
סיגלית קיימה שיחות דופק פעמיים בשנה ומטרתן הייתה להאזין לכל מחנכת ולהבין מה נדרש לה על מנת להרגיש
משמעותית ובטוחה במקום עבודתה וכיצד היא רואה את ההמשכיות בשנת הלימודים הבאה.
אחת לשנה התקיימו שיחות משוב בפורמט רשתי .בשיחות המשוב הודגשו תחומי החוסן של כל מחנכת ,סומנו
התחומים בהם נדרש לראות שיפור ונבנתה תכנית שתבטיח זאת.
נקלטו  2מובילות חדשות ,יפעת וטלי .יחד עם סיגלית והילה ,המדריכה הפדגוגית ,נבנתה תכנית ליווי בעת הכניסה
לתפקיד.
פורום המובילות נפגש באופן קבוע ללמידה משותפת ,התייעצות עמיתים ותכנון משותף שמאפשר רצף חינוכי
מערכתי.
פורומים רשתיים התקיימו בצורה סדירה לאורך כל השנים (כולל מפגשי זום) ומחנכות המדרשה ,למרות המרחק,
הגיעו תמיד ברצון ללמידה משותפת ובשמחה למפגש עם קולגות מכל רחבי הארץ.
במטה הרשת נבנה כלי תהליך קליטה וחניכה לצוות חדש .בפורומים הרשתיים הכירו המנהלות והמובילות את
הכלי שמטרתו לסייע בתהליך האיתור ולהאיץ את תהליך הכניסה לתפקיד.
הוספת תקן מנהלנית לטובת סיוע בחלקים של האדמיניסטרציה ולאפשר למנהלת החינוך להעמיק את העיסוק
בשימור הצוות והדרכת הצוותים וחיזוק המערכת מקצועית ופדגוגית.

ספריית פיג'מה – ילדי גנון תמר נהנים בכל שנה מפעילות מבורכת שבמרכזה קבלת ספר חדש לספרייה המשפחתית .לאורך
השנה מקבלת הגננת  8ספרים ,הכוונה לפעילות בגנון והמלצות לפעילות גם בבית ההורים.
גננות הרשת קיימו השתלמות עם מנחה מטעם התכנית והן מחליפות בניהן חוויות ורעיונות לפעילות.
השיא מתקיים במהלך יוני – חודש הספר העברי.
קייטנות בגני משרד החינוך –
• שלא כבעבר מחנכות הגנים מובילות את פעילות הקייטנות .תכנית הקייטנה נבנית במשותף עם סיגלית והיא
כוללת בתוכה גם הדרכה של בית ספר שדה ,מפעילים חיצוניים ופעילות פנימית .צוות המחנכות נפגש להכנה
משותפת וניכר שבכל שנה הנושא הנבחר מלהיב גם אותן.
• שלא כבעבר שהקייטנות התקיימו רק עד סוף חודש יולי קייטנת הקיץ הוארכה והותאמה לימי הפעילות של אשכול
המעונות במטרה לסייע להורים שהדבר נדרש להם.
• בהתאם להחלטות המדינה הקייטנות עוברות תהליך רישוי ואף השנה פעלנו תחת קייטנה מסובסדת להורים של
החופש הגדול מטעם משרד החינוך עם הצלחה לשמירה על איכות התוכן והפעילות .

אישור ראשוני להפעלת מעון יום –
האגף למעונות יום מחייב כל מסגרת שבה יותר מ 7-ילדים לקבל אישור ראשוני להפעלה .מפקחים מיוחדים מטעם האגף
מגיעים ובודקים עמידה בנהלים הנדרשים .לצורך כך –
• סיגלית עברה קורס התנהלות בטוחה שמטרתו לעודד הקפדה על בטיחות במוסדות חינוך.
• הצוות עבר השתלמות של  22שעות בהגשת עזרה ראשונה ונדרש לרענון אחת לשנתיים.
• בדיקה של האגף מבטיחה שלמחנכות אין רישום פלילי
ארגון מפעיל להפעלת צהרונים של משרד העבודה  .הרשת כארגון מפעיל החילה את צהרוני המדרשה וכיום הורים אשר
זכאים לפי קריטריונים זוכים להחזר חלקי של שכר הלימוד לפני תנאי משרד העבודה.
התקנת מצלמות –
• בקבוצות – אורן ,דקל ,תמר הותקנו מצלמות בהתאם להנחיות בכתובות בחוק המצלמות
• לקראת התקנת המצלמות התקיים מפגש בנושא לכל המנהלות ולכל המובילות בו הדגשנו את האחריות המשותפת
להתנהלות מיטיבה ומכבדת ,בדקנו סוגיות אתיות וחזקנו את תפקיד המובילה בהקפדה על האקלים בקבוצתה.
• קיימנו מפגש הורים רשתי ,בהנחיית הילה ענבר (מדריכה פדגוגית מדרשה) "הזבוב שעל הקיר והפיל שבחדר"
שעסק בסוגיית מקום ההורים בגן הילדים.
צמצום מעברים בגני הילדים –בתהליך מוסדר בשיתוף גננות משרד החינוך ונציגות מההצל"ח בנינו תכנית על פיה יחוו
ילדים בגיל גני משרד החינוך רק  2מעברים ולא  3כפי שהיה נהוג עד כה.
הדבר מאפשר הכרה לעומק של הגננת את הילדים ,הקניית הרגלים ,ביסוס תחושת ביטחון ובעיקר שמירה על רציפות לאורך
זמן.
בעתיד נבחן אפשרות דומה גם בקבוצות של המעונות.
תכנית חינוכית שנתית –
• כל מובילה ומנהלת מקבלת קווים לתכנית שנתית הנעה על פני  5צירים – תוכן ,פעילות צוותית ,פעילות עם
הורים ,מעקב התפתחותי ,פעילות קהילתית.
• במפגשי המובילות – פורום יישובי ופורום רשתי ,ניתנה העשרה העוסקת בצירים הנ"ל .לדוגמא – עקרונות
להגשת חומרים ,למידת גישה נוירו-התפתחותית ,הדרכה לקראת שיחות עם הורים ,חניכת צוות וכו.
• נבנה אתר אינטרנטי לרשת קיבוצון המכיל בתוכו את כל התוכן הנדרש על מנת ליישם את התכנית השנתית.
האתר נגיש למנהלות ומובילות והוא מתחדש כל העת בחומרים עיוניים וגם בדוגמאות מתוך העשייה החינוכית
המקיימת במרחבי הרשת.
לסיכום –
הגענו להפעלה במדרשה אחרי שבר עמוק ונדרשנו לטפל בסוגיות עומק הקשורות בצוותים והסכמי העסקה.
אחרי  4שנים ניתן לראות שהתגבשה קבוצת מחנכות שמהווה עמוד שדרה יציב ,מחויב ומקצועי.
סיגלית ,המנהלת ,מביאה איתה ידע רב בתחום הניהולי ויחד עם הילה ,המדריכה הפדגוגית וצוות מעג"ן היא מקיימת סדר יום
שבא לתת מענה לכל הבאים בשערי המערכת.
המערכת החינוכית במדרשה בעלת איכויות גבוהות .לאורך השנים ,בשיתוף עם גורמים ביישוב וההצל"ח נבנתה תשתית
איתנה לעשייה חינוכית.
יחד אתכם נפעל להמשך שיתוף הפעולה הזה גם בעתיד ,על מנת לאפשר פיתוח של המערכת ברוח הקהילה במדרשה.
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