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כנס הגיל הרך החמישי לזכרו של גדעון לוין בנושא:

מחוויה להוויה
על חוויות של ילדים וילדות בגן הילדים

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

בתכנית:
ברכות ודברי פתיחה

ד״ר מיכל גולן, ראש מכון מופ״ת
סימה חדד מה-יפית, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

ד״ר דינה פרג׳ון קדוש, ראש החוג לגיל הרך, מכללת חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות 
והוראת המדעים ומרכזת פורום הגיל הרך במכון מופ״ת

דברים לזכרו של גדעון לוין
ד״ר ענת גלר, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

חוויות חברתיות של ילדים בגן
ד״ר עדה בקר, יועצת התפתחותית לגיל הרך

חוויות כואבות
ד״ר חניתה צימרין, נשיאת אל״י – האגודה להגנת הילד

מושב בנושא: העשרה של חוויות הילד - תכניות לימודים ייחודיות 
דברי פתיחה: גב׳ אסתר חטב, מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי הממ״ד

“מדף הספרים הביתי שלי“ ׀ פאטמה קאסם, מפקחת ארצית באגף לחינוך קדם יסודי, החברה הערבית
“מבקרים בכנסת ישראל“ ׀ איריס עץ-הדר, מדריכה ארצית באמנויות באגף לחינוך קדם יסודי

“תמונה שווה יותר מאלף מילים״ ׀ יעל אדרי, גננת המנהלת גן ניסויי

לצלם לבד, זו חוויה משמעותית בגן
ד״ר חנה צימרמן, המכללה האקדמית בית ברל

חקר החוויה של ילדים וילדות בגן - המלצות להכשרת גננות 
ד״ר יעל דיין, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין, תכנית שוורץ, האוניברסיטה העברית

“אתם משוחחים אנחנו מקשיבים״, הקשבה פעילה ככלי ללמידה מילדים על ילדים במסגרת 
הכשרת גננות

צוות תכנית ההכשרה לגן וסטודנטיות, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי באר שבע

״מילים זה כל מה שיש לי ..״ מופע ספרותי תיאטרלי
ליאור בן אברהם, שחקן תיאטרון, איש חינוך, מורה לתיאטרון במכללת סמינר הקיבוצים – המכללה 

לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מנחה: ד״ר מיכל שרייבר דיבון, תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון

ייתכנו שינויים בתכנית.

יתקיים ביום רביעי, י״ט בשבט תשע״ג, 30 בינואר 2013, בין השעות 15:00-9:00
במכון מופ״ת, רח׳ שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך, תל-אביב

הרשמה: 
ההשתתפות היא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מראש עד 28 בינואר 2013 

במינהל לומדים בטל׳: 03-6901426/401 או במרכז ההרשמה המקוון של מכון מופ״ת:
http://register.macam.ac.il 

sliora@macam.ac.il  לפרטים נוספים: היחידה לימי עיון וכנסים: 03-6901430/7  ׀

http://www.itu.org.il
http://www.itu.org.il
http://www.itu.org.il
http://www.itu.org.il
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העורכת:
אילנה מלחי )זלצמן(

מערכת:
לילי פוקמונסקי

דליה רוט
רות ברק 

מערכת מייעצת:
ד"ר קלודי טל

יהודית פיש
יפה כהן–תנעמי

פרופ' שגיא שוורץ אבי
רונית שמולביץ

 מנהלת המחלקה לגננות, 
לילי פוקמונסקי:
lilyp@itu1.com

כתובת המערכת:
מערכת הד הגן

רח' בן סרוק 8 ת"א 62969
טל': 03-6922958

hedhagan@morim.org.il

עיצוב והפקה:
סטודיו איריס דישון

מנויים והפצה:
דינה אשכנזי

טל': 03-6922939

 המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

עורכות הד הגן לדורותיו:
טובה חזקי–נא, תרצ"ט-תש"ט 

חוה ורבה, תש"ט-תשכ"ב
אסתר רבינוביץ, תשכ"ב-תשל"ב

לאה בריקמן  ז"ל, תשל"ב-תשמ"ו
זיוה פדהצור, תשמ"ו-תשנ"ז
מרים סנפיר, תשנ"ז-תשס"ה
אילנה מלחי, תשס"ה-תשע"ג

גן הילדים מצטייר בעיני רבים כמקום של צמיחה. לרוב הכוונה היא לצמיחה 
הגן"  "הד  בחר  זו,  תפיסה  לעומת  בו.  מבקרים  אשר  הילדים  של  ולהתפתחות 
להתייחס בחוברת הנוכחית לצמיחה של הגננות לאורך מסלול התפתחותן במהלך 
שנות הקריירה שלהן. "גננות בצמיחה" - גננות שהן מנהלות גן, מנהלות צוות, 

ולמעשה מתפקדות כמנהיגות חינוכיות. 
אחראית  להיות  הגננת  על  בכתבתה:  מיכלוביץ  רנה  ד"ר  זאת  שביטאה  וכפי 

למציאות, לשנות את המציאות וליצור מציאות חדשה. 
בהמשך, תקציר של ספר חדש: הגננת כמנהלת גן וכמנהיגה חינוכית מאת ד"ר 
יחיאל פריש. ד"ר נעמה צורן מציעה להתייחס אל הגן כמערכת שעליה חלים 
כל חוקי תורת המערכות. אביבה דן רואה את הגננת כמנהיגה המוסרית של הגן. 
אורית מיוחס, במסגרת המכללה להכשרת מורים, רואה חשיבות רבה להתחיל 

כבר בשלב ההכשרה את עיצוב אישיותן של הגננות לעתיד. 
נגר בדקה במחקרה את השפעתה של עבודת צוות על תחושת הצמיחה  רונית 
האישית של הגננת, ומצאה כי השותפות תורמת לידע המקצועי של הגננת, מירי 
של  הניהול  שסגנון  העובדה  על  ומצביעה  ניהול  סגנונות  כמה  מפרטת  מתתיה 
הגננת ישפיע על התרבות הארגונית של הגן אותו היא מנהלת. מיכל הרפז ושלי 
נער טוענות שתפקיד הגננת הלך וצמח עם השנים וכך גם ההבנה שהתפקיד הזה 

טומן בחובו היבטים ניהוליים, ארגוניים ופדגוגיים. 
לה  לדמות שחסרה  לפנות מקום  בגן  עבודתה  גרוסמן למדה במהלך שנות  נלי 
אצל  לחיקוי  מודל  דמות המחנך, המהווה   - הראשונות  עבודתה  בשנות  כך  כל 
טלי רוטשטיין ניסתה להבין אצל שש הגננות שנבחרו בשנה שעברה  תלמידיו. 
את  מייחד  מה  נבחרו,  הן  דווקא  למה  המדינה"  של  "הגננת  התחרות  במסגרת 

עבודתן, מה מאפיין אותה, והכי חשוב: מה אפשר ללמוד מהן? 
גילה יצחקי, מנהלת אשכול גנים, רואה את הגן כארגון ואת תפקידה של מנהלת 
הגן כמנהלת ארגון - הדואגת לעבודת צוות מתואמת, ליאת ברוק היא מנהלת גן. 
יעל יצחקיאן היא הגננת המשלימה. שתיהן כותבות על שיתוף הפעולה הפורה 
ביניהן, המתאפשר הודות לתקשורת בין־אישית טובה, חלוקת תפקידים יעילה, 
הצעירה  החטיבה  מנהלת  מדקר,  עפרה  סמכויות.  והאצלת  שקיפות 
בבית הספר "גבעת רם" בקריית אתא, כותבת איך בונים עבודת צוות. 
מגדיר  בגנן.  מעניינים  פרויקטים  על  כותבות  גננות  מספר  בהמשך 
עצים שהוציאו בגן של טלי רשף הוא סיומו של תהליך למידה מרתק. 
אביגיל  ד"ר  המפקחת  של  בהדרכתה  וייספיש,  ולירז  ינון  סיגלית 
הם  בהם  הילדים  אשר  גנים  פעולה בין  שיתוף  על  כותבות  פרידמן, 
בנושא  הזוכה  הפרויקט  על  מדווחת  מטאנס  ג'מילה  שונה.  גיל  בני 
תזונה נכונה בגן. במדור הספרותי סוקרת נורית יובל ספרים אחדים 
שגם בהם יש שיתוף מנהיגות וחיי צוות אצל בעלי החיים. יעל סמית 
כותבת על ספרו של דוד גרוסמן "מי רוצה שק קמח?". ולסיום, המדור הקבוע 

"במחלקה". 
לקראת חג החנוכה מתאים מאוד לצטט בהקשר לנושא החוברת:

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

חג חנוכה שמח

ך ר ה ל  י בג ך  ו נ חי ל ן  ו ע ב ר

כסלו תשע"ג, דצמבר 2012      

בישראל המורים  הסתדרות 
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לילי פוקמונסקי
מנהלת המחלקה לגננות

דליה רוט
ס. מנהלת המחלקה לגננות

"מחשב נייד לכל גננת" – 
ועוד...!

הפרויקט "מחשב נייד לכל גננת" נכנס השנה להילוך גבוה, וכבר חולקו מחשבים 
ובמקומות  בירוחם,  חלוקה  עוד  צפויה  כרגע  ובנשר.  בירושלים  אריאל,  בעיר 
נוספים עובדים על הנושא. המחשב הוא אישי וניתן לכל גננת באשר היא, מנהלת 

גן משלימה וכיו"ב.
המועצה  או  העיר  צריכה   - הנייד  המחשב  את  לקבל  יוכלו  שהגננות  מנת  על 
המקומית להירתם לעניין. על מנת שקרן "אתנה" והעומד בראשה, מר אורי בן־
ארי, ימצאו את התורמים לפרויקט - צריכה להיות גם שותפות של העירייה בנושא 

זה והיערכות משותפת כנדרש.
העיריות המעוניינות בכך צריכות לצייד את הגן במקרן, בחיבור לאינטרנט ובכל 

מה שצריך על מנת לתפעל את הפרויקט.
אנו בטוחות שבתקופה זו של מערכות מתוקשבות חשוב להכניס גננות רבות ככל 

האפשר לפרויקט ייחודי זה.
אנו בטוחות שהגננות יידעו להשתלב בתוכנית, להוביל את המערכת בבטחה ולגדל 
בהם  במקומות  בביקור  החדשות.  הטכנולוגיות  עם  להתמודד  שמצליחים  ילדים 

ניתן המחשב ראינו שביעות רצון רבה מצד הגננות.
אנו מקוות שעיריות נוספות ירימו את הכפפה ויצטרפו לפרויקט בהקדם!

ובנושא אחר:
דין  פסק  ניתן  לא  ועדיין  המשפט  בבית  נידון  עדיין  הנוספות  השעות   36 נושא 
של השופטת הגב' אגסי. אנו, במחלקה לגננות, מצפות שהעניין ימצא את פתרונו 

בהקדם.
לצערנו, מופעלים עלינו לחצים רבים מצד האוצר לדחות את קבלת 36 השעות, 
אולם אנחנו עומדות בפרץ ולא מוכנות לוותר. חשוב לנו שמעמד הגננת ישתווה 
למעמד המורה, בדיוק כפי שהיה עד כה, ולכן אנו ממליצות לכן, חברות יקרות, לא 

לערוך פעילות אחר הצהריים ללא תגמול הולם.

חג אורים שמח, 
וחופשה נעימה לכן ולבני ביתכן

בברכה,
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משולחן המחלקה לגננות

חומר למחשבה...
איך נוצר מנהיג? מהי בעצם מנהיגות?

את רואה מטרה, את חשה צורך, ואת מסורה 
לכך כל־כולך.

אינם  שמניעייך  אחרות  משכנעת  את  איך 
את  עינייך  לנגד  רואה  את  אלא  אישיים 
ידי  על  מונעת  ואת  ואת היעד העליון  החזון 

המסירות הממלאת אותך?

חברות יקרות,
לצערי, בזמן האחרון יש לנו תחושה של "ליקוי 
ציבורית  עבודה  של  שנים  לאחר   - מאורות" 
במחלקה לגננות למען כלל חברותינו הגננות - 
אין מספיק ידיעה על הנעשה במחלקה, בגדר, 

עשית ולא פרסמת - לא עשית.
של  מקבץ  בפניכם  להביא  לנכון  מצאנו  לכן 
מקרים שטופלו לאחרונה במחלקה ומצאו את 
פתרונם הטוב. מבחינתנו זו הליבה של האיגוד 
המקצועי - הטיפול בפרט, ומי שנזקקת יודעת 

היטב מי עומד לצידה בזמן אמת!

הנושא: 
גננת כמנהלת הגן

מהו מעמדה בפני הפיקוח, הרשות העירונית 
וההורים?

מקרה א': 
שפרשה  גבוה,  ותק  בעלת  גננת   - ותיק  גן 
שנים.  רבת  חינוכית  עשייה  לאחר  לגמלאות, 
נמוך,  ותק  בעלת  גננת חדשה  במקומה באה 
נמצאת  בגן  מוכחת.  חינוכית  עשייה  עם  אך 
מוכנה  שאינה  שנים,  של  רב  מספר  עובדת 

החדשה,  הגן  מנהלת  מגננת  הנחיות  לקבל 
הגננת  הגננת.  כנגד  הורים,  להמריד  ומנסה 
חוסר  אך  וההורים,  הילדים  לב  את  כובשת 
פוגם בתהליך  לבין הסייעת  התקשורת בינה 
־ ופישור  לגישור  אפשרות  אין  החינוכי. 
ציפיות,  לתאום  לשבת  מוכנה  אינה  הסייעת 
מכיוון שכך ההורים מוכנים להשבית את הגן 

עד למציאת פתרון רצוי לילדיהם.
לצורך פתרון הבעיה חברו כל הגורמים ברשות 
שלנו,  וליווי  גנ"י  על  פיקוח  כולל  המקומית, 
האיגוד המקצועי, לבדוק כיצד לסייע לגננת, 
עונה  לא  אפילו  שהסייעת  העובדה  לאור 
והתעלמות  הגננת  של  טוב"  "בוקר  לברכת 

מוחלטת ממחויבותיה כסייעת. 
לאחר  גבוהה,  מעורבות  בעלי  בגן  ההורים 
פגישה עם מנהלת מח' החינוך, וללא תוצאות, 
החליטו ההורים להשבית את הגן, ולהשאיר 
אנשים  שרובם  למרות  בבית  הילדים  את 
המטרה  את  לקדם  כדי  זאת  וכל  עובדים, 
ביותר.  הטוב  החינוך  את  לילדיהם  לקבל 
יום את הנעשה בגן  הגננת מצדה תיעדה כל 

והעבירה זאת למקבלי ההחלטות.
לאחר דיון ראשון החליטה מנהלת מח' החינוך 

להוציא את העובדת ולהשאיר את הגננת.
מנכ"ל  של  התערבותו  עם  מכן  לאחר  שבוע 
ויו"ר  בעירייה  לגנ"י  המח'  ובסיוע  העירייה 
פיה,  על  הקערה  התהפכה  העובדים  ועד 

והחליטו להוציא את הגננת והעובדת מהגן.
סייעת  הכנסת  על  הורתה  ־  אחרת  המלצה 
נראו  לא  כאחד  הפתרונות  שני  לגן,  נוספת 
להורים וכך במשך 10 ימים נמצאים בגן בין 

6-12 ילדים כששאר הילדים נמצאים בבית.
ההורים פנו לכל גורם אפשרי לשר, למנכ"לית, 
למנהלת המחוז, לפיקוח, ובעצם למי לא, סוף 
סוף נקבעה להורים פגישה עם מנהלת המחוז 

מנהלת גן כמנהיגה
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בפני מנהלת גן כמנהיגה שיוכלו לשטוח את טענותיהם  מנת  על 
הגורמים האחראיים.

לאורך  לגננות  במחלקה  מסתייעת  הגננת 
ניכרים  מאמצים  עושים  אנו  הדרך,  כל 
ותומכים  במקומה  הגננת  את  להשאיר  כדי 

בהוצאת העובדת.
המקרה עדיין בטיפול, וטרם נפל הפור.

מקרה ב':
גננת ותיקה יצאה לשנת שבתון - עם חזרתה 
בעיות, ההורים תבעו מהפיקוח את  התגלעו 
המקום  את  שמילאה  הגננת  של  הישארותה 
חופשת  נידון במהלך  הנושא  בשנת השבתון. 
ילדים.  גני  על  הפיקוח  ובין  בינינו  הקיץ 
על  תבנה  לא  חברה  אף  מבחינתנו:  הכותרת 
גננת  החוק,  עפ"י  אחרת.  חברה  של  חורבנה 
שיצאה לשנת שבתון, שמורה לה הזכות לחזור 
לגנה. ואף אם הגננת ממלאת המקום היתה 
שיצאה  הגן  גננת  של  זכותה  ביותר,  הטובה 

לשבתון לחזור לגנה, ללא ערעור.
הגננת  עם  שיחה  התנהלה  זה,  במקרה 
בפנינו  הביעה  הגננת  שבתון,  משנת  שחזרה 
חשש לחזור לגנה, בשל תגובות ההורים. ואי 
יכולת נפשית להתמודד עם התנגדויות. עמדו 
שלה,  לגנה  לחזור  אפשרויות:  שתי  בפניה 
עפ"י בחירתה.  לגן אחר,  לעבור  לחילופין  או 
גן  מנהלת  גננת  להישאר  להמלצתנו  בניגוד 
באותו גן שלה, החליטה הגננת לעבור גן. אז 
עמדנו בפני דילמה לגבי הגננת שמילאה את 

מקומה בשנת השבתון.
בגן,  שלה  ההצלחה  למרות  החלטה,  קיבלנו 
והגננת  ועניין,  הדבר אינו אתי משום בחינה 
עברה לגן אחר. בבחינת אף חברה לא תבנה 
כל  וכן  מתפקד,  הגן  אחרת.  של  חורבנה  על 

המעורבים מצאו את מקומם.

מקרה ג':
גננת ועובדת - הבדלים מאוד גדולים בראיה 
מושכת  זזה,  בקושי  העובדת  החינוכית. 
)בעוד  לפרישה  עד  לה  שנותרו  הימים  את 
שנתיים(. הגננת, מחוסר ברירה, פועלת בשני 
התפקידים, מגיעה מותשת וממוטטת הביתה 
בלי שום יכולת להשקיע בילדיה שלה ובביתה.
מנת  על  עזרה,  בבקשת  אלינו,  פנתה  הגננת 
לקבל סיוע נוסף או לחילופין החלפת הסייעת 
בשל אי תפקודה. בדיון משותף שלנו האיגוד 
המקצועי יחד עם הרשות המקומית, הוחלט 
להוציא את הסייעת ע"ח ימי המחלה. שלה, 
ולאפשר לה פרישה מוקדמת  למס' חודשים, 

תוך התניה שכל זכויותיה יובאו בחשבון.
מילוי  ע"י  עברה,  המחלה  ימי  של  התקופה 
השנה  ומתחילת  נוספת  סייעת  של  מקום 
ועד  בין  הדיון  חדשה.  סייעת  הגננת  קיבלה 
העובדים והמחלקה לגננות עלה יפה. שיתוף 
בדבר  הנוגעים  כל  של  והאכפתיות  הפעולה 
העובדת,  של  העצמי  כבודה  שמירת  תוך 

הוכיחו את עצמם ובא לציון גואל.
אנו  בהן  מהמקרים  מעט  לפניכן  הבאנו 
נתקלות ונדרשות לעזרה, ונותנות אותה בנפש 
חפצה. יש סיפורים רבים, חלקם קלים יותר 
ניתן  לכולם  יותר,  מסובכים  אחרים  לטיפול 

טיפול מסור ואוהד.
ניסיונות להמעיט בערכו של  בימים אלו של 
האיגוד המקצועי היחיד המייצג את כל ציבור 
המחלקה  בעבודת  לחבל  במטרה  הגננות, 
הרבה  העשייה  את  למזער  וניסיון  לגננות 
הנעשית מדי יום ביומו, טוב יהיה שכל אחת 
מכן תפעיל שיקול דעת עצמאי ולא תתפתה 
מאינטרסים  המונעת  חולפת  אופנה  לכל 
שמלבד  ולהשפעה,  להתקדמות  אישיים 

ברברת אין מאחוריה ולא כלום.

לילי פוקמונסקי
מנהלת המחלקה לגננות

דליה רוט
ס. מנהלת המחלקה לגננות

אתכן ובשבילכן כתמיד



היוזמה לקדם אורח חיים בריא 
ופעיל ב"גן האושר" התבססה 
על הסיסמה "הילד הוא הסוכן 

הטוב ביותר לשינוי הרגלי 
החיים של המשפחה". התוכנית 

שבאה בעקבותיה נשאה אופי 
חווייתי שהתאים לגיל הילדים, 

לשלבי התפתחותם ולסביבה 
שבה התקיימה הפעילות. 
ההצלחה לא איחרה לבוא

מאת ג'מילה מטאנס

לקידום  הבסיס  הן  נכונה  ותנועה  תזונה 
באוכלוסייה   - חיים בריא  ואורח  בריאות 

בכלל ובאוכלוסיית הילדים בפרט.
בעידן המודרניזציה אנו עדים לאורח חיים 
בריאה,  לא  ואכילה  מרובה  ישיבה  של 
בהמשך  לתחלואה  סיכון  גורם  המהוות 
נכונים  חיים  הרגלי  לקנות  חשוב  החיים. 
ומודע  פעיל  לילד  שכן  צעיר,  מגיל  כבר 
לאורח חיים בריא יש סיכוי רב יותר להפוך 

למבוגר פעיל ובעל הרגלי תזונה נכונים.
בריא  חיים  אורח  לקדם  היוזמה  הצלחת 
"הילד  הסיסמה  על  התבססה  בגן  ופעיל 
הרגלי  לשינוי  ביותר  הטוב  הסוכן  הוא 
על  חשבתי  לכן  המשפחה".  של  החיים 

צעיר, בריא,   רענן
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ג'מילה מטאנס, "גן האושר", כפר מרר. מדריכה ארצית: ליאת דהאן 

חווייתי  אופי  תישא  וגם  נכונים  הרגלים  לילדים  להקנות  לי  שתאפשר  תוכנית 
המותאם לגיל הילדים, לשלבי התפתחותם, וכן לסביבה בה מתקיימת הפעילות. 
כחלק  להם,  להקנות  מבקשים  שאנו  להתנהגויות  חיובי  יחס  אצלם  יתפתח  כך 

מהשגרה.
הצלחתי להעלות את המודעות לאורח חיים בריא בסביבה הראשונית של הילד 
- כלומר בבית ובגן הילדים, בחוגים בשעות אחר הצהריים ובמפגשי הורים, אשר 
מדברים על השינוי שהתחולל בבית ועל אורח החיים הבריא שהקנה להם "הסוכן", 

הוא הילד.
את היעדים הנגזרים מהמטרה המרכזית של התוכנית ניתן לשלב בנושאים שבהם 
עוסקים בגן לאורך כל השנה. בכל יעד בתוכנית מפורטים שלושה ראשי פרקים 
חשובים: תוצאות מצופות עם השגת היעד, פעולות אופרטיביות שנדרשות למימוש 

היעד ולוח הזמנים הרצוי לביצוע.

צעיר, בריא,   רענן
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יעד 1: חשיבות ארוחת הבוקר וארוחת עשר 
תוצאות מצופות מהתוכנית: 95%. 

חשיבות  את  ולילדים  להורים  מסבירה  תזונתית  אחות   .1 אופרטיביות:  פעולות 
ארוחת הבוקר. 2. הילדים יבינו שבלילה היו בצום ולכן בבוקר הם צריכים לאכול. 
אכל,  שלא  וילד  בוקר  ארוחת  שאכל  ילד  דמויות:  שתי  בין  תיאטרון  משחק   .3
וקריאת סיפורים על הנושא. 4. עידוד הילדים להביא כריך בריא וקבלת סמל של 
יוצגו המאכלים: "מה אכלתם היום?". 6.  ארוחה בריאה. 5. בלוח "מי בא לגן?" 

הכרות עם שירים בנושא.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

יעד 2: ארוחות מסודרות לפי זמן, לאורך כל היום
תוצאות מצופות: 95%.

הכרת   .2 ערב.  צהריים,  בוקר,  לפי  הארוחות  חלוקת   .1 אופרטיביות:  פעולות 
חשיבותה של כל ארוחה לגוף. 3. לומדים לאכול פירות וירקות בין הארוחות. 4. 
הילד יצייר וידבר על מה שאכל בכל ארוחה. נשוחח על השוני בין הארוחות. 5. 
משוחחים על "עם מי אכלתם?" 6. לומדים לאכול סביב השולחן, ליהנות מהאוכל, 
לא ללעוס במהירות כי זה מקשה על מערכת העיכול. 7. יישלח מכתב מעקב לבית 
הילדים, בו יצוין מה אכלו בארוחות. 8. קריאת סיפורים עממיים בנושא, שימוש 

במשחקים ובדרמה. 9. שירים ופתגמים בדרמה.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

יעד 3: השמנים
מלמדים את הילדים להכיר בחשיבותו של שמן הזית ובחשיבותו של שמן מהצומח 
שמן  להפיק  לומדים  המזון;  בפירמידת  השמן  של  המקום  החי;  מן  משמן  יותר 
מקבוצת צמחים )למשל, זרע של כותנה, זית, זרעי חמניות(; מבחינים בין שמן יעיל 
לבין שמן מזיק בחטיפים או כמרגרינה; מפחיתים את השימוש באוכל מטוגן אשר 

שורף את השמן והופך אותו למזיק.
תוצאות מצופות: 90%.

פעולות אופרטיביות: 1. מכירים את התרומה הבריאותית של השמן לגוף. מכירים 
מכירים את המסורת  בתרופות.  קוסמטיקה,  במוצרי  באוכל,  שימושי השמן  את 
מדעיים  ניסויים  עשיית  מרר.  כפר  סמל  המדינה,  סמל  השלום,  סמל  הזית,  של 
בשמן. הכרת החשיבות של השמן כשומר על טמפרטורת הגוף. 2. מכירים את שמות 
קבוצות השמן. 3. מציירים וגוזרים מהעיתון תמונות של קבוצות השמן ומדביקים 
אותן. 4. עורכים תערוכה לסוגים השונים של השמן, סיפור, משחקי זיכרון, שירים.

לוח זמנים: מ־20 עד 30 בנובמבר.

יעד 4: פירות וירקות 
לגוף;  וירקות בחמישה צבעים ואת תרומתם  מלמדים את הילדים להכיר פירות 
אכילת פירות וירקות עם הקליפה )אם אפשר(; אכילת פירות וירקות בין הארוחות.

תוצאות מצופות: 85%.
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פעולות אופרטיביות: 1. הילד יכיר, יטעם וימיין את הפירות והירקות לפי צבעם 
וטעמם. 2. הוא יתנסה בהכנת סלט פרי הדר בגלל תרומתו לגוף. 3. הילד יצייר, 
יגזור ויבצע כל מיני יצירות אמנות וכן יכיר סיפורים בנושא, וכך שהפרי הטרי יעיל 
יותר מהפרי המיובש. 4. יצירת תיאטרון בעזרת דמויות של פירות וירקות. 5. הצגת 
צבעים  הפקת   .6 הילדים.  שהביאו  צבעים,  בחמישה  וירקות  פירות  של  תערוכה 

טבעיים מהפירות והירקות, כמו צבעי מאכל. צביעת מאכלים.
לוח זמנים: ט"ו בשבט.

יעד 5: הדגנים
הילדים ילמדו להכיר את שמות קבוצות הדגנים, מקום הדגנים בפירמידת המזון 

ותרומתם לאנרגיית הגוף.
תוצאות מצופות: 85%.

פעולות אופרטיביות: 1. הילדים יכירו את חשיבותם התזונתית של הדגנים לגוף, 
נתייחס למנה החמה, נלמד מה יש לנו מקבוצת הדגנים. 2. זריעת זרעים של דגנים 
בחצר הגן ומעקב אחר התפתחותם. 3. שימוש בדגנים בהכנת אוכל בגן. ניסויים: 
כדאי  מה  לימוד  סיפורים,  משחקים,   .4 מזון.  ומוצרי  מאכלים  והשוואת  מדידה 
לאכול בלילה )מאכלים המכילים חיטה עם פירות מיובשים(. הילדים יביאו לגן 

אריזות של מאכלים מקבוצת הדגנים וימיינו אותם.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

יעד 6: החלבונים
המזון  בפירמידת  הבסיסי  מקומה  החלבונים,  קבוצת  שמות  את  יכירו  הילדים 

וחשיבותה לבניית העצם בגוף מגיל הינקות.
תוצאות מצופות: 90%.

פעולות אופרטיביות: 1. הכרות עם שמות החלבונים וסוגיהם: מהחי ומהצומח. 
2. הכרת מקורם, חשיבות הסיבים בחלב וחשיבות שתיית החלב, חשיבות אכילת 
גבינה על כל סוגיה. 3. אוריינות. 4. חשבון. 5. חוש הטעם. 6. מה אני אוהב מבין 
החלבונים. 7. הכרה בכך שיש דגנים שמכילים יותר חלבונים מאשר מוצרי מזון 
לימוד   .11 תיאטרון.  משחקי   .10 מסלול.  משחק   .9 זיכרון.  משחק   .8 אחרים. 

החשיבות והצורך באכילת שלוש מנות של חלבונים ביום.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

יעד 7: אכילת ארוחה מכוונת מכל קבוצות המזון
תוצאות מצופות: 90%.

פעולות אופרטיביות: 1. הילדים יכירו את שמות אבות המזון דרך משחק דידקטי 
)משחק זיכרון בצורה חווייתית(. 2. הם יתייחסו בארוחת הצהריים לשמות קבוצות 
הארוחה  צלחת  על  ציור   3 המזון.  קבוצות  מכל  מאכלים  לאכול  ולצורך  המזון 
שמכילה את רוב קבוצות המזון. 4. לימוד: אילו אבות מזון חסרים בצלחת. 5 ילד 

שיספר כי אכל בכל ארוחה מכל קבוצות המזון, יקבל מדבקה "ארוחה בריאה".
לוח זמנים: מתחילת השנה.
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יעד 8: אכילת ארוחה מגוונת מכל אבות המזון
אמצעים: משחק מסלול, קובייה שמצוירים עליה אבות המזון, משחק מיון של 12 

תמונות של אבות המזון.

 יעד 9: המעטה בצריכת ממתקים 
והחלפת השתייה המתוקה במים

תוצאות מצופות: 90%.
פעולות אופרטיביות: 1. תיאטרון, דו שיח בין דמות בצורת מים ובין דמות של 
שתייה מתוקה. 2. במסיבת יום הולדת מחליפים קינוח פחות בריא בקינוח בריא: 
עוגות ביתיות, פירות מיובשים ומיץ סחוט בבית. 3. לא מביאים ממתקים לגן: בכל 
שבוע ייבחר נציג בשם "מלך הגן" שיביא קינוח בריא לילדי הגן. 4. משלוח מכתב 
להורים ובו בקשה לעקוב בבית אחר הקינוח שהילד אוכל וכן בקשה שלא ירשו 
ניסוי: השפעת   .5 יותר מממתק אחד ביום.  לו לאכול מתוקים בחגים או לקנות 

השתייה המוגזת על קליפת הביצה לעומת השפעת המים.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

יעד 10: מיון אוכל בריא ופחות בריא
תוצאות מצופות: 95%.

פעולות אופרטיביות: 1. ילד בגן יתאר מהם סוגי האוכל ואנחנו נמיין מה בריא 
ילד שיביא כריך בריא יקבל סמל "ארוחה בריאה".  2. הכריך:   ומה פחות בריא. 
3. ילדים יביאו קופסאות ריקות של אוכל בריא ופחות בריא ויגזרו מהעיתון תמונות 
של אוכל בריא ופחות בריא. 4. משחק מסלול: ילד מטיל קובייה. לפי המספר הוא 
מתקדם. אם יצא לו "בריא", הוא מתקדם צעד. אם יצא לו "לא בריא", הוא ישוב 
לגוף.  ואוכל פחות בריא מזיק  לגוף  לומד שאוכל בריא תורם   צעד אחורה. הילד 
5. משחק מסלול במליאה במטרה לשיים קבוצות אוכל: אוכל "בריא לבני כיתתו" 
לעומת "אוכל פחות בריא". הילד שמקבל אוכל פחות בריא רודף אחרי הילד עם 

האוכל הבריא ומבקש משימה.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

יעד 11: שמירה על היגיינת הגוף
הניקיון,  על  שמירה  חיידקים,  מפני  הגוף  היגיינת  על  לשמירה  דרכים  הטמעת 
שמירה על סביבה נקייה, שמירה על אוויר נקי בכל מזג אוויר, הישמרות מפני קרני 
ונזקיהן, הרחקת כלי האוכל ממקורות מזהמים, שתייה מרובה של מים,  השמש 

במיוחד בקיץ, על מנת למנוע התייבשות.
תוצאות מצופות: 90%.

פעולות אופרטיביות: 1. לאוורר את הבית בחורף ובסתיו. 2 לשמור על ניקיון הגוף 
ורחיצת הידיים לפני ואחרי האוכל, לגזור ציפורניים, לנקות ולסרק את השיער, 
להחליף בגדים ותחתונים, למרוח קרם הגנה לפני יציאה לשמש, להצטייד בכובע, 
לא להיחשף ממושכות לשמש ובמיוחד בשעות הצהריים, לשמור על האוכל במקום 
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קריר ומוגן כדי למנוע זיהום. 2. לימוד על תהליך איבוד המים בקיץ.

יעד 12: כישורי חיים, חינוך גופני
תוצאות מצופות: 90%.

פעולות אופרטיביות: 1. הילדים ישכללו את התנועות הבסיסיות. 2. הילדים יכירו 
ובזמן דרך תנועות, מוסיקה או שירים לפי  מושגים והתמצאות במרחב, במקום 
הוראות. 3. שימוש בכלי מוסיקה ובתנועות שונות. 4. שימוש בחפצים שונים עם 

תנועות בסיסיות. 
לוח זמנים: מתחילת השנה.

 יעד 13: הטמעת הפעילות הגופנית 
בשגרת חייו של הילד

תוצאות מצופות: 90%.
ופיתוח  הנאה  בתוכו  המשלב  משחק  הוא  הקלאס  משחק  אופרטיביות:  פעולות 
הן  צורות הקלאס  בקטגוריית משחקי הקפיצה.  מופיע  והוא  חשובות  מיומנויות 
רבות ומגוונות: קפיצה על רגל אחת, קפיצה על שתי רגליים לכיוון אחד בלבד או 

הלוך ושב, התארגנות במרחב.
לוח זמנים: מתחילת השנה.

סיכום 
התוכנית יושמה בהצלחה גדולה בסביבתו של הילד. מאז, למשל, בעת שילד מילדי 
הגן אופה עוגה עם אמא הוא אינו מסכים שתשתמש במרגרינה אלא בשמן צמחי 
נוזלי. הילדים רוצים לשתות רק מים ודוחים את השתייה המתוקה. אחת האמהות 
אותו  תבקר  כאשר  ממתק  לו  שתביא  מסכים  אינו  שבנה  ואמרה  לגן  התקשרה 
אלא רק אוכל בריא. בעת שהילדים הולכים לסופרמרקט וקונים מוצרי חלב הם 
מסתכלים על אחוזי השומן ויודעים שלא צריך יותר מ־5%. אב התקשר לגן וציין 
רוצה  ואיננו  לבוא לשחק איתו בכדור  שיש שינוי גדול בבית. הילד מבקש ממנו 
גורמת  משעה  יותר  ממושכת  שישיבה  כיוון  המחשב  או  הטלוויזיה  מול   לשבת 

לכאבי גב.
אורח  בנושא  המחוזית"  ברמה  מצטיינת  חינוכית  כ"יוזמה  בפרס  זכתה  היוזמה 

חיים בריא ופעיל. �

אני מודה מאוד לצוות הגנים "גן האושר": המורה־האם אמאן חדאד והסייעת הפדגוגית גאבר 
נאדיה גם לגן אלמנאהל ולמורה מזלבט שכיבה והסייעת הפדגוגית דמוני רינה, אשר עזרו לי ביישום 

התוכנית. אני גם מודה למפקחת גוסון חטיב אשר תמכה בי כל הזמן ומודה מאוד למדריכה הארצית 
ליאת דהאן אשר תמיד עזרה ותמכה בי ולמועצה המקומית, למנהל המחלקה דגש עמאד ולרכזת 

הגנים מזל בטגקלין מודה לצוות האחיות מהמרפאה. אני מודה לעורכת "הד הגן", אילנה מלחי, אשר 
תמיד מעלה על הכתב את הרעיונות של הגננות ובכך מסייעת לאחרות.
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מאת יעל סמית, מדריכה פדגוגית, דוד ילין

הפחד קיים בחייו של כל אחד מאתנו, הן במציאות 
של  בתנאים  המתקיים  דמיוני  פחד   * בדמיון  והן 
מאפשר  עונג,  להפקת  מביא   - וביטחון  אהבה 
וכל   * הרוח  ומעלה את מצב  תחושה של שליטה, 
הרגשות האלה מתעוררים אצל הילדים עם קריאת 

ספרו של דויד גרוסמן "מי רוצה שק קמח?"

איזה פחד!

מאת יעל סמית

פחד הינו מצב רגשי שבו האדם חש תחושה של סכנה, והוא נחווה לרוב כבלתי 
נעים )יגיל, 2007(. לעומת זאת, עונג הינו רגש הקשור בתחושה נעימה או בהבאתה 
המתיחות  של  התפזרותה  עם  ונעלם  הסיפוק  עם  פג  העונג  לסיפוקה.  נטייה  של 
שיצר צורך כלשהו )ריבר, 1992(. אולם, פעמים רבות הפחד מעורר גם הנאה. ילדים 
ומבוגרים צופים לעתים בסרטי אימה מעוררי פחד, ובכל זאת הם נהנים. כלומר, 

פחד יכול גם לענג. השאלה היא איזה פחד ובאילו תנאים.
במקום  המתקיים  דמיוני  מפחד  גם  מופק  עונג  לפיה  סברה  אציג  זה  במאמר 
בטוח. ספרו של דויד גרוסמן, "מי רוצה שק קמח" )2011(, ממחיש סוגיה זו. להלן 
אתאר את התחושות העולות עם הקריאה בספר זה, וכן, כדי להמחיש, אביא את 

תגובותיהם של ילדים לסיפור.

מפגש עם העולם הפנימי
בתוך  גם  פחד.  ישנו  בטוחים  במקומות  אפילו  מקרה.  בכל  בחיינו  קיים  פחד 
הנורמליות ישנם מצבים קשים ורגעי פחד. התופעה קיימת גם בקרב הילדים. כפי 
שכותב בטלהיים )1980(, לא ניתן להתכחש לכך שילד אפוף חרדות וקונפליקטים 

עמוקים והוא גדוש בדמיונות זועמים, הרסניים ומלאי חרדה. 
מרכזיות:  תחושות  משתי  כחלק  בדמיון  והן  במציאות  הן  קיים  בחיינו  הפחד 
תחושה של עולם המציאות ותחושה של עולם הדמיון, ועל הילד לאזן בין הנגישות 
והקירבה לשני העולמות. עליו להימנע מעיסוק רב מדי בעולם הדמיון, המשמש 
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איזה פחד!
מפלט מפני המציאות הקשה, וגם להפך, עליו להימנע מהשתקת העולם הדמיוני 
הפנימי ומבריחה לעיסוק קונקרטי בתכנים מעשיים על מנת להימנע מהתמודדות 

עם תכנים טראומטיים, העלולים להציף אותו אם יבטאם. 
במשחק תקין שבו מתקיים האיזון בין העולם הפנימי והמציאותי, הדמיון מתווך 
בין העולמות בטריטוריית ביניים שבה קשה להגדיר מהו הפנימי ומהו החיצוני, 
ובכך הוא מסייע בקידום ההסתגלות וההתפתחות התקינה של הילד )לכמן, 1996(. 
מדברים אלו עולה חשיבות המפגש עם העולם הפנימי, כאשר הפחד הדמיוני הוא 
חלק מעולם זה. על רקע זה אני שואלת שוב את השאלה אם מפגש זה עם פחד 

בדמיון יכול לענג, ואם כן, מדוע. 
נראה כי המפגש עם פחד דמיוני לעתים מהנה מפאת טשטוש הפער בין מציאות 

לדמיון, המאפשר תחושת שליטה ומעלה את מצב הרוח בדרך פיסיולוגית. 
במה דברים אמורים?

ילדים וגם מבוגרים נפגשים עם הפחד הדמיוני ומתעמתים איתו: מבוגרים הולכים 
כמו  כאילו"  ב"משחקי  משחקים  וילדים  הרים,  נוסעים ברכבת  או  אימה  לסרט 
החיצונית  המציאות  בין  הפער  אגדה.  לסיפורי  ומאזינים  אותך"  יטרוף  "הזאב 
מודאגים:  להורים  במענה   )2012( לוין  גוני  שכותבת  כפי  מיטשטש,  והפנימית 
גם  קורה  כך  למציאות.  דמיון  בין  להבדיל  מתקשים  ילדים  חזק,  הרגש  "כאשר 
נעימה  הבלתי  הפחד  תחושת  כי  "דומה  העימות  ובעת  מהם".  גדולים  לאנשים 
נעשית לתחושה נעימה, המלווה את ההצלחה שבעמידה בפני החרדה ובהשתלטות 

עליה" )בטלהיים, 1980(. 
כמו כן, בעת סכנה אשר מקורה דמיוני, הגוף מגיב לסכנה באופן דומה לתגובותיו 
בעת מפגש עם סכנות מוחשיות. במצבי ריגוש אלו הגוף מפריש אדרנלין, שגורם 
לערנות מוגברת מפני סכנה. הדופק ולחץ הדם גוברים, רמת הסוכר בדם עולה, דם 

מופנה למוח ולשרירים לשם גיוס אנרגיה )קלר, 1990(. 
אולם כדי שתיווצר התחושה הנעימה של שליטה וריגוש פיסיולוגי, הילד והמבוגר 
חווים בדרך כלל את הפחד הדמיוני בתנאים של מקום בטוח. כדבריו של פרופ' 
ילדים  תסתכל,  "אם   :)2010( נפש"  "שיחות  בתוכניתו  אנסקי  לאלכס  יובל  יורם 
באמת אוהבים שיפחידו אותם, וגם מבוגרים. דרך אגב, בגלל זה יש סרטי מתח 
וסרטי אימה והצגות של הרפתקאות. אנשים משלמים ורוצים שיפחידו אותם, אבל 
ילדים וגם אנשים )מבוגרים( רוצים שיפחידו אותם כשהם במקום בטוח. אנחנו 
גדול  שוק  אין  מלחמה  באמצע  טוב.  מצבנו  כאשר  אימה  סרטי  לראות  אוהבים 
לסרטי אימה. אנחנו צריכים להרגיש בטוחים כדי שזה יהיה כמו משחק בשבילנו".
ניתן להבין מדברים אלו שההבחנה בין המציאות לדמיון יוצרת תחושת ביטחון. 
אמנם הטשטוש בין הדמיון למציאות מאפשר לפחד דמיוני להיות מענג )מאפשר 
תחושת שליטה וריגוש פיסיולוגי(, אך עם זאת הידיעה שהסכנה אינה מציאותית 
היא לרוב תנאי לעונג. כך, למשל, ילד מעל גיל שלוש המשחק בתיאטרון בובות - 
לולא היה יודע שהמפלצת היא בובה והיא ב"כאילו", המשחק היה רק מפחיד אותו 

וכלל לא משעשע )יחזקאלי 1988(.
יתר על כן, במשחק משותף עם מבוגר, ילדים מצפים מהמבוגר להבחין בין המציאות 

לדמיון וסומכים עליו שיעשה זאת כדי שהמשחק יהיה משעשע ולא רק מאיים. 
יובל, שנאמרו לאלכס אנסקי בשיחה בעקבות  פרופ'  לדברי  לשם הבהרה אחזור 
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סיפורו של אנסקי אודות אמו. אנסקי סיפר כי אמו הייתה מדמה עצמה למכשפה 
עד שהיה מאמין ופוחד עד אימה, כמובן ללא הנאה: "...'עכשיו אני המלכה הרעה 
מתוך שלגייה, ועכשיו אתה מפחד ממני מאוד. אתה יודע מה אני יכולה לעשות לך? 
אני יכולה לסגור אותך ולא לתת לך אוכל', עד לרגע מסוים שהתחלתי להאמין בזה 

והייתי יכול להגיע לרעידות או בכי".
דוגמה נוספת ניתן למצוא בספרה של נורית זרחי "נמר בפיג'מה של זהב". בסיפור 
זה האב אומר לבן: "אבל אבא של נמר קטן הוא נמר גדול, נמר שיכול לשאוג כל כך 
חזק עד שכל החיות בג'ונגל ירעדו: א או או או!". נראה כי האב אינו מבטא בדבריו 
הבחנה בין מציאות לדמיון, ועל כן דבריו מפחידים עד מאוד את הילד ולכן תגובתו 
קטן?!"  ילד  שאני  רואה  לא  אתה  כועס?  אתה  למה  אבא,  איתך,  "מה  מבוהלת: 

)*קובובי, 2010, במסגרת "מפגשי ספרותרפיה" במה"ד(. 
דוגמאות אלו מלמדות עד כמה לעתים "העולם החיצוני הבטוח, המקיף את הילד 
ובזכותו אפשר לשחק ב"כאילו" ולחוות פחדים, צרכים ומשאלות, שוב אינו בטוח 
יותר. "בעולם זה היטשטש הגבול בין המציאות לבין הדמיון )פרייברג(". "הכל הפך 

לעיסה אחת לא מובחנת, מפחידה, ולא ניתן יותר לשחק" )לכמן, 1996 עמ'217(
נראה כי היבט אחר של מה שנחשב ל"מקום בטוח" הוא תחושת הביטחון הפנימי. 
כאשר ילד חש ביטחון פנימי, הוא מסוגל לבדוק את המעורר אימה ואז המשחק 

יכול לשעשע. 
על פי תיאורית ההתקשרות של גו'ן בולבי, התפתחות תחושה פנימית של "בסיס 
בטוח" היא פונקציה של קשר הילד עם המטפל בו, והיא נובעת מתגובות רגישות 
של המטפל לאיתותי הילד, מאפשרת לילד לחקור את הסביבה בשקט ומופעלת 

בעיקר במצבי מצוקה )סרוף, קופר, דהארט, 1998(.

"יונתן נושם ונושף בצווארו של אבא"
סוגיית העונג והפחד מומחשת בסיפורו של גרוסמן, "מי רוצה שק קמח?". הסיפור 

ממחיש כיצד בא לידי ביטוי עונג מפחד דמיוני בתנאים של "מקום בטוח". 
בערב, לפני שיונתן הולך לישון, הוא מטפס על הגב של אבא והלה שואל בקול 
הפסנתר, את  הבית, את  נעלי  את  שואל  רוצה שק קמח?". האב  "מי  מאוד:  רם 
שיניים  יש  לנעליים  למשל,  מאיימת:  באיור  שצורתם  נוספים  וחפצים  המטרייה 
חדות, לפסנתר דמות של לוויתן, והמטרייה בצורת ציפור שחורת כנפיים ופעורת 

מקור. לכולם יונתן ואביו אומרים שלא יקבלו את "שק הקמח". 
הפחד הולך ומתעצם במהלך הסיפור עם מחשבותיו החוזרות של יונתן "מה יקרה 
עוד מעט, כשהם יגיעו למסדרון, לשטיח עם הציור המפחיד, ואולי היום, בטעות, 
אבא כן יסכים לתת לו את השק קמח?". הציור המפחיד הוא "פיל עם ארבע ידיים 
ושן שנהב אחת". האב שואל את יונתן אם להמשיך, ויונתן עונה: "עוד! עוד!" ובה 

בעת עולה ומתעצם החשש מהמפגש עם השטיח שעליו ציור הפיל. 
כאשר מתקיים המפגש, יונתן "נושם ונושף בצוואר של אבא": "בוא נברח לו". האב 
מעצים את הפחד עם הישארותו במקום והוא ממשיך בשאלותיו לפיל, אם הוא 
באמת מוכן לשלם כל כך הרבה כסף בשביל שק קמח? יונתן פוחד, אף שלעתים 
הוא "בטוח שאבא לא ייתן אותו לפיל המוזר שבשטיח..." ו"יונתן כולו פצפוצים, 
לתוך  יונתן  את  שלו  בחדק  ימשוך  הפיל  מעט  ועוד  חשפושים,  ואפילו  וריגושים 
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השטיח...". ולבסוף, "ברגע האחרון ממש, אבא קופץ אחורה... ושר לפיל: 'לא, לא, 
לא תקבל! הוא לא למכירה! הוא רק שלנו!"', ואמו של יונתן היא שקונה את "שק 

הקמח". 
בתוך  גם  בחיינו.  קיים  שהוא  מאחר  הפחד,  לתחושת  לגיטימציה  ניתנת  בסיפור 
יונתן משחק  לפחד.  ניתן להתכחש  לא  וחום  החיים הבטוחים שיש בהם אהבה 
באמצעות דמיונו, מתעמת מרצונו עם הפחד )"עוד עוד"( ו"מסתכל לפחד הדמיוני 
ישר בעיניים". זאת, כאשר יש לו רשת ביטחון בסביבה הביתית שלו, על גב אביו. 
למרות המפגש עם המעורר פחד, מקור הפחד לא נעלם, הוא נשאר בבית, אך הוא 
ה"פצפוצים,  תחושות  באמצעות  פיסיולוגית  מענג  אף  עמו  והמפגש  להכלה  ניתן 
ריגושים וחשפושים" ומענג מנטלית באמצעות תחושת השליטה בפחד ו"תחושת 
הסוף הטוב": "שק הקמח" לא נמכר לפיל המאיים שעל השטיח או לכל חפץ אחר 

מוזר ומאיים, אלא הוא נמכר למי שהילד בוטח בו יותר מכול: לאם.
קראתי את הסיפור בפני ילדים בגן חובה. הדגשתי בקולי, באמצעות אינטונציה 

מתאימה לתוכן, את המשפטים המתייחסים:
1. לאפקט הפיסיולוגי של הפחד: כמו "יונתן מרגיש את הלב שלו דופק" "ונעשה לו 

קצת קריר בגוף", "ויונתן כבר כולו פצפוצים, וריגושים ואפילו חישפושים".
2. לרצונו של יונתן להמשיך במשחק למרות חששותיו: האב שואל אם יונתן רוצה 

להמשיך, ויונתן עונה "עוד! עוד!"
"והוא  אבא"  של  לגב  נצמד  "והוא  לביטחון:  כמקור  לאביו  יונתן  להיצמדות   .3
"אפילו  עליו  ישמור  שהאב  וחש ביטחון  וגם ברגליים",  אבא בידיים  את  מחבק 

שהוא בטוח שאבא לא ייתן אותו לפיל המוזר שבשטיח..."                      
4. לסוף העימות עם הפחד: סוף טוב, שבו, מכל החפצים והפילים המוזרים שיש 
בעולם, דווקא אמו קנתה אותו: "ויונתן שמח שמכל האנשים שיש בעולם, ומכל 

הנעלים והפסנתרים... מכו-לם, דווקא אמא קנתה אותו".

מדברי ילדים בגן חובה 
# במהלך קריאת הסיפור: "הוא לא ימכור אותו, בטוח הוא לא ימכור אותו, הוא 

)הילדים הביעו ביטחון בהורה מעצם תפיסתם את מהות ההורות.  אבא שלו!!" 
הורה מעוניין להשאיר את ילדו בחזקתו, אוהב אותו ודואג לו(. 

כשהביטו בתמונת השטיח, הם אמרו: "מפחיד!" )הילדים הזדהו עם הגיבור, עם 
תחושת הפחד של יונתן. ההזדהות כנראה נובעת מהיות ילדים אלו בגילו של יונתן 
על פי האיורים, מהיות המשחק נפוץ וידוע גם בווריאציות שונות, ובעיקר משום 

שתחושת הפחד אינה זרה להם וגם הם חשים אותה בחייהם(.
כאשר הגענו למפגש עם האם שיערו הילדים שהיא תקנה אותו בתמורה לחיבוקים 

)כמו בהערה הראשונה, הילדים הביעו ביטחון בהורה מעצם היותו הורה(. 
# בתום הקריאה: "אני פחדתי קצת, כי השטיח עשה לי משהו בלב" )ההזדהות של 

הילד עם יונתן עוררה בו את תחושת הפחד, שסביר להניח שהוא חש אותה בחייו 
לעתים באופן ברור ולעתים בדרך חמקמקה(.

"אני אהבתי, כי הסיפור היה שמח" )הילד מבטא תחושת עונג, אולי הקלה(. 
שהוא  מאחר  אולי  העונג,  לתחושת  להתייחס  בחר  )הילד  נהנו"  והילד  "האבא 
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הזדהה עם יונתן, גם הוא חש מה שיונתן חש(.
וזה לא היה אמיתי. נבהלתי והלכתי לאמא  "חלמתי חלום, חשבתי שזה אמיתי 
מרכזית  סוגיה  לדמיון,  מציאות  בין  הבחנה  ביטוי  לידי  באה  זו  )באמירה  שלי" 

שעולה בסיפור, ותפיסת ההורה כמקור ביטחון(.
# הילדים נשאלו: "האם קרה שרציתם לשחק במשחק שכאילו מפחיד?" 

ביטחון,  כמקור  נתפס  ההורה  וילדו.  הורה  של  במשחק  עסקו  ברובן  התשובות 
המשחק מפחיד והתוצאה היא עונג, הנאה, שעשוע ו/או הקלה. האמירה האחרונה 
)להלן( מתייחסת למשחק מעורר פחד והנאה בחברת הילדים בחצר שבגן הילדים:

"אבא מרים אותי ועושה סאלטה באוויר. מפחיד. אני רוצה לשחק אפילו שמפחיד, 
כי זה כיף". 

לי  מתחבא  הוא  מים,  לשתות  הולך  כשאני  ואז,  במיטה,  אבא  עם  משחק  "אני 
ואז הוא קופץ ומבהיל אותי. הבית ענק! אני עף עד המיטה, כי הבהיל אותי. וזה 
מצחיק!" "שיחקתי עם אבא ואח שלי מחבואים ואז אבא עושה לי 'בו'. זה מפחיד 

וכיף לי לרוץ".
"בחצר משחקים גנב ושוטר. מפחיד אותי. זה כיף". 

# הצעתי לילדים לצייר דף נוסף לספר. במשימה זו החשיפה מצומצמת, בבחינת 

את  מייחס  שהילד  טוענת שבשעה  )תש"ם(  קובובי  אני.  לא  פוחד,  בסיפור  הילד 
התהליך הנפשי לדמות הספרותית, אפילו הוא מבחין, בדרגות שונות של מודעות 
את  לבטא  יותר  חופשי  חש  הילד  בנפשו.  במתרחש  גם  ובדבריו,  בציורו  שביטא 
חוויותיו ואת תחושותיו ללא חשש שיחשוף את עצמו יתר על המידה. כמו כן יש 
ילדים הנוטים להיחשף יותר משיש בכוחם לשאת לאחר מכן, ועקב כך הם עלולים 

לסבול מתחושות כמו אשם ובושה או להסתבך ביחסיהם החברתיים. 
מדברי הילדים בגן במהלך הציור ובסופו: "ציירתי רובוט. הילד עושה מכת חום 
את  מצייר  )הילד  צוחק"  הוא  אז  אותו  מפחיד  כשזה  השק,  הוא  יונתן  משופר. 
הרובוט גדול ובעל "זרועות" לעומתו הילד המצויר קטן אך מחויך. בדבריו הוא 
)ציור  לחץ(.  בעת  פורקן  להוות  יכול  צחוק  וכידוע  פחד,  בעת  הצחוק  את  מציין 

ילדים מס 1.....
"הילד על אבא שלו. המשחק של הלגו נראה עכביש. הם פחדו. הילד הפתיע את 
אבא ורצה שימכרו אותו. האבא מכר, כי הוא זכר שזה לגו" )הפחד מפני הלגו־
את  מרגיעה  היא  ובכך  למציאות  דמיון  מבחינה בין  הילדה  דמיוני.  הוא  עכביש 

הפחד, ובציור אפילו עושה מעשה לא צפוי( ציור ילדים מס 2..........
)ילד זה חווה  גנב צעצוע. האבא לא מכר"  "ציירתי את האבא והבן. הם רואים 
לאחרונה חרדות. אולי הוא רוצה להביע פחד מגנב, אך הוא נשאר בפורמט של 

הסיפור והופך את הגנב לגנב צעצוע(.
"הרובוט רצה לקנות את שק הקמח, והילד אמר לאבא שלו 'לא'. האבא לא מכר" 

)סיפורו של הילד מקביל לרעיון הסיפור( ציור ילדים מס .....
ע., ילדה בכיתה א', לאחר שמיעת הסיפור: "ראיתי בקופיקו פרק שמפחיד. תראי! 
תראי! הרוח של הפיראט הגיעה ורצתה את המפה לאוצר... ראיתי את הרוח תלוי, 
אבל זה לא באמת, רק עצרו את המצלמה, עשו כאילו, הכל חוטים, בכאילו יש 

רוח" )ע. מבטאת מפגש עם פחד והבחנה מרגיעה בין דמיון למציאות(.
ע. שוב לחצה עליי לצפות במחשב שלה בפרק העוסק ברוח. כאשר הסרט התחיל 
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היא סובבה את הגב, הלכה לקצה החדר ואמרה: "מפחיד". שאלתי אותה: אם כך, 
למה היא כן צופה לעתים בסרט. תשובתה: "אני לא יודעת. זה מעניין".

"כדי  אמרה:  היא  השאלה,  את  ושמעה  לחדר  נכנסה  ז',  בכיתה  ילדה  ת.,  כאשר 
להתעמת עם הפחד".

לסיכום ניתן לומר שהסיפור "מי רוצה שק קמח" מעורר בקרב הילדים המאזינים 
לו- באמצעות הזדהות עם יונתן - את העונג שבמפגש עם הפחד ממקום בטוח והם 

מגיבים לו מעולם חוויותיהם המציאותיות והפנימיות. �
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גילה יצחקי, מנהלת אשכול גנים, רואה את 
הגן כארגון ואת תפקידה של מנהלת הגן 
כמנהלת ארגון - הדואגת לעבודת צוות 

מתואמת, משקיעה בהתפתחות הצוות לשם 
קידום המטרה המשותפת, מתאמת את דרכי 

העבודה, ומייצרת אקלים מיטבי המאפשר 
 תרומה ייחודית של כל אחד בצוות # 

איך עושים זאת? הנה עצותיה הטובות

מאת גילה יצחקי

גננת בצמיחה

כל הדרך
יחד
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גילה יצחקי, מנהלת אשכול גנים בתל אביב רח' דיזנגוף

חלק  מהווה  אני  טס(,  הזמן  איך  להאמין  )לא  שנה   30 דיוק  וליתר  רבות,  שנים 
מארגון גדול של מערכת החינוך - כמנהלת גן, כמדריכה פדגוגית וכמנהלת אשכול 
צוות  עבודת  בנושא  אתכם  לשתף  שמחה  אני  במערכת,  ניסיוני  ולאור   - גנים 
בארגון הגן ובאשכול גנים. נושא זה הוא בעיניי הדבר החשוב ביותר להצלחת גן/
וחזונו, במיוחד במערכת החינוך הדינמית, המשתנה,  ולהגשמת מטרותיו  אשכול 
המתעדכנת כמו כל הארגונים בארץ ובעולם, כאשר חשיבות ההון האנושי והקשר 

ביניהם היא המתווה להצלחה. 
בתחילת הדרך, בשנות העשרים לחיי, לאחר לימודיי בסמינר, קיבלתי עליי באושר 
רב את תפקיד הגננת בגן ילדים חדש לגילאי 4־5, בשכונה חדשה. כגננת בגן )רק 
בשנים האחרונות מעמד הגננת שונה למנהלת גן( ניהלתי את הגן בעיקר עם "עוזרת 
הגן", מה שהשכילו לשנות למונח "סייעת חינוכית". הכרתי את נוהלי הפיקוח, נוהלי 
הרשות, למדתי מהן דרישות המערכת ודרישות הקבוצה, הכרתי את האוכלוסייה 
שמגיעה לגני, ובעיקר את הסייעת שצוותה אלי והייתה מבוגרת ממני )ילדיה היו 
כמעט בני גילי(. כגננת צעירה, מלאת מוטיבציה ורצון להגשים ולהצליח, פעלתי 
הומניסטית,  תפיסה  ומתוך  אינטואיציה  מתוך  בעיקר  צוות,  ובעבודת  בשיתוף 
שעליה חונכתי ולאורה אני ממשיכה לחנך דורות רבים הלומדים ערכים של כבוד, 

אכפתיות, יחסים הדדיים וראיית האחר.
יחד עם התבגרותי, המשך לימודיי המקצועיים, קריאת מחקרים ומאמרים והניסיון 
בשטח, נאגרו תובנות וכלים שיכולים לקדם הלכה למעשה עבודת צוות מקצועית, 

איכותית, ומעל לכל מכבדת את כל הגורמים הקשורים לארגון הגן.
במאמר זה אציג את התפיסה הרואה את הגן כארגון שבראשו עומדת הגננת ואת 
הגן  מנהלת  של  כוחה  את  אעלה  מנהלת.  עומדת  שבראשו  הגנים  אשכול  ארגון 
כמנהיגה עבודת צוות בגן ובאשכול גנים, אבאר מושגים בנושא שיקדמו תהליכים 
לעבודת צוות מיטבית, ואציג מספר כלים שאפשר לפעול איתם, כל אחת מהמקום 

שלה ובדרך שלה. 

משמאל לימין: דיינה )גננת(, נטעלי )גננת(, 
גילי )גננת(, חנאן )סייעת(, גלית )סייעת(, גילה 

)מנהלת האשכול(, מילי )סייעת(, מיטל )גננת(, 
ג'קלין )סייעת(; ונעדרו מהתמונה: דנה )גננת( 

פרידה )סייעת( ושילה )גננת(
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הגן כארגון
ארגון - משמעו על פי ויקיפדיה: תת־חברה אנושית הפועלת לשם הגשמת מטרה 
משותפת. ארגון על פי הגדרתו של פרופ' יצחק סמואל הוא ישות חברתית מכוונת 
מטרה, העוסקת בתכנון ו/או בהפקה ו/או בהפצה ו/או בתחזוקה של מוצרים ו/

או בהענקת שירותים כדי לספק צרכים. 
בבואנו לראות את הגן כארגון עלינו לבחון כיצד פועל ארגון זה והאם יש בכוחה 
משותפות  מטרות  להגשים  במטרה  יחד  הפועל  צוות  להנהיג  הארגון  מנהלת  של 
ולהעניק שירותים מקצועיים ויצירתיים לקהל הצרכנים. קהל הצרכנים הם בראש 
ובראשונה הילדים וההורים ואחר כך המערכת ההיררכית שמסביב. הגננת נמצאת 
אומנם בתוך הגן, לבדה עם סייעת ועם 35 ילדים, אך אם נשים לב נמצא סביבה 

היררכיה של בעלי תפקידים, ומכך מסתבר שהגננת ממש לא לבדה.
פנימית.  היררכית  מערכת  ולו  חיצונית  היררכית  מערכת  בתוך  פועל  הגן  ארגון 
הגננת כפופה למפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך, אשר כפופה למנהלת 
הגננת  כפופה  מסוימים  בגנים  המחוזית.  ולמפקחת  יסודי  קדם  לחינוך  האגף 
למנהל המתנ"ס או למנהלת אשכול הגנים או למרכזת 
הסייעת,  כפופים  הגן  בתוך  לגננת  הצעירה.  החטיבה 
הגננת המשלימה, הסייעת המשלימה, גננת שי"ח, צוות 
ועוד,  סטודנטיות  מקצועיים,  מורים  צוות  הצהרון, 
כאשר בדרך כלל לכל אחת מהדמויות הללו יש מפקחת 
המקומית,  הרשות  מטעם  הסייעות  )מפקחת  נפרדת 
הסטודנטיות  של  המדריכה  השילוב,  על  האחראית 
הפיקוח  מנגנוני  בין  קשר  אין  כלל  בדרך  וכדומה(. 
השונים ולגננת אין זכות בחירה באנשי הצוות הללו. כמו 
כן קיימות מערכות יחסים מקצועיות בין הגננת ובין 
פסיכולוגית, יועצת, ועד הורים ומנחי חוגים, שעליהם 
הגן. מנהלת  הגננת  קרי,  הארגון,  מנהלת  מופקדת 
ומה תפקידה של מנהלת הארגון? לדאוג לעבודת צוות 
לשם  הצוות  בהתפתחות  להשקיע  היטב;  מתואמת 
דרכי  את  לתאם  המשותפת;  והמטרה  החזון  קידום 
אחד  כל  של  ייחודית  תרומה  המאפשר  מיטבי,  מקדם,  אקלים  וליצור  העבודה 
בצוות כדי להשיג את מטרות הארגון. כל זאת, במקביל לפיתוח ולתכנון התוכניות 

הפדגוגיות, התוכנית השנתית, יוזמות ועוד. 

אז מאיפה מתחילים?
שהאקלים  לדעת,  נוכחתי  וגם  הרגשתי,  וכמדריכה,  כגננת  עבודתי  שנות  במהלך 
ושחשיבות  והסייעת,  הגננת  רבה ממהות הקשר בין  במידה  מושפע  בגן  החברתי 
השותפות בתוך הצוות הראשי )הגננת והסייעת( היא ראשונה במעלה כמודל בכל 
שיתופי  ביצירת  אם  הגן,  באווירת  אם  מיטבי,  אקלים  ביצירת  אם  הגן:  תחומי 
פעולה בין הילדים ובין ההורים, אם בהנחלת שפה תרבותית, אם ביישום ה"אני 
תרבות  בהקניית  אם  בגן,  העבודה  בתהליכי  בזרימה  אם  הגן",  צוות  של  מאמין 

וערכים.

במאמר זה אציג את התפיסה 
הרואה את הגן כארגון שבראשו 

עומדת הגננת ואת ארגון אשכול 
הגנים שבראשו עומדת מנהלת. 

אעלה את כוחה של מנהלת 
הגן כמנהיגה עבודת צוות בגן 
ובאשכול גנים, אבאר מושגים 

בנושא שיקדמו תהליכים לעבודת 
צוות מיטבית, ואציג מספר כלים 
שאפשר לפעול איתם, כל אחת 

מהמקום שלה ובדרך שלה 
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ומכאן הרציונל שהנחה והמנחה אותי שנים 
"תוך  על  לעבוד  יש  ראשית  והוא:  רבות, 
הבית", משמע על עבודת הצוות, על שיתופי 
הפעולה בין כולם ועל הסינרגיה שבתיאום 
בין תחומי האחריות וההדדיות בקרב אנשי 

הצוות. 
סינרגיה - על פי ויקיפדיה )בעברית: אגבור, 
היא  ביחד(  לעבוד   ,synergos מיוונית: 
יותר,  או  גורמים  שני  של  משותפת  פעולה 
הצירוף  יותר מאשר  חזקה  תוצאה  הנותנת 
לתורת  בנפרד.  הגורמים  כל  פעולות  של 
כמו  רבים  מליצה  משפטי  יש  הסינרגיה 
"השלם גדול מסך חלקיו" ומשפטים נוספים 
המדגישים ששלמות של דבר תגיע משיתוף 
מחלקים  ולא  צוות,  ומעבודת  נכון  פעולה 
בנפרד  עבודתם  את  יבצעו  אשר  נפרדים 

למען אותה תוצאה סופית. 
והרי מהי ה"תוצאה הסופית" שכל צוות גן 
בצורה  הנער  את  לחנוך  לא  אם  רוצה  היה 
מיטבית לערכים, לשיתופי פעולה, לסקרנות, 
כלומד  לגדול  אותו  שיכשירו  עבודה  לדרכי 
הגן  גבולות  בתוך  שיפעל  ילד  ופעיל,  סקרן 

בחופשיות, מתוך בחירה ובשיתופי פעולה, ילד שידבר בצורה תרבותית ואכפתית, 
ילד שיראה את האחר בצורה אמפטית ומכבדת.

אם לכך אנו שואפים כצוות גן, אדרבא, נפעל לקדם זאת כצוות הפועל כך גם בינו 
לבין עצמו.

זה שנים אני מדמה את עבודת הצוות בגן לשיתופי הפעולה בין בני זוג החיים יחדיו 
בבית ומגדלים ילדים. לעיתים צוות הגן נמצא יחד שעות מרובות יותר מאשר בני 
הזוג בבית, וכמו שיש אופנים שונים לניהול הבית ולחלוקת התפקידים בין בני הזוג 
בגידול הילדים, כך גם בגן יש לחלוק, לשתף, להניע זה את זה למוטיבציה - כדי 
לתפקד בצורה מיטבית ולחנך את הקבוצה על פי תפיסה מגובשת, המותאמת לרוח 

הצוות ולא לרוח היחיד בצוות.
גן הילדים מהווה תחליף לבית ולמשפחה למשך שעות רבות ביום, וההורים רוצים 
יוכלו להימצא תחת השגחה  למצוא בו מקום בטוח לילדיהם. מקום בו הילדים 
ובמסגרת חינוכית נאותה. כל מערכת יחסים משפחתית בין מבוגרים ובין עצמם, 
הילדים  גן  בגן. אקלים  נלמדת  ילדים,  לבין  ילדים  ובין  ובין מבוגרים  ילדים  בין 
מבוסס על אווירה מקבלת, תומכת וחמה, המשמרת את הדמיון לבית, את תחושת 

המוכרות ואת האינטימיות, ונוטעת בילד הרגשת ביטחון ונינוחות. 
משרתו,  מעמדו,  פי  על  לא  היא  לאדם  התייחסות  ההומניסטית,  תפיסתי  פי  על 
חוכמתו, מראהו וכספו, אלא התייחסות אדם לאדם, ומכאן התייחסותה של גננת 
אל הסייעת החינוכית צריכה להגיע ממקום של כבוד ושותפות אמיתית. מחקרים 
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לשתף  ונכונותה  בגן  הרגשתה  בגן,  הסייעת  של  העבודה  שאורח  מציינים  רבים 
פעולה עם הגננת תלויים במידה רבה ביחס הגננת כלפיה. לא אחת אנו שומעות 
מגננת מצליחה כי לא הייתה יכולה להגיע להישגיה לולא הסייעת הייתה יד ימינה, 
לולא הסייעת שיתפה פעולה כחברה וכעמיתה, לולא הייתה אחת מהצוות שתרמה 

וסייעה להצלחת התוכנית ואף יזמה מהלכים ותוכניות )וגם להיפך(. 
המשמעות של צוות איננה רק קבוצה של אנשים בעלי מטרה משותפת. המשמעות 
היא קבוצה של אנשים שעובדים, חושבים ועושים יחד. יש ביניהם זיקה ותלות 
הדדית לשם השגת המטרה המשותפת. כחברי צוות הם עוזרים איש לרעהו, במונח 
של ערבים זה לזה, ואת הערך החברתי הנעלה הזה יש להבליט במערכת החינוך 

שלנו. 
עבודת צוות יעילה מושתתת על אווירת פתיחות וקבלה. משמע, היא מושתתת על 
תקשורת טובה בין חברי הצוות ופיתוח "שפה משותפת". למעשה, לעיתים קרובות 

התוכן המועבר הוא משני בחשיבותו לתהליך שבאמצעותו נעשית השיחה. 
תקשורת טובה יוצרת אקלים נוח. אירוע תקשורתי מוגדר כתהליך שבאמצעותו 
מועבר מידע בין בני אדם, כלומר תהליך שבאמצעותו 
של  תשתית  יוצרים  אלה,  על  אלה  משפיעים  אנשים 
אותם  המנחה  חברתית  ומציאות  חברתיות  מוסכמות 

בעולם. 
רמת  פי  על  נמדדת  צוות  חברי  בין  פתוחה  תקשורת 
גילויי  פופולריים,  לא  דברים  לומר  הנכונות  האמון, 

אכפתיות ודאגה הדדית. 
עבודת צוות היא תהליך של למידה תוך עשייה: עשייה 
ועשייה תוך־אישית, עם עצמך. תוך  בצוות, בקבוצה, 
תהליך  מתרחש  הצוות  עבודת  של  התפתחותה  כדי 
העצמה, בו נרכשות תחושת הכבוד העצמי והמחויבות 
מרגישים  אנשים  ההעצמה  בתהליך  אחריות.  לקחת 
שהם יכולים להשפיע, לקחת אחריות ולמלא תפקידים 

במקום עבודתם, מתוך הכרה בערכם ובחשיבותם. 
המוביל  שהמנהיג  טוענת  העכשווית  הניהול  תפיסת 
הוא זה שמבזר סמכויות ומעודד ביטוי אישי ויוזמות יצירתיות של אנשי צוותו, 

אותם הוא מנתב לחזון ולמטרה משותפים.
גננות רבות חשות בדידות  כי  ילדים קובעים  בגני  צוות  בנושאי עבודת  מחקרים 
מקצועית בעבודתן. מאחר ומרבית הגננות עובדות במבנה בודד ועמן רק הסייעת, 
הן מדווחות כי אמנם הסייעת מספקת תמיכה במטלות העבודה היומיומיות, אך 
משותפת  החלטות  ולקבלת  להתייעצות  מקצועי  עמית  מהוות  אינן  הן  זאת  עם 

בנושאים ובדילמות מקצועיות.
מכאן, שרצוי מאוד כי גננת שיש לה תחומי אחריות רבים ומגוונים תאציל סמכויות 
ותשתף את הסייעת בדרך של דיאלוג נכון ובאמצעות תהליך של למידה והדרכה, 
תוך כדי הגדרה וחלוקה של תחומי האחריות, תיאום ודיון על הדרך החינוכית שבה 
לפיתוחן  לפעול  והנעתה  גילוי החוזקות של הסייעת  הגן,  יחד בתוך  לפעול  ראוי 
ולחיזוק המוטיבציה הפנימית, תוך פרגון תמידי כדרך חיים. כל זאת, כאשר אמון 

המשמעות של צוות איננה רק 
קבוצה של אנשים בעלי מטרה 

משותפת. צוות הוא קבוצה 
של אנשים שעובדים, חושבים 

ועושים יחד. יש ביניהם זיקה 
ותלות הדדית לשם השגת 

המטרה המשותפת. כחברי צוות 
הם עוזרים איש לרעהו, במונח 
של ערבים זה לזה, ואת הערך 

החברתי הנעלה הזה יש להבליט 
במערכת החינוך שלנו 
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הדדי בין הגננת והסייעת הוא תנאי הכרחי להצלחת התהליך.
השיתוף יכול להיות בהתייעצות, בהעלאת רעיונות, בפתרון בעיות, באיסוף מידע, 
בתמיכה בחברים לצוות, בתכנון כולל של עבודת הגן, בתכנון תוכנית עבודה שנתית, 

חודשית, שבועית, בפיתוח נושא חדש ובעזרה הדדית בכל התחומים. 
תארו לעצמכם שבן הזוג החליט שהוא מזמין חברים אבל שכח להודיע לכם, או 
שבן הזוג תכנן טיול/הצגה/מופע אבל לא עדכן אתכן שאתם יוצאים. איך תרגישו? 
של  מערכות  יותר  ויש  צוות  עבודת  יותר  שמתקיימת  שככל  נמצא  זה  בהקשר 
התיידדות בין קולגות, תמיכה וניהול שיחות על רעיונות ומטרות, כך גדל הסיפוק 

של הגננת בעבודתה.
של  העצמית  "הערכתו  נכתב:  המנהיגות",  "חוכמת  ס' שארמה,  רובין  של  בספרו 

אדם קשורה קשר הדוק לעבודתו".
רצוי שכל גננת תזכור כי:

# להיות מנהלת גן, ארגון, פירושו להיות מקור השראה, להמריץ ולהשפיע.

# הנכס האמיתי של הגן הוא הצוות.

ולהקשיב  עבודה, חשוב לשתף  דרכי  הורים/  # בהתלבטויות הקשורות בילדים/ 

לצוות.
ועל  שלהן  ההוראה  שיטות  על  והגננות  הסייעות  בין  מקצועי  שיח  לנהל  חשוב 
דעותיהן, ולא בהחלפת דעות במטבח הגן, כשנפגשים לרגע, אלא בהקשבה דרוכה 
ופעילה, הכוללת תשומת לב למילים ולשפת הגוף. כך תצליח הגננת להנהיג את 

הצוות לשיתוף עבודה פורה מתוך רצון ונתינה.
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העבודה באשכול גנים
לאחר שנים רבות של עבודה בגן "רגיל" עם שיתופי צוות נרחבים בהיקפים שונים, 
ובו ארבע כיתות עם צוות  גנים חדש ומקסים בתל אביב  הוצע לי לנהל אשכול 

גננות חדשות במערכת. 
אשכול גנים הוא מסגרת חינוכית המכילה מספר כיתות באותו מוסד. זכיתי להיות 

מנהלת אשכול כזה בתל אביב זה שנתיים.
וצוות  גננת, סייעת, מורי העשרה  גן(:  )כמו כל  הגן הוא חלק מקומפלקס הכולל 

משלים של יועצת פסיכולוגית מטעם הפיקוח ומטעם הרשות.
צוותי מחנכים, למידת עמיתים  פיתוח  גנים מאפשרת  הפעילות במסגרת אשכול 
והקמה של חדרי מורים לומדים. הגננות והסייעות חוברות לצוות כקולגות לעבודה, 
המטרות  את  לקדם  הפועלת  אחת  השתייכות  לקבוצת  ושייכות  לזו,  זו  תורמות 

והחזון שהאשכול בנוי עליהם.
של  לקושי שבבדידותה  מענה  לתת  היה  בעת הקמת האשכולות  המרכזי  הרעיון 
המקצועיים,  העזר  כוחות  של  מיטבי  ניצול  מאפשר  גנים  אשכול  בנוסף,  הגננת. 

בניית מערך תומך־גן אפקטיבי ופעולות העשרה וסל תרבות רחבים.
הצבתי לעצמי שלוש מטרות מרכזיות: 

# הראשונה - לגבש צוות עבודה כלל אשכולי: גננות, סייעות וצוות העשרה משלים 

לעבודה משותפת, ליצירת קשרי גומלין אישיים, ליצירת שפה משותפת, לתיאום 
עמדות, מטרות וחזון; לגבש צוות שחושב יחד במטרה לחבור לקבוצה המקדמת את 

החזון האשכולי; ליצור זהות בין המטרות האישיות לאלה הארגוניות.
# השנייה - לאפשר לגננות באשכול להיות אוטונומיות בגנן, לפעול על פי תוכנית 

עבודה המותאמת ל"אני מאמין" של צוות הגן, בהלימה לתוכניות משרד החינוך 
ותוך הבעת אמון ביכולותיהן האישיות.

# השלישית - להצמיח את הצוות ממקום החוזקות שלו ולהמריא איתו למקומות 

להאמין  "ראש גדול",  להצמיח  החינוכית,  בעשייה  להגיע  חולמות  הגננות  אליהן 
ביכולתן האישית ולהמשיך לפרוח ממקום חוזקן לעשייה ברוכה המתאימה להן, 

מבלי לכפות עליהן תוכניות אשכוליות שלא מדברות אליהן.
כדי להשיג מטרות אלו קבענו מדי שבוע ישיבות צוות. ישיבות צוות אלו כללו מדי 

שבוע את הגננות ומדי חודשיים גם את הסייעות. 
שתי נקודות מוצא הובילו אותי לקיום ישיבות אלו בתכיפות של פעם בשבוע: 

זה.  על  זה  משפיעים  הם  כאשר  לקבוצה  מתגבשים  שאנשים  ההבנה  האחת:   #

השפעה הדדית נוצרת כאשר אנשים מקיימים ביניהם קשר לאורך זמן, מגיבים זה 
על התנהגותו של זה, ומשנים את התנהגותם בעקבות הקשר.

* השנייה - שמפגשים קבוצתיים מעלים נקודות מבט חדשות על בעיה שהיחיד 
פעולה המביאים  ושיתוף  יוצרות אנרגיה חדשה  ואלה  מתקשה להתמודד איתה, 
לפתרון. כל שנדרש כדי להגיע לפתרון הוא נקודת מבט חדשה. קבוצה מספקת את 

ההזדמנות לנקודות מבט אלה. 
בישיבות צוות ניתן לפתח דרך טובה כדי להגיע לרמת תפקוד גבוהה יותר וליצור 
סביבה תומכת המאפשרת לצוות להתנסות ללא חשש מטעויות. כפי שציין אלברט 
הווארד, שאמר "זה מצוין כשיש יכולת, אבל היכולת לגלות יכולת אצל הזולת - 

היא המבחן האמיתי".
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היועצת הארגונית עדנה פשר כתבה שנשאלה לא אחת על ידי מנהלים כיצד לשנות 
תרבות ארגונית. היא ענתה כי זו אכן המשימה הקשה ביותר - אבל אם הצלחת בה, 

יש לך הישג בר קיימא יותר מכל הישג אחר. 
כדאי להתחיל במעשים ולא בדיבורים. ממש כמו במשפחה כך גם בארגון, אם אתה 
רוצה להנחיל לילדיך או לעובדיך ערך מסוים - אמץ אותו קודם כל בעצמך. הרי 
לא תצפה שילדך יהיה נקי ומסודר אם אתה אינך כזה! לא תצפה שיכבד אותך אם 
אתה אינך מכבד את הוריך! לא תצפה שיחצה את הכביש בזהירות כשהוא רואה 

אותך עובר באור אדום!
מכאן ראיתי את תפקידי כמנהלת אשכול. כמנהלת מנהיגה הבנתי כי עלי להכיר 
מבנות  אחת  כל  של  וכישרונותיהן  חזקותיהן  את  להעצים  הצוות,  את  מקרוב 
הצוות, לאפשר להן להתנסות בהצלחות, לתת להן משוב חיובי ובונה שיעצים את 

לעצב סביבת  ובמקביל,  תחושת מסוגלותן העצמית, 
עבודה נעימה ונינוחה, שתתרום, ככל שניתן, לרווחה 
כשהמטרה   - הצוות  אנשי  כל  של  והנפשית  הפיזית 
לאורך  צוות".  יחידת  ל"גאוות  במקביל  להגיע  היא 
שאלה,  בכל  גננת,  לכל  ונגישה  זמינה  אני  הזמן  כל 
עם  קשיים  הגיגים,  תוכניות,  פיתוח  צורך,  מענה, 
בכל  שותפה  ואני  מקשים,  והורים  מתקשים  ילדים 
התהליכים הפדגוגיים בגנים ובהפעלת תוכניות. ואם 
מה  "אוף,  ביחד",  שאנחנו  מזל  "איזה  אותן:  לצטט 
ואני  בזה  טוב שאנו דנים  "כמה  לבד",  עושה  הייתי 

מרגישה שלא רק לי זה קורה".
למען  אחד  במתחם  שפועלת  אחת  למשפחה  חברנו 
זו  ואמיתית  אמפטית  דאגה  תוך  משותפת,  מטרה 
וצורך בצורה מקצועית  זו ומתן גיבוי בכל עת  כלפי 
לילדים  מיטבי  שירות  ומתן  מענה  ותוך  ואיכותית 

ולהורים.

כיצד לקדם אווירה משתפת?
רצוי לקיים ישיבות צוות לאורך השנה, במועדים קבועים או על פי צורכי המערכת. 
משותפת  לעשייה  כוח  ונותנות  המשתפות  אלו,  צוות  ישיבות  על  לוותר  לא  נסו 
איכותית וטובה יותר. ישיבות הצוות לא חייבות להתנהל בהכרח בגן או באשכול. 
ראוי ונכון לבחון מחדש עמדות ותיאום ציפיות, תוכניות ובחינת מטרות וחזון הגן, 
גם אם, ואולי אפילו בגלל, שהסייעת שלכן ותיקה ואתן עובדות יחד שנים, שכן מה 

שהיה אתמול יתכן שאינו רלוונטי להיום.
בישיבה הראשונה - בין אם היא רק עם הסייעת או עם כלל הצוות המשלים - רצוי 
להציג מספר היגדים, שבאמצעותם ניתן לפתח שיח מעצים ומכבד. גם אם דעתם 
של שאר חברי הצוות לא ברורה או לא מקובלת, נסו לשכנע ולהגיע להחלטות כנות 
המסייעות לעבודת שיתוף אמיתית, בדיוק כפי שהייתם מנסים לחבור עם בן/בת 
זוג לחיים ולכבד כל דעה אחרת, כמובן אם היא תואמת את "האני מאמין" של הגן. 
במונחים של סטיבן קובי בספרו "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" 

עבודת צוות היא תהליך של 
למידה תוך עשייה: עשייה בצוות, 
בקבוצה, ועשייה תוך־אישית, עם 
עצמך. תוך כדי התפתחותה של 

עבודת הצוות מתרחש תהליך 
העצמה, בו נרכשות תחושת 

הכבוד העצמי והמחויבות לקחת 
אחריות. בתהליך ההעצמה 

אנשים מרגישים שהם יכולים 
להשפיע, לקחת אחריות ולמלא 

תפקידים במקום עבודתם, מתוך 
הכרה בערכם ובחשיבותם 
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יצירתי.  פעולה  שיתוף  של  סגנון  חיים  כאורח  לעצמו  לאמץ  המנהיג  על   :)1996(
המפתח לתהליך היצירתיות הוא ליצור רעיונות רבים ככל האפשר )על ידי סיעור 

מוחין(, ללא כל ביקורת או שיפוטיות, ולהעריך את האלטרנטיבות לאחר מכן.

ההיגדים שלפניכם מתייחסים לעבודת צוות ונלקחו מתוך מאגר משרד החינוך ואני 
שיניתי אותם בהתאמה לצורכי הגן. קראו את ההיגדים ובחרו מקבץ שברצונכם 
להעלות לדיון בקבוצה, ומתוכם בקשו מהשומעים לבחור שלושה היגדים שלדעתם 

חשובים ביותר ומאפיינים עבודת צוות יעילה ובונה בגן:
# צריך שהפוטנציאל של כל אחד מחברי הצוות יזכה לפיתוח.

# חברי הצוות צריכים ללמוד משגיאותיהם.

# חשוב שחברי הצוות יגלו יוזמה לפתח את עצמם ולהתעדכן.

# אין "לטאטא" נושאים חשובים מתחת לשטיח ויש להעלותם ולדון בהם.

# חשוב שחברי הצוות יזמו יוזמות ולא רק יחכו להוראות.

# פתיחות וכנות איש עם רעהו הם תנאי הכרחי לעבודת צוות יעילה.

# המטרות וחזון הגן צריכים להיות ברורים לכל חברי הצוות בגן.

# חשוב שהצוות ישיג בפועל את רוב מטרותיו.

# בפגישות הצוות יש להקשיב זה לזה ולתת מקום של כבוד.

# לכל אחד בצוות הגן צריך שיהיה ברור מה תפקידו בתוך הגן.

# חברי הצוות צריכים לדעת לקבל ולתת גם ביקורת וגם משוב חיובי.

# חברי הצוות ידברו בכבוד ובגובה העיניים זה עם זה.

# חשוב לשתף ולהתייעץ לגבי תוכניות, אירועים ומהלכים לא שגרתיים בגן.

# חשוב שתהיה הבנה והסכמה לדעות שונות.

# חשוב לשפר את התקשורת בין חברי הצוות.

# רצוי שראש הצוות לא ירבה בהחלטות מבלי להתייעץ בחברי הצוות.

# יש להקדיש זמן כדי לבחון, לעצור ולערוך רפלקציה על העשייה.

# חשוב שלצוות יהיו נהלים ומדיניות מתאימים לצרכי הצוות והקהילה.

# חברי הצוות צריכים להכיר זה את זה גם באופן אישי.

# יש לדאוג יותר להשגת יעדים ממשיים של הצוות מאשר לתדמיתו.

# ראש הצוות צריך שיהיה רגיש במידה מספקת לצרכים השונים של חברי הצוות.

# יש להימנע מקליקות ו"תמרונים פוליטיים" בצוות.

רובין שארמה, בספרו "חוכמת המנהיגות" )2002(, אמר: "מנהיגים בעלי חזון רואים 
את עצמם כמשחררים של כישרון אנושי של עובדיהם, ועל ידי כך הם מאפשרים 

לעובדים להגיע לצמיחה ולמימוש עצמי".
בסיום הישיבה הראשונה הענקתי לכלל הצוות סימניה שעליה כתוב:

אם כולנו נדע לצרף את כוחותינו למצרף אחד ייחודי
אם נדע לתת יד להקשיב ולעזור אחת לשנייה

אם נאמין ונסמוך אחת על רעותה בשקיפות וכנות
אז נוכל להפוך לצוות מנצח, שיידע לעבוד בנאמנות, באיכות, לחבור יחדיו למטרה 
עבודה  המאפשר  אמיתית,  מקצועית  להצלחה  המפתח  את  יצור  ויחד  משותפת, 

חינוכית לשמה, תוך אחריות הדדית המשותפת לכלל התהליכים והאירועים. �

ביבליוגרפיה
ארהרד רחל, אקלים חינוכי 

מיטבי, ערכה לאבחון 
ולהתערבות, הוצאת משרד 
החינוך, ירושלים, המינהל 

הפדגוגי, השירות הפסיכולוגי־
ייעוצי.

בוסידי לארי וצ'אראן ראם 
)2003(, מבחן הניהול בביצוע, 

כיצד להזיז דברים ולהשיג 
תוצאות, הוצאת מטר, משרד 

הביטחון והמרכז הישראלי 
 לניהול.

אמיר, ר. )1997(, כדאי לדעת 
- מדריך לניהול גן ילדים. 

ירושלים, משרד החינוך התרבות 
והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף 

הקדם יסודי.
ביגר חוה 1994, הגננת כמנהלת 

ומנהיגה חינוכית, "הד הגן", 
חוברת א תשרי.

ביגר חוה, 2003, האגף לחינוך 
קדם יסודי משרד החינוך.

בן נאה אפרת ויפעת גמא )2004(, 
השפעת המוטיבציה על תהליכי 

השינוי בהדרכה.
דליה לימור, 2000 ב' "הגננת 

לשנות 2000", הד הגן. 64: עמ' 
.4-7

דרום דב ,1989, אקלים של 
צמיחה. ספריית פועלים, תל 

אביב. הקיבוץ הארצי השומר 
הצעיר.

ווגנר, ט. )2001(, "מנהיגות 
שמובילה ללמידה" - תיאוריית 

פעולה לשינוי בית הספר, לשכת 
ההדרכה הארצית בירושלים, 

משרד החינוך התרבות והספורט.
יזהר אופלטקה הוצ' פרדס, 

2007, יסודות מינהל החינוך. 
מנהיגות וניהול בארגון חינוכי. 

סמואל, י. )1991(. ארגונים. 
חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

עדנה פשר, תרבות ארגונית- 
שימור ושינוי, המאמר פורסם 
ב"סטטוס - הירחון לחשיבה 
ניהולית", גיליון אפריל 2006.

רשף אריה, "תרבות אתית 
ועקרונות מוסריים בארגון - 

תנאים הכרחיים לקידום תהליכי 
למידה בארגון", למידה ארגונית, 

משאבי אנוש, ירחון 173, 2002.
שארמה ס ' רובין, "חוכמת 

המנהיגות", הוצאת כתר, 1998.
שארמה רובין )2002(, חוכמת 

המנהיגות, הוצאת כתר, 
ירושלים.

שלמה שרן וחנה שחר. הוצ' 
שוקן. 1990. ארגון ועבודת צוות 

במוסדות חינוך. 
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ברבעון לחינוך בגיל הרך • כסלו תשע"ג • דצמבר 2012  
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כנס הגיל הרך החמישי לזכרו של גדעון לוין בנושא:

מחוויה להוויה
על חוויות של ילדים וילדות בגן הילדים

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

בתכנית:
ברכות ודברי פתיחה

ד״ר מיכל גולן, ראש מכון מופ״ת
סימה חדד מה-יפית, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

ד״ר דינה פרג׳ון קדוש, ראש החוג לגיל הרך, מכללת חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות 
והוראת המדעים ומרכזת פורום הגיל הרך במכון מופ״ת

דברים לזכרו של גדעון לוין
ד״ר ענת גלר, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

חוויות חברתיות של ילדים בגן
ד״ר עדה בקר, יועצת התפתחותית לגיל הרך

חוויות כואבות
ד״ר חניתה צימרין, נשיאת אל״י – האגודה להגנת הילד

מושב בנושא: העשרה של חוויות הילד - תכניות לימודים ייחודיות 
דברי פתיחה: גב׳ אסתר חטב, מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי הממ״ד

“מדף הספרים הביתי שלי“ ׀ פאטמה קאסם, מפקחת ארצית באגף לחינוך קדם יסודי, החברה הערבית
“מבקרים בכנסת ישראל“ ׀ איריס עץ-הדר, מדריכה ארצית באמנויות באגף לחינוך קדם יסודי

“תמונה שווה יותר מאלף מילים״ ׀ יעל אדרי, גננת המנהלת גן ניסויי

לצלם לבד, זו חוויה משמעותית בגן
ד״ר חנה צימרמן, המכללה האקדמית בית ברל

חקר החוויה של ילדים וילדות בגן - המלצות להכשרת גננות 
ד״ר יעל דיין, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין, תכנית שוורץ, האוניברסיטה העברית

“אתם משוחחים אנחנו מקשיבים״, הקשבה פעילה ככלי ללמידה מילדים על ילדים במסגרת 
הכשרת גננות

צוות תכנית ההכשרה לגן וסטודנטיות, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי באר שבע

״מילים זה כל מה שיש לי ..״ מופע ספרותי תיאטרלי
ליאור בן אברהם, שחקן תיאטרון, איש חינוך, מורה לתיאטרון במכללת סמינר הקיבוצים – המכללה 

לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מנחה: ד״ר מיכל שרייבר דיבון, תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון

ייתכנו שינויים בתכנית.

יתקיים ביום רביעי, י״ט בשבט תשע״ג, 30 בינואר 2013, בין השעות 15:00-9:00
במכון מופ״ת, רח׳ שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך, תל-אביב

הרשמה: 
ההשתתפות היא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מראש עד 28 בינואר 2013 

במינהל לומדים בטל׳: 03-6901426/401 או במרכז ההרשמה המקוון של מכון מופ״ת:
http://register.macam.ac.il 

sliora@macam.ac.il  לפרטים נוספים: היחידה לימי עיון וכנסים: 03-6901430/7  ׀

http://register.macam.ac.il
mailto:sliora@macam.ac.il
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