העורכת:
בקיץ האחרון נשמעה מחאה חברתית בישראל ,ובעקבותיה הופנה זרקור לכיוון
אילנה מלחי (זלצמן)
חינוכם של הילדים הצעירים בגילים  .4-3בהמשך אושר חוק חינוך חובה
מערכת:
לגילאים אלה ,ומערכת החינוך נאלצת להיערך במהירות ליישומו ,קרי :דאגה
לילי פוקמונסקי
לתוספת של מחנכות ,מבנים ותנאי עבודה הולמים .מספר כתבות בחוברת
דליה רוט
רות ברק
הנוכחית מוקדשות לנושא זה.
ד"ר קלודי טל מעלה מחשבות על האפשרויות לשיתופי פעולה לקראת קליטתם
מערכת מייעצת:
ד"ר קלודי טל
של בני ה־ .4-3על הצרכים והיכולות של הילדים בגיל הרך בתחום התקשורת,
יהודית פיש
השפה והדיבור  -בכתבתן של פרופ' אסתר דרומי ומטי זכאי משיח.
יפה כהן–תנעמי
חנה כנרתי
מולי אפרת ממליצה לקיים מפגש אישי בין גננת וילד מכיוון שהדבר מהווה
פרופ' שגיא שוורץ אבי
מפתח ליצירת דו שיח משמעותי ,בו הילד במוקד ואינו פרט בתוך קבוצה .סגל
רונית שמולביץ
הגיל הרך במכללת דוד ילין משערות כי הפנייה לגננת לבצע שינויים בעקבות
מנהלת המחלקה לגננות,
רפורמת אופק חדש נעשית בניגוד לגישה ההומניסטית־דמוקרטית ,המכבדת
לילי פוקמונסקי:
lilyp@itu1.com
כל פרט וסומכת על היכולות שלו .על בדיקת ההשערה  -בכתבתן של סגל הגיל
הרך במכללת דוד ילין.
כתובת המערכת:
מערכת הד הגן
חשוב להקצות בגן פרקי פנאי משמעותיים לעיסוק בשיחה ובמשחק בין
רח' בן סרוק  8ת"א 62969
הילדים ,ללא התערבות של מבוגרים ,מכיוון שהדבר תורם רבות להתפתחותם.
טל'03-6922958 :
hedhagan@morim.org.il
על כך  -פרופ' שושנה בלום קולקה ומיכל חמו.
בחלק השני של החוברת מובאות כתבות מתחום הכשרת המורים:
עיצוב והפקה:
סטודיו איריס דישון
תמר אשר תוהה כיצד מטביעים חותם ,אם בכלל ,בסטודנטים במהלך
הכשרתם להוראה .אורנה שניידר ממליצה לעסוק בהומור בגן וטוענת שמחנך
מנויים והפצה:
דינה אשכנזי
המוכן לצחוק עם חניכיו על הניצחונות הקטנים של התעלולים ועל הפיקחות
טל'03-6922939 :
הילדותית ,מגיע להישג חינוכי חשוב .ד"ר רבקה גירון מדגישה את החשיבות
המערכת אינה אחראית
של הוראת ספרות ילדים בתהליך ההכשרה להוראה .לכתבה מצורפת רשימת
לתוכן המודעות
ספרים מומלצים לגיל הרך.
החלק השלישי של החוברת מביא כתבות מהשטח:
בשער :איורה של עפרה עמית
ל"שלגיה" מתוך הספר
נורית טויל עובדת עם הגילים  4-3ומתארת את העבודה המיוחדת עם הגיל
"זאב ,נסיכה ושבעה גמדים",
הזה .נורית חג'בי מתארת עבודה בנושא סיס החומות.
האחים גרים ,בהוצאת
מחברות לספרות
יהודית מנדלבאום ויעלה שרז עסקו בנושא שימור הסביבה ,וככה סתם ספרו
(ראה עמ' )114
עד אלף באמצעות איסוף בקבוקים בגן של רחלי פליישון.
רבעון לחינוך בגיל הרך
אתי שוקרון בצפון מגדלת צמחי מרפא בגן.
הסתדרות המורים בישראל
פרעה ,אנטיוכוס ואחשוורוש מוכרים לילדים ,ומה עם מלכי ישראל?
על כך  -ד"ר ניצה דורי.
ד'
אצל כרמית ביטון בגן הקימו סופר–פארם .במדורנו "מה קורא"
סוקרת נורית יובל ספרי ילדים שיצאו לאחרונה.
שנה ע"ו
סיון תשע"ב ,יוני 2012
ולסיום ,מדורינו "במועצה לשלום הילד" ו"במחלקה לגננות".
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"ב
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שנת הלימודים תשע"ב מסתיימת בקרוב.
אני מאחלת לכן חופשה נעימה וטעינת מצברים לקראת שנת הלימודים הבאה.
בברכה,

גננות יקרות שלום וברכה,
אנו מתקרבות לסוף שנת הלימודים .השנה שעברנו הייתה לא קלה
כלל בשל הכניסה לרפורמת "אופק חדש" .ועם כל קשיי ההסתגלות,
ההשתלמויות שחויבנו בהן ,המרוץ אחר התואר הראשון למי שעדיין לא
היה לה וכו'  -עם כול זאת השורה התחתונה של השכר הייתה מתגמלת,
ונתנה לכולנו תחושה של שוות "כמו" ו"יותר".
עם כל הקשיים אנו מסתכלות קדימה ומקוות שהשנה הבאה תהיה קלה
יותר מבחינת ההסתגלות לשינוי.
אנו מקוות שגם גננות יוח"א וחינוך מיוחד ייכנסו בשנה הבאה לתהליך,
והסתגלותן תהיה קלה.
לידיעתכן:
 #ברצוננו להדגיש שבכל סידורי העבודה החל מתחילת חודש יולי יש
לפנות למחלקה לגננות.
 #העברה ממחוז למחוז  -היא בעייתית ומציבה את עובד ההוראה
במקום האחרון .יש לקחת זאת בחשבון ,לא משנה מספר שנות הוותק.
לידיעתכן ,זו העברה מסויגת והיא תתקבל רק וכאשר יהיה מקום עבודה
פנוי במחוז שאליו אתן עוברות .חזרה למחוז הקודם תתאפשר עד .5.8.12
 #יציאה לשבתון או לחל"ת  -צריכה את אישור משרד החינוך .על חזרה
משבתון או מחל"ת אחר יש להודיע למשרד החינוך עד סוף חודש מרץ.
 #חופשת לידה  -החופשה נמשכת  14שבועות וניתן להאריכה עד שנה .יש
לבקש חל"ת על התקופה הנ"ל ולא לשכוח לרכוש את הזכויות לפנסיה.
 #במעבר מגן לגן מפיקוח לפיקוח  -יש לקבל תחילה את אישור
המפקחת הישירה .רק אחרי שחרור מהמפקחת תוכל הגננת לעבור
למקום עבודה אחר.
 #נושא הפרישה  -אנו מקוות שמספר הפורשות לא יקטן עקב יישום
תוכנית ועדת טרכטנברג .אנו עוקבות אחר בקשותיכן לפרישה ,ומקוות
להיות לעזר ככל שניתן.
יציאה לחופשת קיץ אמורה להוות עבורכן תקופה של מילוי מצברים,
אנו מאחלות לכן ולבני ביתכן חופשה נעימה וקיץ בריא.
אנו ממשיכות לעמוד לרשותכן בכל בעיה או בקשה.

דליה רוט
ס .מנהלת המחלקה לגננות
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לילי פוקמונסקי
מנהלת המחלקה לגננות

??

משולחנה של מנהלת המחלקה

 /לילי פוקמונסקי
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משנה בבבבב
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מאת ד"ר דורית גד

חפצים ,ל

?

?
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”אני אחראית רק על מה שאני אומרת

?

?
?

?

ולא על מה שאחרים מבינים”
(אנונימוס)

???
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