
 

 

 

 

 ז"תשע תמוז ה"כ רביעי יום 

 19/07/2017 

 

 )מעברי אור ירושלים(י "דף מידע וחשיפה  לתכנית מא

 .בירושלים הילדים בגני הילד של הפוטנציאל למצוי
 מנהלת גן יקרה, 

בהמשך לדף המידע הכללי שנשלח לידיעתך והצגת התכנית בימי ההיערכות אנו מתכבדות לשלוח 

 לקראת  מפגשי החשיפהלידיעתכן את דף המידע המפורט אודות התכנית כצעד הכנה נוסף 

 . שיתקיימו בשכונות

 ,אגף שח"ר " ,המבוססת על תכנית "אור" של משרד החינוךמא"י –מעברי אור ירושלמי תכנית "

 היא תכנית התערבות רב תחומית מקיפה לילדים, בשיתוף עם ההורים והצוות החינוכי בגן.

שתסייע לקדם את הפונציאל  התכנית מותאמת ופועלת במסגרות חינוכיות לגיל הרך כתכנית

ההתפתחותי של ילדים ופעוטות בגיל הרך באופן מייטבי. תכנית "אור" פועלת במגזרים מגוונים 

במוקד ומתייחסת בכבוד למגוון התרבויות של ילדי הגן. המבנה  המודולרי בגישה המציבה 

קבוצתי של התכנית מותאם לצורכי הילד בגן ומתבצע בהתאם למיפוי והמלצת מנהלת -פרטני

הגן. בתוכנית מושם דגש על היכרות מעמיקה עם תחומי היכולת והקושי של המשתתפים ועל 

 חושית.-שימוש בלמידה חווייתית  ורב

פיתוח התכנית התבסס על מידע מחקרי רב, המראה כי התערבות מוקדמת המבוססת על 

התערבות ישירה מול הילד במשולב עם הדרכת הורים וצוות, מובילה להתקדמות מיטבית. עיקרי 

" המכוונת לטפל לא רק בילדים בסיכון אלא גם בילדים בעלי "מעברי אורהתכנית אומצו בתכנית 

מוקדמת וכוח עזר נוסף לצוות, יסייע להם בהשתלבותם במסגרות  פוטנציאל, שהתערבות

 החינוכיות של בית הספר היסודי. 

 תיאור התהליך :

 : מדריכות התוכנית פועלות בכל מסגרת פעמים בשבוע, מחצית שעה בכל פעם עם כל העבודה עם הילדים .א

 ילד או קבוצת ילדים, בהתאם לתכנית העבודה היחידנית המותאמת שתבנה לכל ילד.   

 תכנית ההתערבות נעשית במתכונת מודולרית הכוללת:

 . עבודה פרטנית1

 ילדים  3. קבוצה עד 2



 

 

  .התוכנית  מותאמת לתחומי הקושי  שאותרו בתצפיות מקדימות 

 

ישית עם המדריכה ומשחק משותף עם : מפגשי הורים במתכונת של שיחה אהדרכת הורים .ב

ילדים בליווי המדריכה.  מידת התכיפות  של הדרכת ההורים מותאמת לצרכים ולזמינות של 

 מפגשים בשנה.  5ההורים ונעה בין הדרכה דו שבועית למינימום של  

 

 : פרטי התכנית .ג

חומה, גילה גבעה צרפתית, הר פסגת זאב, התכנית תפעל בשש שכונות בעיר: נווה יעקב,  .1

 ותלפיות מזרח.

התחלת מימוש התכנית בגן מותנית בהשתתפות צוות הגן )מנהלת גן וסייעת אם( באחד  .2

ולבצע  כאןללחוץ ממפגשי החשיפה שיתקיימו בפורום מצומצם ובמתכונת שכונתית ) יש 

דע מדויק אודות התכנית, דרך הפעלתה, לוחות זמנים, רישום (. במסגרת זו תקבלו מי

 דרכי התקשרות והיכרות עם רכזות התכנית.  

 התכנית מיועדת לילדים  בגנים הממלכתיים והחמ"ד.  .3

התוכנית  מתוקצבת על ידי  הרשות  ומלווה מקצועית על ידי משרד החינוך, המפקחות  .4

 . הכוללות  ומפעילת התכנית מטעם מחלקת גנ"י במנח"י

במסגרת התכנית תגיע לגן, פעמים בשבוע, מדריכה מקצועית לעבודה עם הילדים שנבחרו   .5

 ידי הגננת בשיתוף המדריכה מפעילת התכנית בגן.-על

על מנת להפעיל את התוכנית באופן מיטבי  יש להקצות אזור פעילות הניתן להפרדה  .6

פות למסגרות בהן יש יש עדי. משטח המסגרת, בפינה או בחדר מיועד במסגרת החינוכית

 .חדרי ספח לפעילות בקבוצות קטנות

ותתבסס על   בשיתוף עם מדריכת התוכנית בחירת הילדים תתבצע על ידי מנהלת הגן .7

 תצפיות  ומיפוי  של הגננת, שיתבצע בהתאם לפרמטרים של התכנית.  

ת מפגשים במשך השנה שלא במסגרת שעו 5צוות הגן ומדריכת התוכנית יקיימו לפחות   .8

 הגן לתיאום ובניית  תכנית התערבות משותפת.  

מפגשי הורים בגן ומומלץ כי הגננת תיטול בהם חלק  5במסגרת התוכנית יתקיימו  .9

 לבחירתה. 

הסכמת ההורים וחתימתם על התכנית המותאמת אישית לכל ילד מהווה תנאי בסיסי   .10

 להתחלת העבודה עם הילדים הנבחרים. 

ועדות מקצועיות במסגרת השכונתית בהן תשתתפנה הגננות  3לאורך השנה יתקיימו כ .11

 לדיון בהתקדמותם של ילדי הגן ובמתן משוב אודות התכנית ותרומתה  לגן.  
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  מטרת התכנית: 

הילדים המשתתפים בתוכנית ירכשו מיומנויות בסיס  בתחום התקשורת , השפה ויכולת   -ברמת הילד .א

 פתחו יכולות עיבוד והבעה רגשית ,יחוו חוויות של הצלחה ויבססו תחושת מסוגלות עצמית.חשיבה וי

את תחומי היכולת של ילדם, יפתחו מעורבות בהתפתחות הילדים,  ההורים יכירו -ברמת ההורים .ב

 יקיימו קשר עם המסגרת החינוכית וירכשו יכולת להתמודד עם קשיים חינוכיים במסגרת הבית.  

 התוכנית תתמוך במקצועיות של צוות הגן ובראשה הגננת  -ברמת הצוות החינוכי .ג

באמצעות הכלים המקצועיים הנוספים המצויים בידי המדריכה. תוספת כוח אדם 

מקצועי זה יאפשר למנהלת הגן לתת מענה מותאם אישי ומיטבי לכל ילד שבתוכנית, 

 לילדי הגן  וגם בעבודה מול ההורים.

 :יעדי התכנית

 הקטנת מספר  הילדים המופנים לוועדות השמה ושילובם במסגרות של חינוך מיוחד. .1

הכנה מיטבית של הילדים שאותרו והשתתפו בתכנית לקראת מעברם  למסגרות תמיכה ב .2

 ההמשך )בתי הספר(. 

 מניעת וצמצום הפגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי של הילדים שאותרו.  .3

 בתחום קשות בעיות על המעידים מצבים/התנהגויות המפגינים הילדים אחוז הקטנת .4

 הרגשי.

  והשפתי. חברתי -הרגשי בתחומים התפתחותי בסיכון הנמצאים הילדים מספר צמצום .5

 יסוד. במיומנויות שולטים אינם או מאוד המתקשים הילדים אחוז צמצום .6

 

  koringoren@gmail.comבכל שאלה ניתן לפנות למנהלת התוכנית או לרכזות האזור במייל 

בחירת התכנית, השגת המשאבים הנדרשים למימושה והפעלתה בגנים, הינה פועל יוצא של תהליך חשיבה 

, הממונה על גני ולמידה ושותפות של כל הגורמים הרלוונטיים לעבודה בגני הילדים: מפקחות משה"ח

 הילדים ברשות, רכזות, מנהלות אזור ברשות , השפ"ח, שפ"י ועוד.

התוכנית תופעל בכל הגנים שבשכונות שביעד העירוני, לפי הפירוט שהוצג בגוף חוזר המידע,  ותיכנס 

 . 2017-18לתוקף החל מחודש ספטמבר 
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 :כנס לקישורית לביצוע רישום(מם )יש להילנוחותכם, מצורפת בזאת רשימת מועדי מפגשי החשיפה ומיקו

https://goo.gl/forms/E5ywiXGNNjbNFCCP2   רשם ינשות צוות. מהרו לה 30כל מפגש לא יעלה עד

 למפגש שנוח לכן.  

 

 

 מאחלות לכולנו פתיחת שנה חלקה, משמעותית ומוצלחת!

 

 אירן טגליכט  אילנה פרץ,                    קורין גרינברג                                 לבנת בכלר                   

 שלום        -סליימן, צביה בר מרב                                                                                                             

 מנהלת תכנת "מעברי אור                   מפקחות משה"ח התוכנית    ונה על החינוך הקדם      הממ

 יסודי, מנח"י                                ירושלים"  

 

 העתקים:

 .קינן אביב, ראש מנהל חינוך ירושלים

 .מאיר שמעוני, מנהל מחוז ירושלים הממונה על מנח"י

  .לחינוך הקדם יסודי סימה חדד, מנהלת האגף

  .זמרן יואב, סגן ראש מנהל החינוך לפדגוגיה

  .עברון שרה, ראשת האגף הכללי

 .יפה ישר, מפקחת מחוזית משרד החינוך

  .גיל ברדוגו, מחמ"ד

 שלום מוחה, מפקח מחוזי אגף שח"ר משרד החינוך. 

 .כנית "אור" משה"חתרכזת ארצית ריה, בן אעופרה 

   כנית "אור" משה"ח.זית תרכזת מחו -הדס ברין

  .צוות המחלקה

27.828.829.830.831.8

מפגש בוקר )9-12(

מינהל קהילתי גבעה 

צרפתית - ההגנה 12

מינהל קהילתי תלפ"ז- עולי 

הגרדום 13

מינהל קהילתי גילה- ורדינון 

14

מינהל קהילתי פסגת זאב- 

משה דיין 135

מינהל קהילתי הר חומה - 

שאול אביגור 9

מפגש צהריים )13-16(

מינהל קהילתי הר חומה - 

שאול אביגור 9

מינהל קהילתי גילה- ורדינון 

14

מינהל קהילתי תלפ"ז- עולי 

הגרדום 13

מנח" חדר הדרכה 1- בניין 

3- כיכר ספרא

מינהל קהילתי גבעה 

צרפתית - ההגנה 12

3.94.95.96.97.9

גןגןגןגןגןבוקר 

מפגש צהריים )15-18(

מנח" חדר הדרכה 1- בניין 

3- כיכר ספרא

מינהל קהילתי פסגת זאב- 

משה דיין 135

מינהל קהילתי פסגת זאב- 

משה דיין 135

מנח" חדר הדרכה 1- בניין 

3- כיכר ספרא
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