
 שירת המעשים בגן הילדים

 6.5.18הכנס השני ליזמות בגיל הרך, אשדוד, כ"א באייר, תשע"ח  -הזדמנויות 

והפעם הזדמנויות לטעום, לחוות וליהנות מהשראה רחבת היקף ורבת פנים, קולות 

 וצבעים

 

 איך אפשר לספר על הכנס השני שלנו? 

אינטנסיבית והיערכות מתחילת השנה. ביום חווינו  יום חג גדול אחרי חודשים של עשייה 

בעיר שלנו, אשר הציגו עשייה  הכנס באו לידי ביטוי הישגים נפלאים של גננות רבות מאוד

פדגוגית מקצועית, מיטבית, חדשנית, פורצת דרך, קהילתית, מגוונת, עוסקת בכל תחומי 

הדעת: מוסיקה, מביאה לידי ביטוי את ההתמחות בתחומי . עשייה הנושא השנתיוב הדעת

גננות נבחרו  30-משחקים שתוכננו בידי כ 17-כ .את החדשנות הטכנולוגיתואומנות ומדעים, 

החממה ליזמות חינוכית שלנו בפסג"ה. בחודשים האחרונים  -לתהליך יזמות מואץ של מעוף

. המשחקים הוצגו התקיים מהלך של ליווי, ייעוץ, פיתוח , עיצוב מקצועי והפקת המשחקים

 ועוררו עניין רב והתלהבות גדולה. ההספרייבקומת 

אחרי ההתרגשות העצומה וההצלחה הגדולה של הכנס הראשון בשנה"ל תשע"ז, היה לנו 

ולהמשיך  ,נשבה במפרשים שלנו בעוצמהשחוללנו, הרוח שברור שחייבים לנצל את הרוח 

בשנה שעברה, שהיו בגדר צופות  בהפלגה למחוזות חדשים. גננות שלא העזו להציג בכנס

וצורכות, רצו לשנות פזה ולעבור לצד המעז, היוזם, המחדש, המשתף, האקטיביסט, ואכן 

עיצוב תהליך רבות עשו זאת. היה יפה לראות גננות צעירות, בראשית דרכן המקצועית וב

ות וותיקות, גננ ,הדימוי המקצועי שלהן, מציגות יוזמות, תכניות, כלים, מיומנויות... ולצדן

מנוסות, אפילו כאלה שכבר נמצאות בשלבים שלקראת פרישה, או פורשות בקרוב, מציגות 

, שהשנים הארוכות עשייה פדגוגית חדשנית, מלהיבה, בעיניים בורקות, בשמחה ובהתלהבות

, וביניהן כל . שני הקצוות של הקשת קבלו ייצוג נפלאוהשגרה לא דעכו אלא להיפך, השתבחו

. בורכנו בגננות מקצועיות, גננות נלהבות, גננות פני הרצף של הוותק והניסיון הגננות על

הרואות בעבודתן שליחות, גננות המדגימות את עליית הקומה בבניין המפואר של הגנים 

 שלנו. העבודה הייחודית בגנים מעלה את העבודה המערכתית העירונית קומה נוספת.

רינת   הסייעתשל השתתפותה פורצת הדרך של ראויה לציון היזמה "כימיה במטבח", ב

בגן "פטל" בהנהלתה של מירי אסולין, בהצגה בכנס. זוהי סנונית ראשונה וראויה לציון קאז, 

 ולהערכה.

ראינו יוזמות של שיתוף פעולה בין גננת לסייעת, בין גן צעיר וגן בוגר, בין גן ממלכתי וגן של 

 ד, בין גני אשכול שלם.החמ"ד, בין גן רגיל ובין גן חינוך מיוח



 30משחקים הופקו עי"  17 -שני קולות בלטו בכנס, האחד, קולה של החדשנות וטכנולוגיה

ה. השני, היה הקול הקהילתי. הרבה יוזמות קבלו דגש עם יגננות, הוצגו בקומת הספרי

 הפנים לקהילה. קהילת הגננות, קהילת ילדי הגן והוריהם, קהילת הרובע...

 מובילים. ,כל המערכת, תולדה של  תהליכי פיתוח מקצועי ארוכי טווח שכולנוכנס הוא פרי ה

הזדמנות לגלות עניין, , הוא הוא הזדמנות למתן במה, להעצמה, לשיתוף, ליצירת חיבורים

 העשייה. את הראייה, להיחשף למגוון, להעריך את להסתקרן, להרחיב 

מיצגים איכותיים, המשתפים כולם  70טמן בחובו והכנס התקיים בשני מושבים מקבילים, 

 אשר הוצגוהרצאות טד  וסרטונים  20סדנאות,  25דוכנים,   20חודיות  באמצעות יביוזמות י

בשני המושבים שיתפנו פעולה עם שחקני תיאטרון ניו  על המסכים במבנה שלבש חג.

לנו  תיאטרון פלייבק שהיווה מראה משעשעת לחוויית היזמות. במהלך הכנס היה -ריאלטי

ליווי מוסיקלי מרגש של הפייטן איתמר הולין והכנר עזרי פינקר. פתחנו כל מושב בהצגת 

מודל העבודה השיתופי של המפקחות ומנהלת מחלקת הגנים. על ההנחיה ניצחה מנהלת 

 מרכז הפסג"ה, אילנית אלחלו.

ות, הכנס המתהדר בהמשכיות )זו השנה השניה( הוא מפגן רב עוצמה של מקצועיות, חדשנ

 ,רחב כל כך בהיקפו ,כעת, אחרי מופע שני ומהווה במת שיתוף, השראה והוקרה. ,יצירתיותו

ניתן לומר בגאווה כי יצרנו תרבות מערכתית חדשה של שיתוף, של הוקרה, של העצמה ושל 

 חיבור בין חברות הקהילה.

 חוויה פדגוגית צרופה. הכנס היה אירוע מכונן ומעורר השראה וגאוות יחידה, זו היתה

מכירות בתרומתכן גננות יקרות, אנו מאמינות בכן, זוהי הזדמנות עבורנו להוקיר ולהעריך. 

 ,למערכת וחשוב לנו להיות כאן עבורכן ובשבילכן. לייצר בית, מענה מקצועי וכתובת למובילות

שלכן, שיובילו מברכות, יוזמות ומעודדות שיתופי פעולה וממשקים שיתנו במה לעשייה  ,ולכן

 לפיתוח מקצועי שלכן ויעודדו צמיחה והתקדמות. הצלחה שלכן היא הצלחה של כל המערכת.

 ואנחנו זוכרות תמיד כי לנגד עינינו עומדים ילדי הגנים באשדוד הנהנים מטיוב המערכת.

הגן  מכוון אותנו אל החופימגדלור הלאורו של שלנו מנווטת את דרכה בים הרחב,  ההאניי

, עם צוותים היודעים לעבוד ביחד, לשתף פעולה, לחתור אליהם להגיע שואפותאנו העתידי ש

 יחדיו אל המטרה, בכוחות משותפים. 

 
ים" ְרַחק ִׁ ֶ יר ֶחְדַות ַהמ   ֶזה ש ִׁ

ַח ֶמְרַחב ָיה    ְורו 
ים ָחקִׁ ֵבין ש ְ ים ו  ֵבין ָימִׁ  ו 

ה. י ָ טו ס ָהֳאנִׁ ָ  ת 
 

ה י ָ ים ָלֳאנִׁ ָרנִׁ ה ת ְ לֹש ָ  ש ְ
י ָזָהב, ְפְרש ֵ  ו מִׁ



ה י ָ ן ָהֳאנִׁ ו  פ   ְוַעל סִׁ
ס ְיֵפה  ָזָנב.-ַטו ָ

 
ס ָהדו ר ְמֹאד ו ָ ַ  ְוַהט 
ים תו בִׁ  ְוַעל ְזָנבֹו כ ְ

דֹות ם ַאג ָ ים ג ַ ְזמֹורִׁ ם מִׁ  ג ַ
ים. ֹוָכבִׁ ַפת ַהכ  ש ְ  ב ִׁ

 

 מתוך שירה של לאה גולדברג: "שיר ההפלגה"

 בשפת הכוכבים... וכך, אנו כולנו כותבים את הסיפור של הגיל הרך

 

 צוות מפקחות גנ"י: אילה משה, דורית טננבוים, נירה בן הדור

 מנהלת מחלקת הגנים: מיכל שוהם

 , צופיה כהן ואינה פלוטוב: אילנית אלחלווצוותה מנהלת מרכז הפסג"ה


