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 ?מיטבי חינוך מבטיחים המכרז תנאי האם, במכרז צהרונים הנדון:

 

 להשאיר עובדים להורים ולאפשר הלימודים יום את להאריך המדינה עמדת את מברך מחנכות גננות ארגון

, בפרט לדיםישנה הסכמה רחבה על כך שיככלל,  .צ"אחה לשעות עד נוספת חינוכית במסגרת ילדיהם את

זקוקים למענים הוליסטיים המתייחסים לצרכיהם מן ההיבט הלימודי, הרגשי  מאוכלוסיות מוחלשות,

לאור החלתה של רפורמת "אופק חדש"  גן הילדים מהווה מקום מתאים למתן מענים כאלה.ושוהחברתי, 

ל משרד החינוך הלימודים תשע"ב הפעי בשנתעולה הצורך בהארכת יום הלימודים לכלל האוכלוסייה. 

 ונים לילדים בסיכון בלבד ע"פ המתכונת הבאה:צהר

 13:30וצוות הצהרון מהשעה  14:00מנהלת הגן והסייעת( עד השעה  -פועל צוות הגן )הגננתבם  גני מיל"ת• 

, השעה בה יתר 14:00ואילך. צוות הצהרון עורך ומגיש את ארוחת הצהריים לילדי הצהרון בלבד בשעה 

מקבלים את  , ילדי הצהרון והילדים שאינם בצהרון,את יום הלימודים. בשל כך, כל ילדי הגןהילדים מסיים 

    בנספח המצורף(   7ארוחת הצהריים באיחור רב, ובניגוד להמלצת הוראת משרד הבריאות )ראי סעיף 
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ובימי שלישי  15:40פועל צוות הגן הקבוע לאורך כל היום, אך הלימודים מסתיימים בשעה בם  גני יוח"א• 

. מסגרת זו אינה נותנת מענה להורים עובדים הנאלצים למצוא לילדיהם מסגרת נוספת, דבר 13:10בשעה 

 וספות. הכרוך בהוצאות כספיות נ

מבקש להביע את עמדתו ולהציג את עיקרי הצעות  ארגון גננות מחנכות לאור ניסיוננו עם המסגרות הנ"ל,

                                                            ;הייעול לשילוב מיטבי של  הצהרונים בגנים

"פ אשכולות הלמ"ס( וליצור תשתית יש להחיל את תוכנית הצהרונים על כלל גני הילדים בהדרגה )ע• 

אחידה שתיתן מענה הן לסוגיית ההזנה והן לשעת הסיום. לפיכך, יש לשקול העברת הגנים הפועלים 

במתכונת יוח"א למסגרות צהרונים אחידות. לא יתכן שגני יוח"א יסיימו את יום הלימודים מוקדם יותר מגני 

 הטרום חובה, ולא יתנו מענה כלל בימי שלישי.

 

מנהלת הגן, כהמשך ליום עבודתה. תפקיד הגננת  -ידי העסקת הגננת-אנו מתנגדות להפעלת הצהרונים על• 

 מצריך מאמץ פיזי ונפשי כאחד. תוספת שעות העבודה תגרום לשחיקת הגננת ולירידה בתפקודה.
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בתכנית , ןהצהרו צוות י"ע המועברים התכנים על שיפקח, הצהרונים לנושא נפרד פיקוח מערך להקים יש• 

 מסודרת. שנתית עבודה

לקבוע תנאי סף אחידים לקבלה לעבודה בצהרון. גננת בעלת תעודת הוראה וסייעת שעברה הכשרה  יש• 

 טרם הכניסה לתפקיד.

 על וישמור, אחיד קו בעלי מסרים יעביר, מנהלת הגן -הגננת לעבודת בהלימה יעבוד הצהרון כי לדאוג יש• 

 .בגן הבוקר לפעילות ישיר כהמשך, זהים התנהגות כללי

 זה בעניין הדעות חילוקי את לפתורבכך, ו .ציודו על שמירהו הגן תחזוקת בנושא ברורה החלטה לקבל יש• 

 .הצהרון לצוות הבוקר צוות בין הגנים ברוב כעת הרווחים

תקיים ת 13:30עד השעה ולהגיש את ארוחת הצהריים במועד.  13:00על צוות הצהרון להיכנס לגן בשעה  •

חפיפה בין שני הצוותים, לשם עדכון, תיאום והעברת מידע. את מחצית השעה הנותרת תקדיש מנהלת הגן 

רפואי וכדומה. וכן לתיעוד, דיווח ולמטלות -למפגשי הורים פרטניים, מפגשים עם פסיכולוג הגן, הצוות הפרא

 הקשורות לניהול הגן.

 

 

 כדי ליישם חזון זה. ופועלור איכות החינוך לגיל הרך בארץ שם בראש מעייניו את שיפ ארגון גננות מחנכות

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                   
עופרה כהן                                                                                                                

 סגנית יו"ר ארגון גננות מחנכות
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