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 נייר עמדה בנושא: ביטול תכנית ציל"ה

הביע את דאגתו בדיון , ארגון גננות מחנכות "ראה את הנולד" עת הוכרז על הכנסת תכנית ציל"ה בקיץ שעבר

 הזהיר והצביע על הקשיים והכשלים הצפויים עקב אי הערכות יסודית ואי התאמת המערכת לצרכי הגן6 ,בועדה זו

שנעשה המחטף, לא ניתן לתקן את הנזק, וצר לנו על הילדים, שיצטרכו להסתגל למסגרות חדשות בשנה כעת, מ

 הבאה6 

 

 עמדתנו והצעותינו לשיפור:

  ם6כבר שניבמערכת  הקיים תוכנית מיל"ת בכל הגנים בפורמט הדומה לפעילות  ון ממליץ לעבוד6הארג1

חופשה של מערכת הימי בש להתכונן לשעות עבודה בבקרים ועובדי המערכת ידעו מרא ,זאת תגובש מראש כניתתו

6החינוך  

62יש לתת את הדעת על הפעלת התכנית כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך הכוללת, וליתן תשומת לב מירבית 

:בתכנית איכות אנשי הצוות המועסקים ל   

וח אדם מקצועי שעבר הכשרה יסודית כבגנים ובבי"ס ולטיות להוראה העדפה לסטודנלתת יש  -6 גננותא             

הגיל הרך6 םלעבודה ע             

, ולשלבן בצהרונים בגנים6לתת העדפה לסייעות סבב אשר מועסקות בבקרים במשרה חלקיתיש  -סייעותב6           

6צהריםובבוקר באי הגן בל מדיניות אחידה יש להקפיד על מעבר חלק בין הבוקר לצהריים ושמירה על 6.   

 :בצורה זוכניסה של צוות הצהרים לגן כנשות חינוך הנמצאות בשטח וחשות היטב את צרכיו, אנו ממליצות  46

תתפנה מנהלת הגן לעבודות ניהול הגן השוטפות, וגננת  61.611 החל מהשעה 1.611הגננת תיכנס ב ,12:41 הסייעת תכנס ב

והכנה סידור  ,תתפנה סייעת הבוקר לניקויאחרי ארוחת צהריים הסייעות6  2הצהרון תגיש את ארוחת הצהריים יחד עם 

ועדות , אלא אם היא יוצאת לפגישות עם צוות תומך או 14611הגן6 מנהלת הגן תעזוב את הגן ב ה אתלפני עזיבתלמחר, 

 שילוב/השמה6

בין צוות הבוקר לצוות הצהרים לתיאום ציפיות והכנת תכנית להעברת מידע  מכובד ומכבדלתת את הדעת על מפגש 6 יש 1

 .עבודה משותפת

לא יעלה על הדעת שמשרד  1.6116ולהגיש ארוחת צהריים לא יאוחר מהשעה  6 יש לעבוד ע"פ המלצת משרד הבריאות.

 וד גמור להוראות משרד ממשלתי אחר6ממשלתי אחד נוהג בניג

את אלה ההולכים הביתה, למנוחת צהרים6 שאר  14611ר ברולשח לכל ילדי הגן1.611ב  אנו ממליצות להגיש ארוחת צהרים

 [שקט ומוחשך6 רמזרונים וחד-הילדים ינוחו בגן6 יש לדאוג לתנאי מנוחה הולמים ]קרי

 1.6116שעה כבר באת הילד מהגן להוציא  אפשרות להורים שאינם מעוניינים בהזנהלתת יש 

 

 בברכה, 
 דורית חזן,
 יו"ר ארגון גננות מחנכות
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