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 תשע"ה חשוון ג'  27.10.14

 
 לכבוד
 עמרם מצנעחה"כ 

 התרבות והספורט ,יו"ר ועדת החינוך
 ירושלים, הכנסת 

 שלום רב,
 

 2014באוקטובר  27ג' בחשוון תשע"ה,  -צהרונים -דיון מעקב -נייר עמדה

 

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

 מסגרות:שתי כיום פועלים צהרונים ב .צ"אחה לשעות עד נוספת חינוכית במסגרת ילדיהם

 14.00וצוות הצהרון מהשעה  14:00מנהלת הגן והסייעת( עד השעה  -פועל צוות הגן )הגננתבהם גנים עירוניים • 

 , בשל כך, כל ילדי הגן14:15-14:30 ואילך. צוות הצהרון עורך ומגיש את ארוחת הצהריים לילדי הצהרון בלבד בשעה

    בנספח המצורף(   7סעיף  'מקבלים את ארוחת הצהריים באיחור רב, ובניגוד להמלצת הוראת משרד הבריאות )ר
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ובימי שלישי  16.30פועל צוות הגן הקבוע לאורך כל היום, הלימודים מסתיימים בשעה בהם  יוח"א ם עירונייםגני• 

, דבר ביום ג' . מסגרת זו אינה נותנת מענה להורים עובדים הנאלצים למצוא לילדיהם מסגרת נוספת13:00בשעה 

 הכרוך בהוצאות כספיות נוספות. 

ייעול לשילוב הצעות ו ולהציג נלהביע את עמדת ותמבקש אנו לאור ניסיוננו עם המסגרות הנ"ל,כגננות בפועל, ו

                                                            ;מיטבי של  הצהרונים בגנים

ליצור תשתית יש להחיל את תוכנית הצהרונים על כלל גני הילדים בהדרגה )ע"פ אשכולות הלמ"ס( ו .1

לסוגיית ההזנה ]שעה+איכות[ לפיכך, יש לשקול העברת הגנים הפועלים במתכונת חידה שתיתן מענה א

, כדי להקל על צוותי גני יוח"א הקורסים, ]שרובם לא רוצים לעבוד יוח"א למסגרות צהרונים אחידות

 די.במתכונת יוח"א אך אולצו ע"י המפקחות[ וכדי לתת יחס שוויוני כלל ארצי בחינוך הקדם יסו

מנהלת הגן, כהמשך ליום עבודתה. תפקיד הגננת מצריך  -ידי הגננת-אנו מתנגדות להפעלת הצהרונים על .2

 מאמץ פיזי ונפשי כאחד. תוספת שעות העבודה תגרום לשחיקת הגננת ולירידה בתפקודה.

 שיובנו, בצהרון המועברים התכנים על שיפקח ,משרד החינוך את הפיקוח על הצהרונים תחת כניסיש לה .3

 מסודרת. שנתית בתכנית עבודה

גננת בעלת תעודת הוראה היש לוודא כי  :לעבודה בצהרון ת אנשי צוותלקבוע תנאי סף אחידים לקבל יש .4

 טרם הכניסה לתפקיד.מתאימה עברה הכשרה הסייעת ו

  המשךכ, זהים התנהגות כללי על וישמור, מנהלת הגן -הגננת לעבודת בהלימה יעבוד הצהרון כי לדאוג יש .5
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 .בגן הבוקר לפעילות ישיר

 זה בעניין הדעות חילוקי את לפתורבכך, ו ,ציודו על שמירהו הגן תחזוקת בנושא ברורה החלטה לקבל יש .6

 .הצהרון לצוות הבוקר צוות בין המעיבים כעת על היחסים

ית אחידה לגבש דרך חינוכצוות הבוקר עם צוות הצהרון, כדי -טרם פתיחת השנה בת הכנה ייש קייםיש ל .7

 לתגמל כספית את הצוות עבור שעות הכנה אלה.ולה וליצור שיתוף פעועקבית, 

כדי ליצור סינכרון הולם בין  המקבילה לרישום בגניםיש לאפשר להורים לבצע רישום לצהרונים בתקופה  .8

 יצירת קבוצות גיל אחידות בריכוזי גנים.ולשני הגופים 

ם במועד המומלץ את ארוחת הצהריי -שני הצוותים יחד- להגישויש להביט על מערך הגנים בראייה כוללת  .9

חפיפה בין שני הצוותים, השעה הנותרת תקדיש מנהלת הגן לאת  .13:00עד השעה  ע"פ משרד הבריאות,

רפואי -וג הגן, הצוות הפראמפגשים עם פסיכולללמפגשי הורים פרטניים,  עדכון, תיאום והעברת מידע,ל

 וח ולמטלות הקשורות לניהול הגן.וכן לתיעוד, דיו וכדומה,

 

 

נשמח  כדי ליישם חזון זה. ופועלשם בראש מעייניו את שיפור איכות החינוך לגיל הרך בארץ  ארגון גננות מחנכות

להיות שותפות לצוות היגוי וחשיבה שיורכב מהורים, נציגי הרשויות, נציגי משרד החינוך, גננות וסייעות בוקר 

 .ם מהשטח למען פעילות תקינה ומיטבית לכלל באי הגןוצהרים שיביעו את הצרכי

 

 בברכה,
 דורית חזן

 יו"ר ארגון גננות מחנכות 
 


