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 כ' תמוז תשע"ז 14.7.17
 

 16.7.17המשך, צהרונים ומסגרות ושא: פיקוח על נייר עמדה בנ
 

 ארגון גננות מחנכות מברך על יוזמה זו, החיונית למען שמירה על שלומו הפיזי והנפשי של הילד.
יקוח" לפרטים את המילה "פ וטנשות מקצוע שמומחיותן היא ניהול הגן, ברצוננו להביע דעתנו בנושא, ולפרכ

 קטנים שעליהם יש לתת את הדעת:
 
אנו נתקלות באנשים שבאים לנהל את מסגרות ההמשך, לחלקם אין הכשרה והסמכה  -הכשרת הצוות הפדגוגי. 1

לעסוק בחינוך הגיל הרך, לחלקם יש תעודה, אך לא ברור עד כמה נבדקו כישוריהם, ולכן נוכחותם בגן אינה תורמת 
יקבל ניהול של מסגרות  -לוודא שרק אדם שהוכשר במוסד חינוכי והוא בעל תעודת גמר ולעיתים אף מזיקה. יש

 המשך/צהרונים בגן.
 
זרוק מלוכלך  -מור להיות בגןציוד שא .מוצאות גן הרוסאנו -לאחר הקייטנות בחגים ובקיץ  -שמירה על ציוד. 2

ת, תנורים ללא תבניוות, שטיחי קיר מקולפים, , משחקים חסרי חלקים, ספרים קרועים, כריות וספות קרועבחצר
הגן כמעט במצב של ונדליזם. יש לחתום על חוזה בתחילת השנה ינם, ועוד...אשלטים של מזגנים ומערכות שמע 

שביעי צ'ק עד על ידו יתומחר ע"י מנהלת הגן, ויועבר  -מול האחראי /המפעיל, כי הציוד של הגן יישמר, ומה שיהרס
  שנה כדי לרכוש ציוד שנהרס.תחילת  ימידלספטמבר 

מפעילים רבים עושים בדיוק ההפך ממה שמקובל ונלמד בגן לאורך  -פעילות ע"פ מתווה חינוכי של מנהלת הגן. 3
ק לאורך השנה כית של שנה שלמה. לא יתכן שבגן ירוק, העוסומורידים לטמיון את העבודה החינ -השנה, ולמעשה

לא יתכן שבגן מקדם  המפעיל בכלים חד פעמיים.ישתמש  מש בכלים רב פעמיים, תמשו בשמירה על הסביבה
יחולקו לפתע ממתקים , חטיפים ועוגות  -שמירה על הרגלי תזונה והגיינה לאורך השנהרכישה ובריאות, העוסק ב

 הרגלים בסיסיים כגון: ת ידיים לפני האוכל, או יאכלו בחצר על הרצפה.ולא יקפידו על שטיפ, טנהקייצהרון ובב
להחתים  יש , הם מינימום נדרש.המקובל, סידור פינות אחרי משחק החזרת משחקים למקום, אכילה רק במקום

עול ע"פ המתווה החינוכי של מסגרת פת השנה כי הוא מתחייב ללבתחי הציפיות םישיבת תיאואת צוות הצהרון ב
 הבוקר, גם אם יתחלפו הגננות/סייעות לאורך השנה.

של הצוות שמסיים  רמת הניקיון שבגן, על החובותנושא יש סביב בעיות רבות סכסוכים ו -קיוןישמירה על נ. 4
ייעת הסייעת הראשית של הגן צריכה לתאם עמדות מול ס. 16.30ת הצהרון בסיום הלימודים בוחובות צוו 14.00ב

על הגננת של הצהרון לדאוג  -פעול ע"פ הנהוג בגן. אם מתחלפת סייעת הצהרוןהצהרון, ועל סייעת הצהרון ל
 לשמירת הסטנדרטים כפי שנקבעו בתחילת השנה.

 
, בה צוות הבוקר עוזב. ענין זה מונע 14.00שעה בע בדיוק יצוות הצהרון ברוב המקומות בארץ מג -שעות הגעה. 5

-14.15לקיים חפיפה ראויה בין הצוותים, להעביר מידע חשוב ולהערך לארוחת צהריים, שמוגשת בשעה מאוחרת ]
גננת . 13.45ר מהשעה לא יאוח כל הצוותים יגיעו לגניםיש לדאוג ש. וד להמלצות משרד הבריאותבניג[ .3014

  14.05הצהרון תקיים חפיפה עם גננת הבוקר, והסייעת תתכונן לארוחה כדי שהילדים יוכלו לשבת לאכול בדיוק ב
 
את כל המשחקים של הגן.  היטב שעות בכל יום, הם מכירים 6לדים שוהים בגן ימאחר וה -ציוד פדגוגיהעשרת . 6

להעשיר , להרחיב  במטרה לגוון,כדאי ומומלץ לדאוג שהמשחקים של הצהרון יישמרו בארון נפרד, ויוגשו לילדים 
  את הידע וכישורי המשחק. 

הוא נכס -גם אם נמצא בגן  -לא לגעת בציוד האישי של מנהלת הגן. ציוד זהשצוותי ההמשך יונחו  אישיציוד  .7
מנהלת מחשבה זמן והון אישי של ו הושקעבציוד זה . צאן ברזל של מנהלת הגן אותו אספה במהלך שנות עבודתה 

 צוותי ההמשך.עבור יחשב ציוד זה מחוץ לתחום - לכןהגן. 

את כל מסגרות  יםאם רוא תשלום הזעום.הנובע מ. קושי זה ח אדם איכותי לצהרונים וקושי לגייס כיש ש ידוע לנו
 .ואז יהיה אפשר לגייס כ"א איכותי יותר -החינוך כמכלול, צריך לאפשר לעובדי הצהרון תנאים מכבדים והוגנים

 ארגון גננות מחנכות. דורית חזן, יו"ר


