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מספרינו12202221 :

לכבוד
המפקחות על גני הילדים
שלום רב,
הנדון :ימי חשיפה להורים בגני הילדים בעת הרישום
גן הילדים הממלכתי הוא המסגרת הרשמית הראשונה בה נפגש הילד ,חשוב שחוויה ראשונית זו
תהיה חוויה מקדמת עבור הילד ומשפחתו ,שתבסס אמון ותחושת ביטחון שילוו אותם לאורך
שהותו במערכת החינוך.
לאור חשיבות הנושא הגיוון הרחב הקיים במחוזות וברשויות ברחבי הארץ התכנסה ועדה לגיבוש
המלצות .בוועדה השתתפו נציגים של האגף לחינוך קדם יסודי ,אגף ביטחון ובטיחות ,מפקחות
מתאמות ,הסתדרות המורים ואיגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות.
רשויות המעוניינות לקיים ימי חשיפה ,יפעלו על-פי ההנחיות הבאות ובתאום עם הפיקוח
ונציגות גננות וסייעות .מומלץ לכנס ועדה יישובית שתבחן את החלופות ותחליט על דרכי
הפעולה.
להלן ההנחיות להפעלת ימי חשיפה בגני ילדים בעת הרישום:
אפשרות ראשונה:
מפגש חד פעמי בשעות אחה"צ עם צוותי הגנים ללא ילדים בגן .מפגש זה יארך כשעה בחצי
ובמהלכו הצוות החינוכי יציג נושאים מרכזיים הקשורים למערכת הגנים .
ביצוע המפגשים בכלל הגנים ברשות או גנים ייצוגיים יקבעה ע"י הועדה המלווה.
מפגש זה יתקיים כחלק משעות עבודת צוות ו/או מפגשי הורים שעל הגננת לבצע.
מצ"ב מסמך בסיסי המתייחס לנושאים המרכזיים שניתן להציג במפגש זה.
אפשרות שניה :
לקיים מפגש ערב לכל התושבים המעוניינים בנוכחות נציג של הרשות המקומית/הפיקוח/צוות
חינוך/שפ"ח במטרה לחשוף את דרכי העבודה של גן הילדים הרשמי.
לאור הנחיות שהתקבלו ע"י מחלקת הביטחון של המשרד לא תתאפשר קיום של ימי
חשיפה בשעות הבוקר .
בברכה,
סימה חדד מה-יפית
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
העתקים:
מר אריאל לוי ,סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
מנהלי מחוזות
הגב' אסתר חטב ,מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי ,ממ"ד
הגב' פאטמה קאסם ,מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי ,מגזר ערבי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות
הגב' לילי פוקמונסקי ,יו"ר תא הגננות בהסתדרות המורים
הגב' דליה רוט ,ס .יו"ר תא הגננות בהסתדרות המורים
מנהלי/ות מחלקות גני ילדים ברשויות
הגב' צ'ריל קמפר ,מדריכה בנושא הקשר עם הרשויות באגף לחינוך קדם יסודי
מטה האגף לחינוך קדם יסודי

