
 
 
 
 
 

 
 

 
 בס"ד

 ז' בחשוון תשפ"א
 2020באוקטובר  25

 
 הורים יקרים,

 שלומות ואור,

 

 ה'-בימים א' ילדים-ניגפעילות ו תכנית צהרונים הנדון:

 

בנוגע להפעלת  תב זה את המצבמתוך שותפות באחריות אנו רואים צורך להסביר במכ

 ובה ואת החלטתנו להפעיל את הגנים במשך חמישה ימים. ח-הצהרונים בגני טרום

  

 צהרונים

ביום ראשון שעבר את גני הילדים לאחר תקופת סגר ממושכת, והתכוונו להפעיל  פתחנו

את הצהרונים החל מיום שני שעבר )כך גם פרסמנו באגרת להורים(. לצערנו הרב, 

ד כה בשל קיצוץ שכר הסייעות שהשית משרד עחובה לא נפתחו -בגני טרוםהצהרונים 

הועבר ע"י משרד החינוך והופסק  שכר שבמהלך כל השניםהחינוך על  כלל הרשויות. 

בנחישות רבה יחד עם נציגי הורים ומשרד פועלים אנו מצרים על כך מאד ובאחת. 

בימים . מקווים שכבר לחדש את פעילות הצהרונים בהקדםהחינוך למצוא פתרונות ו

 .הצהרונים פעילותנוכל לבשר על חידוש הקרובים 

 

 ה-פעילות גנים בימים א

ת שהפעילו כבר בשבוע שעבר את גני הילדים במשך חמישה בשונה מרשויות רבו

 . שישה ימים ימים, השתדלנו במאמצים רבים לקיים פעילות בכל הגנים במשך

שהיכולת לקיים פעילות גנים במשך שישה ימים בשבוע למדנו שבוע זה, במהלך 

כמעט בלתי אפשרית.  צוותי הגנים, היאומית של "בידודים" של י-במציאות תדירית יום

בעיקר בשל המגבלה להפעיל גננת/ סייעת משלימה ביותר משלושה גנים וחובת 

 ההקפדה על צוות קבוע בגנים. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

ה לפחות חמישה ימים בשבוע, על מנת להבטיח יציבות וקיום פעילות רציפלפיכך ו

עלת לעבור למתכונת זמנית של הפ הנהגת ההורים והפיקוחהעיריה, הוחלט, בשיתוף 

 ה'. -בימים א'הגנים 

נחזור אם נראה שמסתמנת יציבות במצב כשירות הפעלת צוותי הגנים כמובן ש

 שישה ימים.במשך למתכונת של הפעלת הגנים 

 גני החינוך המיוחד, ימשיכו לפעול כרגיל גם בימי שישי. צוין שי

 

)הזמני(  לשאת בימים אלו הן את החסך מצוקתכםאנו מבינים בהחלט את הורים יקרים, 

שהדברים יתקבלו לחמישה ימי פעילות בגנים ומבקשים עבר בצהרונים והן את המ

  בהבנה.

 עול בכל כוחנו לשינוי פני הדברים.נמשיך לפ , כאמור,אנו

בנשיאה בנטל המלחמה בקורונה, באורך הרוח, ועל שותפותכם הגדולה דים לכם מו

 נוכיים. ה על ההנחיות ובתמיכה היומיומית בצוותים החיבהקפד

 

 ,בברכת בריאות איתנה

 

 נהגת ההורים היישוביתה       מינהל חינוך, נוער וקהילה                                                         


