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19.10.2020      

 ב' בחשוון תשפ"א

 

 

 

 ם שלום רב, ירהורים יק

 

 עם החלטת הממשלה, משרד החינוך ומשרד הבריאות לפתוח את מערכת החינוך  

להיערך  גדולים, עשינו במועצה מאמצים 0-6לילדי הגנים בגילאים   18.10.2020 -ב

 לפתיחה טובה הן בהיבט הפיזי והן בהיבט המקצועי.

 

מתוך רצון לשמור על בריאות הילדים וצוות הגן, פעלנו ע"פ ההנחיות והאתגרים הם 

 :. חלקם מפורטים להלןרבים

  

   להיבדק לקורונה סייעות לגננות ויצאה הנחיה שקראה ל 16.10ביום שישי

מדובר בהחלטה אישית של כל אחת ואחת ואין חובה  -במהלך השבוע הקרוב

לעשות כן. אנו מצדנו משקיעים זמן ומאמצים בהסברה לחשיבות קיום  

    הבדיקות, ואכן רבות מהסייעות בחרו להיבדק. 

 חובת בידוד עד לקבלת  שאיןקוד העורף הבהירו משרד הבריאות, החינוך ופי

 יש למי מהן סימפטומים. במקרה ש, אלא מהבדיקה התשובה

 ה לפיה חל איסור לשבץ בישובים ירוקים סייעות  במוצ"ש פורסמה ההנחי

 וגננות מ'ישובים אדומים'. 

 

ני ג כלנערכנו בכוחות משותפים לפתיחה של  כל ההגבלות והאילוצים, מרותל

 גנים וסייעות בתי ספר.ועצה בתגבור סייעות הילדים במ

 זהו אינו מצב אידיאלי לכולנו.

למרות  לכם וילדכם את המענה המיטבי  לתת -לאורך כל הדרך פעלנו במטרה אחת

בעלות כישורים  מנוסות ומתוך ידיעה שסייעות גני הילדים . זאת המגבלות הרבות

ונמצאות בקשר רציף עם הגננות שמעבירות להן תכניות ותכנים   ,מקצועיים

 פדגוגים. 
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ראינו לנגד עינינו את הצורך בשגרה יום יומית בגן והחשיבות העיקרית בשגרה זו  

 . רגשי של הילדים-החברתימענה לצורך מתן על בעיקר מתבססת 

 

אנחנו  שכן )חו"ח( ברור לכולנו שבכל רגע יתכן מצב בו יתגלה ילד או איש צוות חולה 

הימצאות הילדים בסביבתם המוכרת  הרווחים מבעיצומה של מגיפה. יחד עם זאת, 

מענה וגרה ישלכולם מייצרת  ,עם חברת הילדים ובתמיכה מיטבית של הסייעות

 מיטבי, חם, מכיל ומקצועי של צוות הגן. 

 

 .שמטריד אתכם מזמינים אתכם לפנות לשירות הפסיכולוגי בכל עניין

 

 . עבורכם לכל בקשה או שאלהאנו כאן וגם 

 בתקווה לימים שקטים יותר 

 ובריאות איתנה. 

 

 שרון שני                                                                                    גליה ערד     

 מנהלת מחלקת גני הילדים  מנהלת אגף החינוך                                                          
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