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 ה"תשע–סיון–'ז 

 15–מאי–25 

 

  3סיכום מפגש מס'  – 13/5/15פורום לגיל הרך 

נושאים לדיון : במפגש התקיים דיון אודות תל"ן לשנה"ל תשע"ו, גבית תל"ן , תכניות שנתיות ונהלי עבודה 
 רשות/הורים/גנים

 

  תכנית לימודית נוספת)תל"ן(:

ר שייצר אי אחידות בין הגנים, ריבוי ספקים, חלק מהספקים שרצתה דבתחום העשרה גננת בחרה  בשנה"ל תשע"ה כל
 אינם עונים על הקריטריונים של משרד החינוך.

אחידות וזאת בהתאם להמלצת בתחומי העשרה של מוסיקה וספורט שיכולים ליצור לשנה"ל תשע"ו נבחנו שתי הצעות 
 :משרד החינוך

 אחת בספורט(. 1 -יחידות תלן במוסיקה ו 2י התחומים ): להוציא מכרז לספק אחד שייתן  מענה לשתהצעה ראשונה

יתרונות: יכיל את הגנים הקטנים והחינוך המיוחד, העלות של הספק היא גלובלית לפרויקט ללא התייחסות לגודל הגן, 
 יינתן אירוע יישובי  אחד גדול כגון יום העצמאות.

 פי ההיצע של החברה.חסרון: אין מידע מספק על כל המורים שנקבל. העובדים הם על 

 החוגים יהיו מוסיקה וספורט. נשתמש במאגר המורים הקיים.הצעה שניה: 

 יתרונות: מכירים את המורים, יש המלצות על המורים

 חסרון: אין מענה מלא לגנים הקטנים ביישוב. אין מענה לגני החינוך המיוחד.

 ה.יוועד הגננות  כמייצג כלל הגנים ביישוב בחר בהצעה השני

  ביית תל"ן:ג

 בשנה"ל תשע"ה הגביה בוצעה על ידי ועדי ההורים. .1

 ההורים מבקשים לא להיות גובי הכספים של החוגים. .2

 גביית הכספים דרך הרשות מהווה בעיה. .3

 הצעה:

תשלומים, הסכום מועבר לרשות והרשות  3 -ועדי הגנים ימשיכו כפי שהיה נהוג בשנה האחרונה: כל הורה משלם בו
 הספקים. אחראית להעסקת

בגנים בהם יש בעיית גביה: תתקיים ישיבה מיוחדת של הוועדים ומחלקת חינוך לשם מציאת פתרון הולם , כל  זאת תוך 
 שמירה על סודיות וצנעת הפרט )הפניה לוועדת תמיכה(.

 לפי תל"ן מלא. -חשוב עלות
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 נהלי עבודה:

פעמים  3 -אחת לחודש, מפגשי כלל הגננות -מח' חינוך -יש חשיבות בבניית נהלי עבודה משותפים : מפגשי וועד גננות 
אחת  -מפגשים משולבים ועד גננות+ מחלקת חינוך וועד הורים פעם מחודשיים. -בשנה. מפגשי מחלקת חינוך וועד הגנים

 לרבעון או על פי הצורך.

 תכנית שנתית לגני הילדים ברמה היישובית:

בחירת נושא  -תכנית שנתיתפקת לקחים מאירוע של שנה"ל תשע"ה , ה -יום העצמאותנושאים עיקריים:  3 -יבחרו כ
 לדוגמא קדימה לובשת לבן.-שבוע החינוך היישובייחד עם הפיקוח + ועד הגננות ומח' החינוך , 

 שנים הבאות. 5 -יש חשיבות רבה לבניית חזון לגיל הרך ממנו יהיה ניתן לגזור תכניות עבודה יעדים ומטרות ל

 יתוף פיקוח, חינוך, גננות, הורים.בניית החזון בש

בניית אתר יישובי לגיל הרך שיכיל מאמרים ונושאים חשובים על התפתחות הילד בגיל  -בניית פלטפורמה של המועצה
 הרך ועוד.

 הגננות וועדי ההורים יציעו רעיונות להרצאות בנושאים שונים. יש אפשרות להרצאות בחינם. -הדרכת הורים

 

 רשמה: אתי מזוז 

 

 

 


