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 סיכום הנושאים:
 

השאלות שעלו אתי מסרה עדכון לתהליך וההחלטות שהתקבלו לשנה הנוכחית.  – תל"ן גנים .1
 לדיון היו: 

האם לקבוע חוג אחד קבוע בנושא המוסיקה לכלל הגנים ולהשאיר חוג שני לשיקול דעת  .א
 מנהלת הגן וההורים. 

בחירה חופשית של מנהלת הגן וההורים את כלל האם להמשיך במתכונת הקיימת של  .ב
 החוגים. 

ברמה  , והמועצה מבקשת לקדם  את תחום המוסיקהמאחר וברוב הגנים יש ריתמוסיקה .ג
היישובית האם  לקבוע את החוג הקבוע לגנים כחוג מוסיקה ואם כן מה נכלל בחוג זה וכיצד 

 תתנהל בחירת המורים. 

  יות של כל גן. האם לקבוע חוג שיהיה בהתאם לייחוד .ד

 

תוך כדי החשיבה ליצירת מכנה משותף  –העשרה לצוותי הגן ופיתוח גישות חדשות ללמידה .2
לכלל הגנים עלה נושא העשרה והדרכה מקצועית לצוותי הגן. תכנית רמי כץ עלתה כאחת 

 התוכניות שיכולה לקדם הן את צוותי הגן ואת הילדים.   
 

 לתת שיקול דעת למנהלת הגן וההורים בבחירת החוגים. מוסיקה   באופן כללי מסתמנת המגמה שיש      
 יכול להיות חוג המופעל בכל הגנים והמועצה תבחן את הקריטריונים להעסקת מורים העונים      
 כמו כן מסתמנת המגמה כי יש לקיים הכשרה לצוותים לדרישות  משרד החינוך ובשכר ריאלי.      
 והמפקחת.קבע.  המשך הבדיקה יעשה על ידי אתי בשיתוף ועד הגננות בהתאם לתכנית שנתית שת     
 נציגות מהועדה שמעוניינות להצטרף לצוות הבדיקה מוזמנות להתקשר לאתי או לשלוח      
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נערכה פגישה לאיסוף מידע עם אגף החינוך ברעננה, מפקחת גני  – יום לימודים ארוך בגנים .3
מספר דומה של גנים גנים המוגדרים כגני יול"א ו 70-כברעננה יש ילדים, רקפת אתי וצביה . 

במתכונת יום קצר. רקפת ואתי עדכנו במידע שהתקבל והציגו את היתרונות והחסרונות 
יש מודלים שונים + צהרונים. כמו כן נמסר כי יום לימודים ארוך בהשוואה ליום קצר  למתכונת

 להפעלת יום לימודים ארוך שצריך ללמוד אותם.  
הועלתה הצעה לצרף נציגות מהועדה לצוות הבודק את הנושא. מי שמעוניינת תיצור קשר עם 

 .  7.12.14אתי עד ליום ראשון 
 

חינוכי הישובי בחזון ה במסגרת תאום ציפיות מהועדה הועלתה בקשה לקיים דיון נוסף .4
ומשמעותי לילד בגיל הרך.  כמו כן עלתה הצעה לשלוח לנציגי ועדי הגנים זימון למפגש. הבקשה 

 התקבלה ויעשה תאום למפגש הועדה הבא לסדנא בנושא.
 
  
 


