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  2סיכום מפגש מס'   – 30/7/14פורום לגיל הרך 
 

 במפגש התקיים דיון אודות תכניות חדשות בגיל הרך, רענון נהלים ועדכונים שונים. 
  -תויישובי תותוכני

הוצגה גם  ., תכניות קיימות ותכניות אפשריות בתחוםהעמקת החשיפה לתחום, הרחבת ידע -מוזיקה

שיכול להיות  נושאהתקיים דיון האם זהו שנבדקה על ידי וועד הגננות כאחת האפשרויות. תכנית 

עלה נושא הזמן שחשוב לקבלת החלטות על מנת ויבחר כחוג ראשון קבוע.  משותף לכלל הגנים במועצה

לבחון תכנית נוספת לפני קבלת ו  הוחלט להעביר מידע לכלל הגננותלקבל מורים ברמה הנדרשת. 

בשנה הפורום ממליץ שתחום המוזיקה יהיה משותף לכלל הגנים ויחד עם זאת לאפשר לגננות  החלטה.

 יקבע פיילוט למס' גנים במידה ולא יצטרפו כל הגננות, הקרובה  בחירה  בהחלטה להצטרפות לתכנית. 

 םיואישור ות בנוגע לתכניםי, ועד הגננות יתאם ציפלאחר בחירת  הגורם המפעילפו בתוכנית.  תשישת

במידה  רק את החוג השני לפי טעמם. בגנים בהם יתבצע הפיילוט הגננת והועד יבחרו נדרשים. 

 והפיילוט יהיה מוצלח התוכנית תורחב לשאר הגנים בישוב.  

נבנתה תוכנית שנתית עם משרד להגנת הסביבה בשיתוף הדס איטקין ואגף : חינוך סביבתי/קיימות

גנים שבין היתר יגיעו למרחבים אקולוגים בבתי  15 -לוט כהחינוך. בשנה"ל תשע"ה ישתתפו בפיי

הספר: יובלים, יגאל אלון ואור תורה. תתקיים התייעצות עם אגף התפעול אודות הגינון ודרכי 

 השמירה על הצמחים בחצר הגן.    

 רענון נהלים 

 ל בנושא ודרישת הפיקוח. הועבר עדכון להנחיות בנושא בהתאם לחוזר מנכ"  -תל"ן בגניםגביית 

 עדכון להחלטות בנושא יועבר לגננות במהלך אוגוסט. 

על מנת לסייע בהסדרת  חינוך רשימה של מורי התל"ן לת להעביר ועל הגננ -אישור תוכנית התל"ן

 . הנושא והטמעת הנוהל כי לא תכנס תכנית לגן ללא אישור הפיקוח

למסיבות  ללא אישור הפיקוח. במידה ויש רצון  להכניס אין כניסת גורם זר לגן -כניסת גורם זר לגן

צלם או מפעיל אחר. יש להעביר את הבקשה והאישורים הנלווים לאישור פיקוח. אתי  סוף שנה

מהגננות והמפעיל יכנס כספק מועצה/מתנ"ס )הגביה תעשה כמנהלת מדור גנים תרכז את הבקשות 

 באותה מתכונת של התל"ן(.

  שונות

לנושא פתיחת גנים חדשים, רכישות והעשרה בציוד לגנים בשנה הקרובה, התקדמות הועבר עדכון 

. סוכם כי עדכונים נוספים 30%-בנושא אוטונומיה לגננות והגדלת תקציב חומרים לגנים מספטמבר ב

  ינתנו לגננות ביום הערכות לפתיחת שנה. 


