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 ירושלים2

                                       

 מכתבך בנושא ימים פתוחים/ימי חשיפה בגנים הנדון:

 
 הגן, הגננת חשיפת טרתמ מה ושואל תמהמחנכות'  גננות ארגון, 'הילדים בגני חשיפה ימי על מכתבך בעקבות
 ?המחשב ידי על ממילא נעשה לגנים השיבוץ אם ההורים בפני והילדים

 
 את להחזיר העת הגיעה אולי, עירוניים לגנים צעירים ילדים להכניס וניתן, טרכטנברג המלצות משהוחלו 52

 ,עצמאותם, דיםהיל גיל: לפי במיון דעת שיקול ולהפעיל, המקומיות ולרשויות החינוך למשרד השיבוץ כוח
 פתרונות לגבי הצעותי את אפרט בינינו במפגש(? יותר שוויונית חלוקה ליצור וכך וקשיים חוזק תחומי

 (2אפשריים
 הולך ששמה גננתעל " משמועות מושפעים להיות או ,הגננת את" לבחון" זכות להורים ניתנת מדוע 2 0

 גם האם) ?גננות בין מתח ליצור למה ?ינוךהח משרד או הגננת של המעסיקים הם ההורים האם ? לפניה
 ?) בתם או בנם של המורה לבחור זכות להורים יש ספר בבית

 רואות אנו  ,במקומונים שיווק מסרי שפרסמו גננות של פסול מנהג נפוץ האחרונות בשנים ,זאת בעקבות 2 3
 כל, פרסום משרד אינו הגן 2מבזה באופן החינוך משרד ואת הגננת את המעמיד, ביותר כחמור זה ןעניי

 . הילדים לגיל ומותאם שווה באופן מצוידים הגנים וכל וטובות מוכשרות הגננות
 'מחנכות גננות ארגון' 2ופרטיותם הילדים ןחיסיו על לשמור הגננת של מחובתה, ל"מנכ חוזר הוראות פי על 2 4

 הרשות וניתנת "מהפך" מקבלת וז הוראה בשנה פעם מדוע מבין אינו ולכן, ונכונה חשובה זו שהוראה סבור
 ?בגן השוהים בילדים ולצפות  ,בגן לנכוח זרים לאנשים

 ?בגן ההורים כל של כשירותם נבדקה האם 2כשומר ההורים אחד את בשער להציב רעיון הועלה במכתבך2 1
 להוראות בסתירה עומדת ואף, נבדקה לא לשמירה שכשירותו אדם ולהסמיך למנות הוכשרה הגננת האם
 ?טים"הקב

 הגננת על מדוע -'בה וקוץ אליה' שוב פיקוח מפגש חשבון על צ"אחה הפתוח היום את לערוך להצעתך בנוגע 62
 ?משולמות שאינן "נוספות שעות"ל  צ"אחה להגיע

 
 -לסיכום

  2המערכת לטובת הפתוחים הימים של ותועלתם נחיצותם את שוב לשקול ממך מבקשת אני
  2הגן ילדי ואת הגננת את מיותר באופן חושפים הם: כן כשמם  -אלה חשיפה ימי לדעתי
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