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 לכבוד

 המפקחות על גני הילדים
 

 שלום רב,
 

 להלן מס' הודעות:
 

 קבלת ילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ה .7
נבנה  המפגש הראשון בגן בין כל השותפים, הוא בסיס לתהליך החינוכי המתמשך. בשלב זה 

 יחסים הדדיים בין צוות הגן וההורים. האמון והביטחון של הילדים ונוצרים
     לצורך בניית אמון זה, אני מבקשת לעודד את הגננות לפתוח את שערי הגן לפני פתיחת   
 שנת הלימודים.  
 יש להנחות לדווח על להיחשב לחלק מהשעות הנוספות של הגן.  ותשעות אלה יכול  
 חודש ספטמבר.שעות אלה למשכורת   

 
 1-לאור פתיחת שנה"ל התשע"ה ב החזרת ימי חופשה של עובדי הוראה פעילים בהתשע"ד .0   

 בספטמבר
    שנת במהלך נוספים חופשה ימי ארבעה קיבלו הילדים וגני החינוך מוסדות בכל ה"עו  
 .ה"תשע הבאה ל"להחזיר בשנה אמורים הם ד, אותם"תשע הלימודים  
        אושרה  או מלא שבתון/ת"לחל יציאתם אושרה אשר ד"תשע ל"בשנה פעילים ה"עו  
     ה."תשע ל"בשנה הנוספים ימי החופשה את להחזיר יוכלו זו, שנה בסוף פרישתם  
 תגבור בגני   ,ימים בשבוע הראשון ללימודים הלעבוד ארבעאלה הוחלט לאפשר לגננות   
 3הילדים לגילאי   
       
 ןותא של ןמשכר ניכוי יתבצע שלא מנת המחוז, על לגזברות להעביר יש השעות ריכוז טופס את
בכל מקרה לא ו , יש לדווח רק בטופס הריכוז שיוגש לגזברותעל השעות של גננות כנ"ל ה."עו

 .במדגנ"ט

 הימים ארבעת בגין 2014 אוגוסט בחודששכרן  ינוכה ,הימים את להחזיר שלא גננות שתבחרנה

 .הללו
 אנא בדקו מי מהגננות שלכן מעוניינת ושבצו אותה בהתאם.

 )קישור לטופס(. טופס ידני בסיום ארבעת הימים עליה למלא
 

 אודה על הנחיות לכלל הגננות באזור פיקוחכן.
 

 בברכה,                    

       
 פיתי-סימה חדד מה      
 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי       

 העתקים:
 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 מנהלי מחוזות
 הגב' סוניה פרץ, מנהלת תחום )תיאום ויזום פעולות( המשנה למנכ"ל

 הגב' תמי כהן, מנהלת תחום )תיאום ומשכורות מורים(
 ם יסודי, ממ"דהגב' אסתר חטב, מפקחת ארצית על החינוך הקד

 הגב' פאטמה קאסם, מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי, מגזר ערבי
 מטה האגף לחינוך קדם יסודי

 סתדרות המורים גב' לילי פוקמונסקי, מנהלת תא הגננות ה
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