הורים יקרים,
כפי שאתם/ן יודעים/ות ,על פי החלטת הממשלה ,הלימודים בגני הילדים יחודשו באופן הדרגתי,
החל מיום ראשון  10.05.2020אגרת זו באה לפרוש בפניכם/ן את ההכנות שאנחנו עושים/ות
לקראת חזרתם/ן של ילדי/ות גני הילדים ולהסביר כיצד תתנהל שגרת הלמידה והשהות שלהם/ן
בגן הילדים.
החזרה איננה לשגרה הקודמת המוכרת והיא שונה ומאתגרת אתכם ההורים ,כמו גם את צוותי
החינוך ואת הילדים .מיותר לומר ועם זאת חשוב לנו להדגיש ,כי החזרה ללמידה מציבה אותנו
בפני התמודדות עם מצב מורכב והתמודדות לא פשוטה ,אולם אנחנו עושים/ות הכל כדי
שהחזרה ללמידה תהיה בטוחה ,רגועה ושקטה.
לשם כך אנחנו זקוקים/ות למלוא ההבנה שלכם ,כדי שיתאפשר לנו לעשות את המירב והמיטב.
החל מהיום ,יום ד'  , 06.05.2020לא תתקיים למידה מרחוק ,זאת כדי לאפשר לצוותים החינוכיים
להתארגן לקראת החזרה אל הגנים.
ימי הלמידה בגן
הלימודים בגן יתקיימו בימים א'-ה' ,שעות הפעילות תהיינה בין השעות 07:55-14:00
יום ו' ,שעות הפעילות תהיינה בין השעות .07:55-12:45
לא תתאפשר כניסת הילדים/ות אל הגן לפני השעה .07:55
חלוקת הילדים/ות לקבוצות למידה בכיתות
מנהלות גני הילדים הונחו ע"י משרד החינוך לחלק את כיתות הגן לקבוצות קבועות כדי לאפשר
לילדי גן מאותה משפחה להיות בגנים באותם הימים .הרצון והכוונה היא לאפשר לכל ילד וילדה
תחושת שייכות ומרחב בטוח ,כדי שיוכלו לחזור ללמידה ולחזור אל הקשרים החברתיים החשובים
כל-כך ,כל זאת תוך שמירה על בריאותם/ן!
קבוצת ילדי הגן תחולק לשתי קבוצות קבועות
הודעה מסודרת לגבי הקבוצות תשלח אליכם ע"י מנהלת הגן .מדי שבוע תעודכנו לגבי מערכת
השידורים הלאומית בה תוכלו לעשות שימוש בימים בהם הילדים והילדות ישהו בבית.
הלמידה בגן תתקיים כפי שהיה נהוג עד כה ותכלול משחקים על כל גווניהם ,פעילויות חקר
והתנסות ,יצירה ,תנועה ,קריאת סיפורים ,שירים ועוד.
הצוות יקיים מפגשים אישיים עם הילדים והילדות על מנת להקשיב לצרכים ולתת מענה אישי
ומותאם לכל ילד/ה.
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מיגון וניקיון
הרשות דואגת לכך שגני הילדים יהיו נקיים ומסודרים לקראת חזרתם/ן של הילדים/ות ,בכל גני
הילדים בוצעו ניקיון הגן ,נקיון השירותים והחצר.
מסיכת פה ואף  -צוות הגן פועל על פי הנחיות משרד הבריאות .כל איש/ת צוות יעטה מסכת
פה ואף .ילדי הגן אינם נדרשים לעטות מסכה כזו על פניהם.
הצהרת בריאות  -יהיה עליכם/ן למלא מידי בוקר טופס הצהרת בריאות המעיד על כך שלילדכם/
ילדתכם אין חום מעל  38מעלות ושאין לו/לה תסמיני קורונה .את הטופס המלא תתבקשו להביא
אתכם בכל בוקר אל הגן ולמוסרו לצוות .ללא הטופס לא ניתן יהיה לאפשר את כניסתו של בנכם/
בתכם אל הגן .בכל בוקר ובטרם מילוי הטופס יהיה עליכם לבדוק את חום ילדיכם בבית.
כניסה לגן  -בתקופת הקורונה לא תותר כניסה של הורים לגן.
העבודה בגן תתקיים במתכונת שונה ועל כן תותר הכניסה לגן הילדים אך ורק לצוותים החינוכיים
ולילדים .צוות הגן יאסוף את הילדים מהשער.
בהגיעכם לשער הגן ,תתבקשו לשמור על מרחק של שני מטרים ,במידה ויהיו שם הורה וילד
נוספים על פי הנחיות משרד הבריאות.
שמירת היגיינה ושטיפת ידיים  -לפני תחילת כל פעילות ,במהלכה ובסיומה תתקיים הקפדה
יתרה על היגיינה אישית  .אנשי הצוות והילדים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון כחלק
משגרת היום .יושם דגש על ניקיונם של תאי השירותים באופן שוטף במהלך יום הלימודים.
מזון – על כל ילד/ה להביא ארוחת בוקר בקופסה ומפית לפריסה על השולחן בשעת הארוחה.
המפית תוכל להיות מפית חד פעמית ,שתיזרק לפח בתום הארוחה או מפית בד שתוחלף
מדי יום .הדגישו בפני ילדכן/ילדתכן כי אין להעביר מזון מילד/ה לילד/ה בנוסף יש לשלוח עם
הילד/ה בקבוק מים אישי ששמו/שמה מצוין עליו.
תנאי בריאות – במידה וילד/ה יחושו ברע במהלך יום הלימודים – הצוות יפעל בהתאם לנהלי
משרד הבריאות ויידע מידית את ההורים.
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צהרונים
נכון לשעה זו אין הנחיית ממשלה להחזרת צהרונים לפעילות.
ברגע שתתקבל החלטה על החזרת הצהרונים ,תקבלו עדכון בנפרד.
אופיה של החזרה לשגרה בצל קורונה חדשה לכולנו .לכן נבקש:
אנו מודעים לכך שלכול אחד מכם יש שאלות וספקות שהן טבעיות לחלוטין ,במיוחד כאשר
מדובר במציאות כל כך חדשה .עם זאת ,חשוב לנו לומר כי הקדשנו מחשבה רבה כדי ליצור
סביבה מוגנת ככול הניתן ,על פי ההנחיות המדוקדקות של משרד הבריאות והשקענו עבודה רבה
בהתאמת התכנים הלימודיים למציאות החדשה.
אנו מזמינים אתכם לשתף בחששותיכם ובשאלותיכם .מנהלת הגן ,תשמח להתייחס בכובד ראש
לכול עניין לטובת רווחת/תה הנפשית והפיסית של ילדיכם/ילדתכן.
עם החזרה לשגרת הקורונה ,היו זמינים לכל מקרה שבו ילדכם/ילדתכן לא יחוש/תחוש בטוב,
על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר בהקדם .עדכנו אותם על כל שינוי במצב הבריאותי של
בנכם/בתכם ואל תשלחו אותו/אותה אם אינו/אינה חש/חשה בטוב.

מאחלים לכולנו ימים בריאים,
אילן וקנין,
ראש מינהל חינוך וקהילה ,עיריית נהריה

ענת בן משה,
מנהלת מחלקת גני ילדים
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