
 איגרת להורי גני הילדים גדרות 

 הורים יקרים,

 .10/5/20-שון הרא מיום החל ,הדרגתי באופן יחודשום בגני הלימודים ה,הממשל החלטתע"פ 

תתנהל  כיצד ולהסביר הגנים ילדי של חזרתם לקראת לרכז עבורכם את ההנחיות  באה זו גרתיא

  גן הילדים.ב שלהם והשהות למידהשגרת ה

 צוותי את גם ההורים, כמו אתכם ומאתגרת והיא שונה המוכרת הקודמת לשגרה איננה החזרה

 .הילדיםאת ו החינוך

עם ו מורכבחדש ומצב  עם התמודדות בפני אותנו מציבה ללמידה החזרה כי, להדגיש לנו חשוב

 .ושקטה רגועה ,בטוחה תהיה ללמידה שהחזרה כדי הכל אנו עושים ,פשוטה לא תמודדותה

 את לעשות לנו שיתאפשר דיכ ,שלכםושיתוף הפעולה  ההבנה למלוא זקוקים אנחנו ,כך לשם

 עבור ילדיכם. והמיטב המירב

   בגן ימי הלמידה

 07:55-14:00', בין השעות ה-בגן יתקיימו בימים א' םהלימודי

  07:55-12:45יום ו', שעות הפעילות תהיינה בין השעות 

 אל תגיעו אנא  – 07:55לפני השעה לא תתאפשר כניסת הילדים אל הגן 

 למתחם מוקדם יותר, לא ניתן יהיה להכניסכם.

 .בדיוק 08:30השערים ינעלו בשעה  -שימו       

 הגעת הילדים אל הגן ואיסופם

 הבאת הילדים לגן בבוקר והאיסוף שלהם בצהרים הוא באחריות ההורים.

 להפעיל הסעות עבור ילדי הגנים. בשלב זה אין אישור

 חלוקת הילדים לקבוצות למידה בכיתות

וילדי צהרון )עתידי( חלוקת הילדים לקבוצות תתבצע תוך התייחסות לאחים בגנים, ילדים מוסעים 

הרצון והכוונה היא וכן ילדים המקבלים שילוב בגן ושיקולים חברתיים ופדגוגים ככל שניתן. )עתידי( 

הקשרים אל לחזור וילדה תחושת שייכות ומרחב בטוח, כדי שיוכלו לחזור ללמידה ו לאפשר לכל ילד

 .כל זאת תוך שמירה על בריאותםכך, -החברתיים החשובים כל

  :)קפסולות( קבועותקבוצת ילדי הגן תחולק לשתי קבוצות 

 ושלישי או שישי לסירוגין  ב' קבוע-'תלמד בימים א - 1קבוצה 

 ה' קבוע ושלישי או שישי לסירוגין -'תלמד בימים ד - 2קבוצה 

 ,כל קבוצה )קפסולה( תחולק בנוסף לשתי תתי קבוצות קבועות שיפעלו במתחם קבוע בגן ובחצר

 כשהגן והחצר יחולקו לשני אזורים בהתאמה לקבוצות.

או קבוצה מה יםלשנות את שיוך הילדה אפשרות תהילא  –ע"פ הנחיות משרד החינוך והבריאות 

 . צושובאליה התת קבוצה 

 הקבוצות תשלח אליכם ע"י מנהלת הגן.חלוקת הודעה מסודרת לגבי      גלו הבנה לכך.אנא 
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 לגבי מערכת השידורים הלאומית בה תוכלו לעשות שימוש בימים בהם הילדים ותעודכנמדי שבוע 

 ישהו בבית. והילדות

גווניהם, פעילויות חקר הלמידה בגן תתקיים כפי שהיה נהוג עד כה ותכלול משחקים על כל 

 והתנסות, יצירה, תנועה, קריאת סיפורים, שירים ועוד.

על מנת להקשיב לצרכים ולתת מענה אישי  והילדות הצוות יקיים מפגשים אישיים עם הילדים

 ./הומותאם לכל ילד

 

 מיגון וניקיון

 של הילדים.   חזרתםקראת יהיו נקיים ומסודרים ל הרשות דואגת לכך שגני הילדים

 והצוות התאים את סביבת הגן למתווה החדש. השירותים והחצרקיון ינ, ניקיון הגן ובוצע

  ואף פה מסיכת

 כנדרש. צוות יעטה מסכת פה ואף /תפועל על פי הנחיות משרד הבריאות. כל איש צוות הגן

 נדרשים לעטות מסכה כזו על פניהם.ילדי הגן אינם  

 

 בריאות הצהרת

לילד חום בבוקר,  ושמדד טופס הצהרת בריאות המעיד על כךמידי בוקר  יהיה למלאעל ההורים 

 . או בן משפחה עם תסמינים תסמיני קורונה לו מעלות ושאין  38אין חום מעל  שלילד

 . בכניסה למתחם הגנים את הטופס המלא תתבקשו להביא אתכם בכל בוקר אל הגן ולמוסרו לצוות

  .אל הגןללא הטופס לא ניתן יהיה לאפשר את כניסתו של בנכם/בתכם 

 הטופס הנ"ל יישלח אליכם ע"י מנהלת הגן. 

 .עליכם לבדוק את חום ילדיכם בבית הטופס יהיה כי בכל בוקר ובטרם מילוי יודגש

 כניסה לגן  

 לגן. לא תותר כניסה של הורים הקורונה בתקופת

  .ליד אולם הפיס ומהשער התחתוןהכניסה לגנים תהיה מרחוב האורן 

 והילדים יכנסו לגנים ללא ליווי של ההורים.    הגן  שערהטפסים ביאסוף את  הגןצוות 

  תותר הכניסה לגן אך ורק לצוותים החינוכיים ולילדים.  כן ועל שונה במתכונת העבודה בגן תתקיים

היו שם הורה וילד ילשמור על מרחק של שני מטרים, במידה ותתבקשו בהגיעכם לשער הגן, 

 נוספים על פי הנחיות משרד הבריאות.

לאחר העדרות בת חודשיים מהגן, נבקש מכולם לנהוג בסבלנות ובסובלנות ולאפשר לצוות לקלוט 

 כל ילד ולאפשר לו כניסה רכה חזרה לגן.

   פיזור הילדים

י "אסף הילד עיישער שממנו איסוף הילדים עי ההורים יתבצע מרחוב האורן בלבד כשלכל גן יוקצה 

 לפי הגנים היה שילוטהשערים יעל הוריו.  
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 ידיים ושטיפת היגיינה שמירת

נשי הצוות . אתתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת כל פעילות, במהלכה ובסיומה 

. יושם דגש על ניקיונם של תאי כחלק משגרת היום יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון והילדים

 השירותים באופן שוטף במהלך יום הלימודים.

  מזון

 המפית תוכל על השולחן בשעת הארוחה. ריסהומפית לפעל כל ילד להביא ארוחת בוקר בקופסה 

 להיות מפית חד פעמית, שתיזרק לפח בתום הארוחה או מפית בד שתוחלף מדי יום. 

ירקות ופרי  ,(עם שוקולד או פסטרמה לא) מזין חלבי , כריךבלבד אנא הקפידו על הבאת מזון בריא

 או ממתקים.  , חטיפיםמזון נוזלי כמו מעדנים, משקה יוגורט, להביא לגן אין  .חתוכיםקלופים ו

 מילד לילד. מזון כי אין להעביר  הילדיםבפני  הדגישואנא 

 מצוין עליו. ששם הילדאישי בקבוק מים  הילדיש לשלוח עם 

  תבריאו תנאי

 ויידע הבריאות משרד לנהלי הצוות יפעל בהתאם– הלימודים יום במהלך ברעיחושו  יםוילד מידהב

 .ההורים את מידית

 

 

 כאשר מדובר במיוחד וספקות שהן טבעיות לחלוטין, שאלות יש מכם אחד שלכול לכך מודעים אנו

 סביבה ליצור כדי רבה מחשבה הקדשנו כי לומר לנו חשוב ,זאת חדשה. עם כך כל במציאות

 רבה עבודה והשקענו הבריאות משרד של המדוקדקות ההנחיות פי על ,הניתן ככול מוגנת

 למציאות החדשה. הלימודיים התכנים בהתאמת

אנא שתפו את מנהלת הגן בשינויים / קשיים שהילד חווה בתקופה האחרונה על מנת שניתן יהיה 

 ילד את המענה המיטבי המותאם לו. לתת לכל

 של והפיסית הנפשית /תהרווחת לטובת עניין לכול ראש בכובד להתייחס שמחת ,הגן מנהלת

 ם/ילדתכן.ילדיכ

עם החזרה לשגרת הקורונה, היו זמינים לכל מקרה שבו ילדכם/ילדתכן לא יחוש/תחוש בטוב, על 

כל שינוי במצב הבריאותי של בנכם/בתכם על יצור עמכם קשר בהקדם. עדכנו אותנו מנת שנוכל ל

  ואל תשלחו אותו/אותה אם אינו/אינה חש/חשה בטוב.

 מאחלים לכולנו ימים בריאים,

 

 אביב קליין                             דורית יעקב                               צוות חינוך          

 גני ילדים גדרות                     גני הילדים  מפקחת                   מנהלת מח' חינוך      


