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208/680/21
מספרינו202/1352 :
לכבוד
המפקחות על גני הילדים
שלום רב,
הנדון :שחרור מוקדם של ילדים מהגן
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ד ,התקיים דיון ביישום רפורמת "אופק חדש" בגני הילדים ,בין
הנושאים שעלו פניות הורים המבקשים לשחרר את ילדיהם מוקדם יותר.
ההחלטה היא להמשיך ולקיים את מדיניות המשרד לפיה סיום יום הלימודים בגן בשעה .22://
עם זאת נאפשר להורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר תחנת יציאה בשעה ,03:31
תחנה זו תכלול גם את הילדים הלומדים בגני יוח"א ואת הילדים היוצאים לצהרונים.
בקשות ליציאה מוקדמת בשעה  ,21:1/יועברו למפקחת על גני הילדים באמצעות הגננת.
במקרים חריגים משעה זו (כמפורט בחוזר המנכ"ל) ,תופנה הבקשה למנהל המחוז או מי מטעמו.
להלן הפירוט:
הורים לילדים בגני טרום חובה ,שסבורים כי ילדם מתקשה להסתגל לשעות הפעילות ,יוכלו להוציא
את ילדם מהגן בשעה  ,21:1/במטרה לאפשר להם הדרגתיות בתהליך ההסתגלות.
אנו מודעים לכך שתחנות יציאה בתחילת השנה עלולות להפר את האיזון בסדר היום ולכן יש צורך
להתארגן באופן שיאפשר לצוות הגן להשגיח על הילדים ולהיפרד מהם ביציאתם המוקדמת ומאידך
להעניק תחושת ביטחון לנשארים ולספק להם פעילויות חינוכיות מרגיעות עד השעה  22://ובגני
יוח"א עד השעה .24://
חשוב להנחות את הגננות לדאוג לארגון סדר היום ,כך ששחרור הילדים בתחנה הראשונה (יהיה קצר
עד עשר דקות) לא ישבש את מהלך הפעילויות בגן.
לצורך כך יש לקיים את המפגש האחרון בסוף היום לכלל הילדים בסביבות השעה  ,21:2/בסיומו
יצאו חלק מן הילדים שעבורם התקבל אישור ולנשארים יוצעו פעילויות במרחבי הגן :משחקים
שקטים ופעילות הפגתית לשיקול דעת הגננת.
חשוב להקפיד על כך שחצי השעה האחרונה לנשארים תהיה פעילות חינוכית ולא המתנה ליציאה
מהגן.
בנוסף לכל האמור לעיל ,מומלץ לנקוט גמישות ולהתייחס בחיוב לבקשות של הורים להוצאת ילדים
מהגן בשעה .21:1/
אנו מקווים שגמישות בזמני יציאת הילדים מהגן ,יסייעו לילדים להסתגל להארכת יום הלימודים
ויפחיתו את תחושת הקושי שהילדים מגלים והורים מביעים.
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