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סימוכין3112-0011-808 :

לכבוד
מנהלות וסייעות גני ילדים
שלום רב,
הנדון :כיסוי ארגזי החול  -ריענון נוהל
.1

תפקיד הסייעות ,בין שאר התפקידים ,הוא :לגרוף ולטפל בחצר הגן,
בכדי למנוע זיהום החול בחצר ובארגז החול.

.2

בסיום יום הלימודים אני מבקש מכן להקפיד על:
א.
ב.
ג.
ד.

פיזור טיפות אקונומיקה (רצוי אקולוגית) בארגז החול וברחבי
החצר (הריח מונע מהחתולים להיכנס לארגז החול).
לגרוף את החול בחצר ובארגז החול בסיום יום הפעילות.
יש לכסות את ארגז החול בכיסוי מתאים.
יש להרטיב את החול יום יום בסיום הפעילות בגן .חתולים
עושים צרכיהם רק בחול יבש (הנמצא מתחת לסככה).

.3

אי ביצוע הנ"ל גורם לנזקים בריאותיים וכלכליים קשים מאד של ילדי
הגן.

.4

סייעת שלא תבצע את ההנחיות הנ"ל תאלץ אותנו לטפל בה במישור
המשמעתי ,ובוודאי שזהו לא רצוננו.

.5

חשוב לציין ,כי אקונומיקה אקולוגית נמכרת בחנויות המתמחות
במוצרים אקולוגים .האפקטיביות שלה פחותה .ניתן גם להשתמש
באקונומיקה רגילה שכן ,היא מתנדפת כעבור זמן קצר.

בכבוד רב,
יוני רובינשטיין
מנהל אגף ארגון ובקרה

6002-0000-226

לכבוד
מנהלות וסייעות גני הילדים
שלום רב,
הנדון :תפקיד הסייעות בגני הילדים -רענון
1.
.2
.3

הנני מתכבד להעביר לכן את הגדרת התפקיד של הסייעות בגני הילדים.
רענון זה מגדיר למעשה מחדש את תפקיד הסייעת החינוכית.
הנכן מתבקשות לקרוא החוזר ,ולהפנים את המופיע בו.

דגשים:






.4
.5
.6

פירוט שעות העבודה וסדר היום.
ניקיון ואסטטיקה הנדרשים בגן .ביצוע הניקיון רק לאחר שהילדים סיימו
פעילותם בגן ולא בעת הפעילות.
חובת סריקה
חובת נוכחות ו/או היעדרות מהעבודה
חופשות
חשוב לשים לב ,כי על הסייעת בגן ,להיות בעלת השכלה של  12שנות לימוד.
דבר שאנו כמינהל מעודדים מזה זמן רב ,באמצעות השתלמויות ולימודי
חוץ.
התייחסות מיוחדת לסעיף ב – 2 /פתיחת הגן וקליטת הילדים .הנכן
מתבקשות לאפשר כניסת ילדים לגן ,לא יאוחר מהשעה  54.45מיד לאחר
סיום הסריקה הביטחונית.
בכוונתנו לערוך ביקורות נוכחות בגני הילדים כדי לוודא ,כי הנהלים הללו
מבוצעים.

בכבוד רב,
יוני רובינשטיין
מנהל האגף

