מנהלת החינוך 16.1.22
פגישה לאור המצב מעבר ללו"ז הפגישות הסדיר
הישיבה התנהלה בזום
נוכחים :אסי ,חובב ,אורן ,נטע ,טליה ,גנית מאיה ועירית
נושאים לדיון:
 .1חוסר בכוח אדם לאור תחלואת הקורונה
 .2דיון בנושא תשלומי הורים בעקבות צמצום ימי הפעילות ל 5-ימים וסגירתם בעקבות
הבידודים הרבים במערכת.
 .1חוסר בכוח אדם לאור תחלואת הקורונה:
אסי עדכן על מצב כוח האדם הזמין לעבודה במערכת שנמצא בחוסר גדול בשל
בידודים וצוות שנדבק בקורונה .לאור זאת נשות צוות נדרשות שוב לעבוד בימי
חופשתן ולעיתים גם שישה ימים בשבוע (עד לסגירת ימי שישי) על מנת לאפשר את
פתיחת הגנים וזאת למרות שכבר נתקבלה החלטה לסגור את ימי השישי בעת הזו.
באופן נקודתי ,כעת המצב שנוצר בגן שבלול הוא הקיצוני ביותר כאשר למעשה כל
צוות הגן מאובחן עם קורונה .גן שבלול נמצא בבידוד מיום רביעי בשבוע שעבר ולכן
אמור לחזור לפעילות ביום רביעי ( ,)19.1.22אך ככל הנראה לא יוכל להיפתח כסדרו
מכיוון שנכון לעכשיו כל צוות הגן חולה עם תסמינים בבית.
החלטה :התקבלה ההחלטה לא לפתוח את הגן עד לסוף השבוע .הודעה יצאה להורים
כבר בתום הישיבה (יום ראשון) על מנת לידע את הורי הגן מוקדם ככל האפשר .כמו כן
על מנת לחזק את הדו שיח והבנת המצב מצד ההורים וכדי לשמוע על הקשיים שלהם
נקבע שיחת זום עם הורי הגן ליום שני בערב – שיחה שבה יהיו נוכחים חברי מנהלת
החינוך וסיגל ביחד עם הורי הגן .כמובן שאם המצב יתאפשר ונשות הצוות ירגישו טוב
והן יקבלו אישור רפואי לחזור לעבוד הנושא יישקל בשנית.
 .2תשלומי הורים
באשר לנושא ההחזרים הכספיים ,הנושא בבחינה ונעדכן אתכם בהקדם האפשרי .חשוב

לדעת כי בניגוד לגלי הקורונה הקודמים הפעם אין סגר מוצהר ,אין החזרים לעובדים
שנדרשים לא לעבוד בשל בידוד של ילדי הגן ואין אפשרות להוציא לחל"ת וכדומה.
גישת המדינה כיום כלפי העסקים ומערכות החינוך היא שממשיכים להפעיל את
המערכות כרגיל ככל הניתן .לכן הנושא אינו פשוט ובהנחה שאנו לא רוצים לגרוע
ממשכורות הצוותים אין כמעט מקורות זמינים במערכת שיאפשרו החזרים כספיים
משמעותיים.
החלטה :הנושא יועלה גם בפני המזכירות לבחינת האפשרויות התקציביות בנושא
וקבלת החלטה על ידי פורום רחב ככל האפשר שכן למצב דברים זה ישנן השלכות
כלכליות לא פשוטות לכל הנוגעים בדבר.

