הפעלת יול"א בגני הילדים
סיכום שולחנות עגולים
 27דצמבר2012 ,
משתתפים
במסגרת השולחנות העגולים בנושא הפעלת היול"א בגני הילדים לקחו חלק כ30 -
הורים לילדי גנים מהשכונות השונות בעיר ,כ 10 -גננות וסייעות ,מובילי החינוך
באגף החינוך ובמשרד החינוך ,נציגים ממועצת העיר ,סגני ראש העיר ומ"מ ראש
העיר .בסה"כ השתתפו במפגש כ 45 -משתתפים.
יש לציין כי בקרב ההורים ניכר היה שיש קולות שונים חלקם המיוצגים על ידי ועד
הורי הגנים וחלקם על ידי הורים אחרים שאינם רואים בועד כגוף המייצג ומשקף
את עמדותיהם בנושא הפעלת היול"א.
הדגש בשני חלקי הערב היה לאפשר לצדדים השונים להשמיע את קולם ,להציג את
השאלות העומדות לדיון ,ולבטא את עמדותיהם .רבים מההורים תהו על קיומו של
השיח הזה וזאת בעקבות כך שלא ידעו כי קיימת בעיה עם ניהול היול"א על ידי בית
פוסטר או כי החוויה שלהם שונה מזו של הורים אחרים שביקשו לקדם את הדיון
וההכרעה בנושא.
מסגרת הפעילות
התכנסות ומליאה – בחלקו הראשון של הערב בו נכחו כל המשתתפים במליאה
הוצגו בפניהם הנושאים הבאים –
דרכי הפעולה של היול"א באמצעות בית פוסטר כפי שהן מתקיימות כיום.
העקרונות והקשיים בהגשת מכרז.
ארבעה מודלים להפעלת יול"א הקיימים כיום ברשויות שונות.

סיכום הדיונים בשולחנות העגולים
המשך הפעלת היול"א במתכונת הנוכחית
נימוקים:
• קיומו של רצף עבודה פדגוגי מיטבי.
• מתן מענה מהיר ומיידי לכל בעיה.
• קשר שוטף ועדכון ההורים.
• תכנים חינוכיים וחברתיים טובים.
• עולה חשש להכנסת גופים פרטיים למערכת.
• חברה פרטית לא מחויבת לפתוח יול"א בגן מסוים אם מספר הילדים לא
מוצדק.
• קיים מחסור בכוח אדם איכותי שאפשר להביא מפעילות הבוקר בגנים,
מסגרת אופק חדש שואבת את הגננות.
• עשויות להיות השלכות על העלאת תעריף.
• חוויה עם ילדים בבי"ס בו יש אפטר סקול – בשנתיים בראשונות הפעילות
היתה נהדרת ,ולאחר מכן זה הדרדר.
• הפיקוח על גני הילדים במשרד החינוך לא יהיה בקשר עם גופים שיכנסו
ליול"א בעקבות מכרז.
הצעות לפעולה:
ההורים צריכים להציב בפני העירייה ובית פוסטר דרישות להגברת פיקוח ,שקיפות
ותיאום ציפיות בהתייחס לסוגיות הבאות:
• הגדרת פרמטרים מדויקים לשיפור.
• שיפור איכות הצוות החינוכי ומתן כלים להתמודדות עם האתגרים שעולים
מהפעילות.
• שיפור התקשורת עם בית פוסטר ,הגברת זמינות השיח והקשר עם ההורים.
• יצירת וועדת היגוי בשיתוף הורים ,עירייה וגננות.
• הגברת קביעות ויציבות הגורמים הפועלים.
• מיפוי הגנים בהם ההורים לא מרוצים ,ופעולה לשינוי בגנים אלה.

• הגבלת מספר הילדים ביול"א.
• הצעה – תוך שבוע הכרעה לגבי זימון נציגים לדיון בסעיפי שיפור הפעילות
של בית פוסטר.

מכרז בין גופים מפעילים ליול"א
נימוקים:
• ישנם קשיים באיכות כוח האדם המפעיל את היול"א ,הסגל לא מקצועי ולא
ניתנת לו הכשרה מספקת.
• אין תקשורת טובה עם בית פוסטר ,לא ניתן מענה לפניות של הורים.
• קהל ההורים הוא קהל שבוי של בית פוסטר ולכן אין מענים ואין התייחסות
כפי שראוי שתהיה .קורים מצבים המחייבים מעורבות הורים אך היא לא
קורית :הכניסו סייעת חרדית מבני ברק ולא נעשתה פגישה עם ההורים
בנושא ,ילד נפצע בצהרון וההורים לא דווחו.
• יצירת תחרות מובילה לשיפור השירות.
• הרחבת טווח הפעילות לאוגוסט.
• צורך בפתיחות לחידושים.
• רוב הזמן היול"א מתנהל כבייביסיטר ולא כמרחב חינוכי משמעותי.
• מספר הילדים ביול"א יהיה קטן יותר.
הצעות לפעולה:
• מכרז להכנסת גופים נוספים שיפעילו את היול"א.

