תוכנית יול"א
תוכנית יול"א (צהרוני יום לימודים ארוך) בגני הילדים ,מופעלת ברמת השרון על ידי רשת מגוונים
בשיתוף עם אגף החינוך וועד הורי הגנים .הייחוד של תוכנית יול"א ברמת השרון הוא הפן הקהילתי
וכמובן ההדגש החינוכי -ערכי שמשולב בתוכנית העבודה.
להלן העקרונות המנחים בהפעלת התוכנית:


תוכנית יול"א מספקת מענה חינוכי -ערכי לילדי הגן.
התוכנית פועלת בימים א' – ה' משעת סיום הלימודים בגן ועד השעה  03:61ומהווה המשך
הפעילות של יום הלימודים במתכונת של גן עירייה.



בכל גן בו מופעלת תוכנית יול"א פועל צוות שמונה מוביל/ת צהרון וסייע/ת.



צוותי יול"א מונחים על ידי רכזים חינוכיים מטעם רשת מגוונים ,הפועלת בשיתוף פעולה עם
מפקחת משרד החינוך ועם המחלקה לגני ילדים באגף החינוך .הצוותים מחויבים בהשתתפות
במפגשי הדרכה והשתלמויות.



תכנית אחר הצהרים כוללת גם סל עשיר של חוגי העשרה ,הצגות ופעילויות ייחודיות ,אשר
נקבעות בתאום עם ההורים וכן פעילויות קהילתיות בשיתוף הורי הגן.



הילדים מקבלים במהלך התוכנית שתי ארוחות :צהרים (חמה) ומנחה.



בחופשות (על פי לוח החופשות של משרד החינוך) תוכנית יול"א מופעלת על ידי צוות יול"א
במתכונת קייטנה ,בין השעות  .03:61 – 13:61בימי ו' פועלים הגנים עד השעה  .04:21לוח
החופשות והקייטנות מחולק בתחילת שנת הלימודים.



במהלך חופשת הקיץ מופעלים הגנים על ידי צוות יול"א במתכונת קייטנה עד לתאריך  60ביולי
וזאת בין השעות .03:61 – 13:61



במהלך הקייטנות ,הן בחופשות שבמהלך השנה והן בחופשת הקיץ ,יתכנו שינויים בשיבוץ צוות
יול"א (לא בהכרח ,שצוות יול"א הקבוע של הגן ישמש כצוות הקייטנה).



במקרה של שביתה בגני הילדים ,ככל שהדבר יתאפשר ויאושר מבחינת המוסדות השונים,
תופעל תוכנית יול"א גם בשעות הבוקר ,החל מיומה השני של השביתה .במקרה זה ,יגבה
תשלום נוסף של  ₪ 41ליום (צמוד לעליית המדד).



לנרשמים לחטיבה הצעירה בקריית יערים -תוכנית אחר הצהרים מופעלת ע"י מגוונים גולן
במתכונת צהרון בית ספר (ולא מתכונת יול"א) ובמחיר הנהוג בבתיה"ס בעיר ,עד סוף יוני ,לא
כולל קייטנת קיץ (תוצע קייטנת קיץ בנפרד) .לא ניתן לשלם בהוראת קבע .הרישום לצהרון
יתבצע במזכירות מגוונים גולן ,רחוב הבנים  ,23טלפון . 16-3311041



להורי יול"א קיים ועד מנהל ,שחבריו נבחרים מקרב ועדי ההורים של הגנים .הועד מייצג את כלל
ההורים כלפי הרשות המקומית וכלפי רשת מגוונים ושותף לקביעת המדיניות של תוכנית יול"א.



משפחות הזקוקות לכך ,יכולות להגיש בקשה לקבלת מלגה .את הטפסים ניתן לקבל במשרדי
תוכנית יול"א ,והם ניתנים להורדה באתר מגוונים ובאתר עמותת ההורים.

