ילדים.
אוהבים
בני הזוגוהגננים
הדר ומירב

צילום:

אמיר מאירי

מעופתתגן
יובל בן
בעוד פחותמשבועייםייקחו הדד ומירב את בנם
הילדים ,ואז
ילכולגן בעצמם הגנן הדד
השנתייםלגן

לילדים

בגן"שקד" ,והגננת
מאתרונן

דמאךי
דמארי

לילדים בגן
מירב
"צבעוני"
עולה לכיתהא׳?׳ בגלל השאלותהאלו
הילדים".
אתעולם

אני אוהב

לדבריו ,העובדה שגם
בעוד פחותמשבועיים ,בשתיפתח שנתחלי-
$DN2$התחום $DN2$רקמועילהלשניהם:
חום
מודים הקרובה ,ייקחו הדר ומירב שלום מגדרה
מקל .העבודה לא נגמרת כשהגן נסגר ,אלא הר־
$TS1$הרבה$TS1$
את בנם
לגן .מיד לאחר מבן חםילבולגן בעצמם,
בה
$DN2$הרבה $DN2$פעמים רקמתחילה .הביתשלנו כל הזמן עסוק
ויתחילו עוד יום עבודה מלא חוויות .הדר עובד
ובילדים,ובאיר לשפר את עצמנו ואת היכו־
$TS1$היכולות$TS1$
בגנן בגן ״שקד״ ברחובות,ואילו מירב עובדת בחינור
הילדים .השיחות שלנו חן כל הזמן סביב
$DN2$היכולות $DN2$של
בגננת בגן״צבעוני״ בגדרה .חשנייםלמדו יחד לות
חינוךולמידה בגן ,ואנחנו נהנים לדבר עלזה״.
לגיל חרך בקמפוס חאקדמי ״אחווח״,ומאז\
הוראה
״הרבה פעמים אומרים לנו החברים שהם לא
הילדים:
חם לאמסוגלים להתנתקמעולמם של
מבינים איר אנחנו עושים את זה .איר אנחנו יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
בבוקר חםמטפליםבילדי הגן,
ואילו לאחר הע־
$TS1$העבודה$TS1$
$DN2$יכולים$DN2$להיות עםילדים כל הבוקר עד הצהריים ,ואז
בילדיהם ,יואב בן חשבע וחצי לים
$DN2$העבודה $DN2$הםמטפלים
בודה
לחזורלילדים הפרטיים שלנוולהיות איתם כל
ויובל בן השנתיים וחצי.
״ילדים תמיד היו חלקממני״ ,אומר הרר,״הייתי היום ,אבל מי שזה לא בא לו מהנשמה לאיכול
גדולה״ ,מס־
$TS1$מסביר$TS1$
$TS1$ילדים $TS1$.להבין את זה .מבחינתנו זו ההנאה הכי
ובעלי חיים בגנייל־
רכז נוער והדרכתי חוג טבע
ביר
$DN2$ילדים $DN2$.מפה באה בעצם המשיכה,והחלטתי שאני רו־
$TS1$רוצה$TS1$
דים.
$DN2$מסביר $DN2$הרר.
ומה אומרת מירב? ״השאלה ששואלות אותי
$DN2$רוצה$DN2$לעסוק במה שאני אוהב .הרגשתי שכשאני נמ-
צה
החברות זה׳איר את
מסתדרת עם הבעל שמגיע
צא עםהילדים אני לא רק מעשיר אותם אלא מע-
בשתיים ,זה נורא ,הוא כל היום איתר בבית .מה
שיר גם אתעצמי״.
הגדול?׳ אבל אני כל כררגילה
אתם עושים בחופש
הרר מספר כי הוא לא מרגיש רגשי נחיתות מול
שהואלצרי שזה לא מפריעלי .יש המון כיף וחדוות
אשתו או כל גננת אחרת :״הגן שלי מתנהל כמו
עשייה כשישלר בן זוג שעובד במקצועשלך״ ,מס־
$TS1$מסבירה$TS1$
הילדים ,דוקר אי-
כל גן ,אני עושההכל :שר עם
$DN2$מסבירה $DN2$מירב .״כשהכרתי את הדר הוא התחילללמוד
בירה
כל מה שגננת עושהויו־
$TS1$ויותר$TS1$.
תם ,אופה איתם עוגות
כשאמרתי שא־
$TS1$שאני$TS1$
וניהול והבין שזה לא זה.
$DN2$ויותר$DN2$.הילדים מקבלים את זה כדבר הכי טבעי כמו
תר.
תעשייה
ללימודי הוראה הוא אמר ׳אני בא אי־
$TS1$איתר׳$TS1$.
נרשמת
ני
$DN2$שאני$DN2$
שיש אמא ואבא ,יש גנן וגננת .הם לאיודעים שזה
$DN2$איתר׳ $DN2$.אמא שלו נלחצה ואמרה ׳בטוח תיפרדו עם כל
מיוחד .כשהילדהגדולשלנו היה בגן הוא אמר לי תר׳.
כר הרבה בנותסביבו׳ ,אבל הוא עבר בהצלחה את
גנן' ,ואמרתילו שאין הר־
$TS1$הרבה$TS1$
פעם ׳מתי יהיה לי כבר
הסטאז׳ עם  400בנות,ובגלל זה התחתנו״.
$DN2$הרבה$DN2$כאלו .פעם אחת הוא שאל אותי ׳מתי אתה כבד
בה
$TS1$התחום$TS1$
הת־
אשתו עוברת באותו
"זה מאור עוזר ומאור

