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 לכבוד
 חה"כ עינת וילף

 יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט
 הכנסת

 ירושלים
 
 

 דון: מעורבות הורים במערכת החינוךהנ
 

 
 שלום רב,

 
הוקם במטרה להוות ארגון עובדים יציג של הגננות בישראל, ופועל למען קידום איכות  'ארגון גננות מחנכות'

  החינוך לגיל הרך ולמען שיפור מעמדה ותנאי העסקתה של הגננת בישראל.

 

 ותרואה ארגון גננות מחנכבמעורבות הורים במערכת החינוך,  הקרוב, אשר יעסוק לקראת הדיון ביום שלישי 

 ".רוצה לעמוד על ההבדל הדק בין  "מעורבות" ל"התערבותין מבורך. אולם, לצד זאת במעורבות ההורים עני

ישנה חשיבות רבה במתן להורי  הורים לילדי הגן נמצאים בשלב של מפגש ראשוני עם מערכת החינוך הציבורית.

בצורה נינוחה, קשובה וגמישה כדי תחושה של קבלה והכלה, ולקיים את השתלבות הילדים והוריהם ילדי הגן 

 לבנות יחסי אמון טובים וארוכי טווח.

 לפיכך עמדת ארגון גננות מחנכות הוא כדלהלן:

יש לאסור בכל תוקף מצב בו נחשפים ילדי הגן לעיני  -, אך מאידךגננת -דיאלוג פתוח של הורהיש לאפשר  .1

כיום, יש נוהל שסותר את חובת  בוקר.הורה זה או אחר לאורך שעות היום, מעבר לשעת קבלת הילדים ב

ון המוטל על הגננות ובמקרה של עיצומי סייעות, נקראים ההורים למלא את מקומן בגן לאורך כל יהחיס

  שעות לימודים. 6שעות היום, קרי 

ואף פוגע  בניגוד להוראות חוזר מנכ"לין זה חושף את כל ילדי הגן, על מורכבותם וצרכיהם המיוחדים, יענ

ם הבסיסית של הילדים לקבל מענה מותאם ואישי לצרכיהם, מאחר ו"הורה מחליף" אינו מכיר את בזכות

עם חוסר  -הצרכים המיוחדים של הילד. כמו כן, הגננת נצפית לאורך כל היום בהתמודדות הכפולה שלה

רואה  -בסייעת, ילדים במצוקה שבאים רק אליה, והורה מתצפת, ומקיים כהלכה את האמרה: "אורח לרגע

כל פגע" . אורח זה יקח את "ממצאי תצפיותיו" מיום העבודה בגן ויהפוך אותו לשיחת היום בגינה בין הורי 

הגן הנוספים עם דיאגנוזות שגויות ויצירת תוויות שליליות לילד עם הצרכים המיוחדים. נוהג זה חייב 

חתמו על טופסי שמירת סודיות, מציע הארגון להיעזר במורות חיילות שיו -מקרה שביתת סייעותבלהפסק. 

 למען שמירה על כבודו של הילד. -כל זאת

mailto:gananot7@gmail.com


                  

 כות החינוך אי טיפוחלמען   ארגון גננות מחנכות
 מעמדה ותנאי העסקתה של הגננת בישראלולמען שיפור 

 : www.gananot.org.ilהאינטרנט כתובתנו באתר      gananot7@gmail.com דוא"ל:כתובת 
   072-2331942 פקס:  052-336024 6:טלפון

 
 

 

 

 

יש לאפשר להורה לילד  :ילד-יישום המלצות ועדת טרכטנברג ופגיעה בצורך הבסיסי ובזמן איכות של הורה .2

מענה כ -מהגן ולאפשר מתן ארוחת צהרים בזמן מתאים ומנוחה 13.00בגיל הרך להוציא את ילדו בשעה 

הקשר בין ההורה לילד, וזמן איכות  של הילד. תועלת נוספת בהצעת ייעול זו הינה שמירת ילצורך בסיס

 שירוויח הילד, בעת המפגש עם ההורה בשעת הצהריים ושהות עימו עד הערב.

]פסיכולוג, יועצת, גננת שילוב/מתגברת[ כדי לענות על הצורך באבחון  חובת הכנסת צוות מערך מסייע לגן .3

ים אצל הגננת , אין לה כלים ועולה חשד מסו מוקדם של הילד הצעיר. כאשר הילד הצעיר מגיע לגן

כדי לטפל בבעיה בעודה קטנה, ולא  ב שהאבחון ייעשה מוקדם ככל האפשרמקצועיים לאבחון, אך חשו

ם לשיחה לדחות את האבחון והטיפול על לגיל חובה, וגרירת הבעיה אל תוך כיתה א'. כיום נקראים ההורי

עם הגננת , אך לא תמיד מקבלים את חוות דעתה, מבטלים את דעתה או דוחים את תחילת הטיפול למס' 

מקצועית ולהפנות את נים, יוכלו אנשי מקצוע לתת חוות דעת מסייע לגמערך כאשר יוכנס חודשים. 

נת לשמור על מקומה . כך תוכל הגנהורים ישירות לטיפול ממוקד בבעיה של הילד, ולפתרונה תוך זמן קצר

רגשי ראשוני לקבוצת הילדים שבגן, ולייצג את משרד החינוך בצורה -כבעלת  מקצוע הנותנת מענה חינוכי

 הולמת, מקצועית וראויה יותר.

אנו מבקשות, ברוח הדברים הללו, כי תינתן לנו במה בדיון זה, להעלות את טענותינו, תוך הצגת עובדות קיימות 
 פגיעה הכלכלית בציבור הגננות בישראל.המבהירות את גודל ה

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                              
 דורית חזן                                                                                             

 יו"ר ארגון גננות מחנכות                                                                                                               

 
 העתק: 

 מנהלת וועדת החינוך, התרבות והספורט. -גב' יהודית גידלי
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