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 7נייר עמדה לדיון בנושא הצפיפות בכיתות הלימוד

להציג  אני מבקשת –על מערכת החינוך בישראל והצפיפות בכיתות הלימוד  OECDח ארגון "דוק בולקראת הדיון אשר יעס
 :בנושא הארגון מספר נקודות המבהירות את עמדת

אשר תקבל , אשר הבטיח לשלב בגני הילדים בגילאי טרום טרום חובה בת שרות לאומי, אני מברכת את כבוד שר החינוך
ברצוני להתריע כי מצוקת כוח האדם אינה רק 7 אך לא הטוב ביותר, זהו פתרון טוב7 הכשרה לקראת השתלבותה לעבודה בגן

 7גם בגילאים הבוגרים יותר אלא מורגשת ביתר שאת, הצעיריםהילדים בגני 

נראה כי המצב בגיל הרך הוא , ח שבדק את מידת הצפיפות בבתי הספר ובחינוך הקדם יסודי"על פי הנתונים שעולים מהדו
 72..הממוצע הוא הוא , OECDבמדינות ה 7 ילדים על גננת 6.72היחס הממוצע בין גננת למספר הילדים הוא : החמור ביותר

עולה , במסגרת חינוכיתיותר סטנפורד נמצא כי ככל שילדים נמצאים /קליפורניהאוניברסיטת פ מחקר "ע7 לכל גננתילדים 
, (התפרצויות עצבים)טנטרומים , התחצפות :כגון" ,והבעיות גוברות[ הורמון המעיד על חרדה ומצוקה]רמת הקורטיזול 

, תצועים וחפצים ומעורבות באלימות פיזיגרימת נזק לצע, רשעות –וכן התנהגויות אגרסיביות , סירוב לשתף פעולה
 "...בעיות בריאותיות והתפתחותיות

ל "עם סיום שנה 7ואי שביעות הרצון של כל באי הגן ת אופק חדש בגניםיריבמשרד החינוך לא רק שלא הסיקו מסקנות משערו
7 ..27.ה הבאה ישהו בגן עד והחל משנ, .579.ם עד יבהם שוהים הילד, א"עוד התבשרנו על החלת האופק בגני יוח, ג"תשע

האם 7 ללא פינות מנוחה או הפוגה מהעומס הגרייה הווקאלי והחזותי ,לפעמים אף יותר, ילדים 95מדובר בכיתות צפופות של 
 ?האלה" א"בוגרי יוח"שיצטרכו לקלוט ולטפל בכל הילדים  ולוגיות לתיגבור השורותבבית הספר פסיכהוכנו 

גננות , עם החלת המלצות ועדת טרטנברג7 כשהצוות מונה גננת אחת וסייעת אחת 95כיום בגנים רבים מספר הילדים הוא 
עובדה זו מקשה על התנהלות תקינה וילדים רבים 7 לא גמולים וילדים בעלי צרכים מיוחדיםפעוטים וסייעות מתמודדות עם 
 7לא עצמאייםלב אישית כשיש צורך לטפל בכל כך הרבה ילדים  הצוות לתת מענה ותשומת יכולתמקופחים מפאת חוסר 

י אנ7 בוצע עד היוםילדים אך יישום החוק לא  .6ל ' ב-'עברה בכנסת הצעת חוק להקטנת מספר הילדים בכתות א ...6ב
, יםלדמדוע בגני הילדים לא רק שלא מצמצמים את כמות הי? מה עם גני הילדים שבהם המצב הוא החמור ביותר: תשואל

הפוגע בילדים ובגננות השחוקות , המצב הבלתי נסבלנו נאלצות להתמודד לבד עם מטילים עלינו עוד ועוד מטלות וא
 7והקורסות

לצמצם את כמות הילדים בגן ולהתאים את מספר ות משר החינוך ומראשי המשרד לקבל התיחסות לפניותנו הרבות אנו דורש
 7וד לגננת ולהחזיר את זכויותיה שנגזלוביחס בכולהת OECDאנשי הצוות למקובל במדינות ה 

החינוך בנושא החלת אופק בגני משרד האוצר ו משרד לקבוע מועד לדיון עם נציגי, י היציאה לפגרהאני דורשת עוד לפנ
 7א"יוח

 !אל תמשיכו לפגוע בילדים ובגננות !תעצרו את רכבת השדים הזו עוד לפני שהיא יוצאת מהתחנה
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