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 תשע"ט  א' סיון 4.6.19

 תשתית להפעלת מערכת חינוך מיטבית לגיל הרך

 קבוצת גננות בצעד חריג ואמיץ.יזמה את הקמתו ש, לומד הוא ארגון "ארגון גננות מחנכות"
נאי לתגיל הרך, ההפועלות להעצמת הפרופסיה של מחנכות  ,מייסדות הארגון הן גננות ותיקות, מנוסות ומקצועיות

  , תוך הבנת צרכי הילדים, ההורים והצוותים החינוכיים. גיל הרךבחינוך לשיפור הו ,עבודה ראויים
, אנו עדות לפגיעה חמורה בילדי 2012 -ויישום המלצות ועדת טרכטנברג ב ,2008 -מאז החלת רפורמת אופק חדש ב

 כל באי הגן. המשבר החמור אליו נקלעו  עקבותבמסמך זה נכתב  כי כאחד. הגן ובצוות החינו
 הגיעה העת להיפוך הפירמידה: 

 השקעת משאבים מירבית בגיל הרך, לשם הנחת אבני יסוד מוצקות בשנות חייו הראשונות של הילד. •

קמת משרד ממשלתי לגיל הרך ולהורות שיהיה אחראי על כלל ההיבטים הנוגעים לילדים מגיל לידה ועד ה •
 תמ"ת,רווחה, חינוך, הנוגעים לגילאים אלו ממשרדי הממשלה השונים )והמשאבים שש תוך איגום הנושאים 

 והעברתם לאחריות המשרד לגיל הרך ולהורות., כלכלה, בריאות, נגב וגליל

 OECD  1בהתאם לסטנדרטים המקובלים במדינות ,6חוק חינוך חינם מתום חופשת הלידה ועד גיל החלת  •
 

 גיל הרך שעיקריה הם:התשתית מיטבית לחינוך  : הנחתמסמך המטרת 
 התאמת יחסי כוח האדם והקטנת מספר הילדים בכל כיתת גן.. 1
 ינוי בתפיסת הכשרת הצוותים החינוכיים במסלולי הגיל הרך.. ש2
 . התאמת ימי החופשה במוסדות החינוך לימי החופשה במשק.3
  .הצעירים והצוות התאמת מבנה הגן לצרכי הילדים. 4

   -יחסי כוח אדם . 1
, 2, ע"פ המלצת פרופ' פנינה קליין ז"לילדים 25לא יעלה על ו  OECDיותאם לתקני המספר הילדים בכל כיתת גן     

ילדים בעלי צרכים מיוחדים  .וכדי להפחית את הצפיפות הקיימת כיום בשטח הגןעל מנת לאפשר תיווך נאות 
רפואי בגן. הגננות תקבלנה הדרכה ותמיכה, ותתוגמלנה בשכר החל -פראהמשולבים בגן, יקבלו טיפולים מצוות 

 המשולב/ים.מהילד המשולב הראשון. יש לבחון הפחתת כמות הילדים בגן, בהתאם למורכבות הילד/ים 
 
  –ותפעולוהכשרת הצוות החינוכי  . 2

 ואחריותו.ו תחת פיקוח תהיינהו  ,לגיל הרך ולהורותחדש משרד על ידי  תועסקנהגננות וסייעות כאחד,  •
 .OECDמדינות ה כמקובל בחתירה לשיפור המעמד והתנאים תוך תנאים הקיימים, ב זכויותיהן תישמרנה

סייעות חדשות תוכשרנה טרם כניסתן לעבודה. סייעות שכבר שולבו במערכת, תשתלמנה בהתאם  •
 ת סייעות.ללימודיהן הקודמים תוך התאמה לדרישות הקיימות היום במסלולי המכללות המכשירו

   .קבלה במוסדות להכשרת גננותהתנאי יועלה סף  •

ע"פ  משרד החינוך בהשתלמויות המאושרות ע"ילאורך כל שנות עבודתן  בשכרתשתלמנה גננות וסייעות  •
 . זרה ראשונהע ןצרכי הצוות, ובכללן השתלמות בהגשת עזרה ראשונה וריענו

 

                                                           
, הילד להתפתחות התורם בסיס המשפחתי בתא רואות אנו. וליווי להדרכה תומכות מסגרות צעירים להורים להציע המדינה על 1

 .שנה לחצי הלידה חופשת את להאריך ההורים לאחד לאפשר רבה חשיבות יש לכן

מסמך מסכם: : סוג הפרסום/ תשס"ח:  2008- שנת הפרסום /פנינה ש' קליין, יעקב ב' יבלון : ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך 2

 http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23029.pdf ממצאים,מסקנות,המלצות
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 .הסמכה לחינוך בגיל הרך/שלא קיבלו הכשרה  נשים/עובדי קבלן  א ישובצול •

 כל מנהלת גן תקבל הכשרה בתשלום כיצד לנהל מוסד חינוכי /צוות עם מספר סייעות. •
 

 ארצית. כלל  ברמה 3-6 ( יוחל לגילאימותאם גיל וצרכים לילדים ולצוות )יום חינוך ארוך א"יוח
 המעבר ליוח"א ייושם בהדרגה ויעשה בתנאים הבאים:

ויופעל ע"י צוות הגן בחופשות. בכל גן יעבדו שני צוותים המונים שבע נשות  16.30--7.30פתוח בשעות  הגן יהיה
 )מנהלת גן, שתי גננות נוספות וארבע סייעות( אשר תחלקנה ביניהן את המשמרות לפי החלוקה הבאה: - צוות

 
 שעות פרונטאליות ביום ותקבל שעת הכנה לניהול הגן כל יום. 5תעבוד  מנהלת הגן

 שעות פרונטלי ותקבלנה חצי שעה ביום להערכות פדגוגית. 5.5גננות נוספות תעבודנה 
 הסייעות תעבודנה שש שעות פרונטאליות ביום, ותקבלנה שעה נוספת לניקוי והכנה פדגוגית בגן מידי יום.

 1951-תשי"א)בודה ומנוחה, חוק שעות עכעובדות כפיים ותהיינה זכאיות להפסקה ע"פ כל עובדות הגן תוכרנה 
 (.20סעיף 

 .  4שעות חינוך 5 -ו 3שעות פרטנות 5שעות פרונטאליות  25: לגננתמבנה שבוע העבודה 
להפחית תהיה אחראית על סידור עבודה לכלל הצוות, כדי לאפשר גמישות בשעות העבודה במטרה  –מנהלת הגן

 עדרויות מהגן.יאת שיעור הה
 
 
  – ימי חופשהמבנה שנת הלימודים ו .3
 

.  ימי דבר כלליוכרו כימי עבודה טרם פתיחת שנת הלימודים בסוף אוגוסט  של הגננותימי ההערכות  עשרת
מבלי לפגוע , ההורים לתאריכי החופשה של  להתאימםהחופשות בגן יותאמו ללוח החגים העברי, תוך ניסיון 

 .במספר ימי החופשה להם זכאית הגננת
 

הגננת תעבוד עד סוף יוני, והסייעות תעבודנה עד סוף יולי. גננות . שנת הלימודים תורכב מאחד עשר חודשים
 .  200%ודש יולי תקבלנה שכר מוגדל: המעוניינות לעבוד בח

 שלושת ימי אסרו חג, שושן פורים ולג' בעומר יהפכו לימי לימודים. 
 בחודש אוגוסט יהיה הגן סגור, ויבוצעו בו עבודות שיפוץ והכנה לקראת שנה"ל הבאה. 

 יתחיל הצוות להיערך לשנת הלימודים. 21.8ב
 סה"כ( תוכל הגננת לצאת לחופשה גמישה בתשלום במהלך השנה.ימים  15בתמורה לימי העבודה הנ"ל )

 
 -. שטח הגן והתאמה פיזית4

    .-oecdשטח הגן יותאם לכמות הילדים הלומדים בו, ע"פ תקני מדינות ה •

 מתקני הגן ) ידיות, מגירות, אסלות, ברזים ,שולחנות כסאות ומתקני חצר( יותאמו לגובה הילד. •

 מנוחה באזור שקט, בו יהיה ציוד מותאם שיאפשר מנוחה לילדים הזקוקים לכך.בכל גן תהיה פינת  •

 בכל גן תהיה פינת עבודה שקטה בה תוכל הגננת לעבוד בקבוצה קטנה. •
 כסאות גבוהים לשיחה של אנשי צוות והורים.ובכל גן יהיה שולחן עבודה  •

 ישי.בכל גן יהיה תא שירותים המיועד לצוות, וארון נעול לתיק וציוד הא •

 

                                                           
  .הגן מילדי אחד כל של ההתפתחותיים לצרכיו התייחסות תוך משמעותית למידה להעניק נועדו -הפרטנות שעות 3

 כלליות הורים אסיפות, מקצועי רב צוות ישיבות(, ופרטנית קבוצתית, שנתית) עבודה תכניות להכנת מיועדות -החינוך שעות 4

 .ועוד רכישות, הרשות מול התנהלות, תומך צוות עם פגישות, צ"אחה ופעילויות מסיבות, ופרטניות
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 עד שיוחל יוח"א לפי המתווה המוצע, יש להיערך ברמה ארצית ולהסדיר:

 והרשות המקומית. לגיל הרך ולהורותהמשרד באחריות  -מערך מחליפות לגננות הקמת •

לא או בגנים שהמבנה והציוד מותאם לשלבי התפתחות של ילד יום ילדים שאינם גמולים יישארו במעונות  •
 . תקבע תחנת קליטה נוספת במחצית השנה לילדים שנגמלו.גמול

 באופן קבוע. לילדם להורים שמעוניינים ביום קצר  13.30בתתאפשר תחנת יציאה  •

 גננות מניקות תקבלנה שעת הנקה. •
יש לשנות את תפקיד ה"מפקחת" לתפקיד בעל משמעות חיובית המותאם לצורכי הגננת: מאמנת,  –פיקוח •

לנושאת התפקיד החדש יהיה מספר מוגבל של גננות תחתיה על מנת שתוכל לתת  מדריכה, מלווה, יועצת וכו'.
 הדרכה וליווי משמעותיים. 

 . בתשלום לת גן, שעברה קורס אימוןמנהמלווה שהיא גננת  תוצמדלכל גננת בשלוש שנותיה הראשונות  •

 יעיל.זמין ותן שירות למרפואיים יעובה -מערך הצוותים הפרא •
 

 
 

אחר ל "המשרד לגיל הרך ולהורותגוף חדש: "הקדם יסודי ייבנה ויעוצב מחדש ע"י  ךמערך החינו  -לסיכום
  על מחקרים עדכניים מהארץ והעולם. ותהתבססתוך התייעצות עם גורמי החינוך בכל הדרגות והמגזרים, 

 תהליך זה יאפשר חשיבה ועשייה חינוכית אמיתית, ויצור יציבות בחינוך הקדם יסודי .
 

 מיטבי למציאות במדינה. מסמך זה עובד ושונה מס' פעמים בשנים האחרונות כדי להתאימו באופן 
 נמשיך לעבדו, ונשמח לשיתוף פעולה.

 
 בברכה

 
 דורית חזן,

 ארגון גננות מחנכותיו"ר  


