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ג'  15.7.18אב תשע"ט 

 

 במעונות יוםנייר עמדה : מצלמות 

 

מברך על הקמת מועצת הגיל הרך ועל היוזמה לפקח כראוי על מסגרות חינוכיות ארגון גננות מחנכות, המייצג גננות במדינה, 

 פרטיות, וראוי לתת לחברי המועצה )אנשי מקצוע מהשורה הראשונה( את המנדט להחלטות כגון אלה. 

 . גם על גני הילדים המפוקחים תקנת המצלמותה יוזמת ליוזמת ראשי רשויות להחיל אתמתנגד הארגון 

 הבחירות כדי לזכות באהדת ההורים, על חשבון ועל גב הגננות. תקופתראשי הרשויות מנצלים את נראה כי 

 נשות המקצוע, שלמדו תואר ראשון ושני והוכשרו לעסוק-הארגון רואה ביוזמה זו הבעת חוסר אמון מוחלט בגננות

 . בחינוך הגיל הרך

 כשבעצם מדובר בנשים ל "גננות" מתעללות ,בערוצי התקשורת מתפרסמות חדשות לבקרים ידיעות וצילומים ש

 ., ולא נבדק טיב הכשרתןפעוטונים, מעונות ומשפחתוניםשעובדות עם ילדים במסגרות כגון 

תן יד להכללת הגננות שלו בנשימה אחת עם המטפלות יאנו מצפים מהמעסיק שלנו שיגן על שמנו ומקצועיותנו, ולא י

 המתעללות.

 שלום הילדים בהיותן ניתנות לפריצה בקלות. הצבת מצלמות בגנים מסכנת את

 ים, והן תחת פיקוח שוטף של מדריכה ומפקחת חינוכית. נש 3-5עברו הכשרה במשך הגננות בישראל 

 ., היודעים לבטא את עצמם ולספר בבית מה חוו בגן 3-6עובדות עם ילדים בני נות בגנים עירוניים נג

 אין להכליל על הכלל אלא -אין גננת שלא רוצה את טובתו של הילד ותעשה הכל למענו. אם קיימת אחת כזו

 .לטפל נקודתית ולוודא שמקרה זה לא יישנה

 

 !הבעיה אינה הגננת, והמצלמה אינה פתרון

 מת ההכשרהתנאי הקבלה ור-התנאים הבלתי אפשריים בהם עובדות הגננות, ואולי לפני הכל  -הבעיה הקשה היא

 .של עובדי הגיל הרך

 ,כשש שנים-רצוי שהמדינה תקצה משאבים לתיקון כל הליקויים עליהם מדווח ארגון גננות מחנכות מאז הוקם

 .ותטפל בבעיות הקשות שאיתן מתמודדות גננות מאז הוחל האופק החדש בגנים ומאז יושמו המלצות טרכטנברג

 

 וראה.יש להעלות את רף הקבלה למוסדות עובדי הה •

 רק אנשים שעברו מבחני אישיות ועברו הכשרה חינוכית יורשו לעבוד בגן. •

 .יש ליישם את חוזר מנכ"ל שנכתב לפני עשרות שנים, ולהציב בכל גן אגנית +מים חמים בפינה מוצנעת •

 .יש להתקין בכל גן פינות מנוחה שקטות ומצוידות עבור ילדי ט.ט.ח כפי שהובטח ע"י שר החינוך •

 קורים דברים אחרים! –יש לוודא שכל גני הילדים ט.ט.ח מקבלים את הקצבה שמעביר משרד החינוך, משום שבשטח  •

 יש להקטין את מספר הילדים בגנים ולאפשר עבודה בתנאים ראויים. •

 אם תנאים אלו יתקיימו, לא יהיה צורך במצלמות !
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