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 לכבוד

                                                                                                       זוארץ אורית כ"חה

 , רב שלום

 (4251/18/פ)  2012 –ב"התשע, ילדים בגני הילדים מספר להגבלת חוק הצעת:  הנדון

. נותגנ ידי-על המנוהל חדש מקצועי איגוד הינו( הארגון פרופיל ב"רצ' )מחנכות גננות ארגון'
 של העסקתה ותנאי מעמדה ולשיפור הרך בגיל החינוך לאיכות לדאוג למטרה לו שם הארגון
 .בישראל הגננת

 מספר הגבלת. ל"הנ החוק הצעת להגשת היוזמה על ידייך את ולחזק אותך לברך מבקשות אנו
 נוא. הארגון של היום העדיפויות סדר בראש העומדות הסוגיות אחת הינה הילדים בגני הילדים
 .עמדתנו את ולהציג בנושא בהרחבה עימך לדון שנוכל מנת עימך להיפגש בבקשה אלייך פונות

 :פגישתנו בעת בהרחבה עימך לדון נבקש בהן העיקריות הנקודות אלו, היתר בין

", הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר" – הרך לגיל החינוך דרכי לבחינת הועדה ח"מדו .1
 להכיר החינוכי לצוות לאפשר כדי: "מרכזית מסקנה עולה(, 2008) קליין פנינה' פרופ בראשות

 לצורכיהם והיענות רגישות ביטוי תוך אליהם להתייחס התלמידים כל של אישיים מאפיינים
 ילדים 16-14 לכלול ממליצה הוועדה, למידה תומכת בסביבה להתפתח לילדים ולאפשר הייחודיים

 ".6-5 בני של בכיתה ילדים 20-16, 4-3 בני של בכיתה

 לגן המגיעים מיוחדים צרכים בעלי ילדים עם מתמודדות גננות, השילוב חוק בעקבות .2
 , דבר המוסיף קושי לאלה הקיימים גם כך בגן צפוף.לשנה משנה גדל ושמספרם אבחון ללא

 להם להחליף צורך שיש ,גמולים בלתי ילדים עם להתמודד צריכות 3 בגילאי לילדים גננות .3
 .ועוד אכילה, בהלבשה  עצמאיים אינם שעדיין ילדיםולסייע ל, נאותים איםתנ ללא

 לחינוך יזכו לא הילדים אך, הקרובה הלימודים בשנת ייושם 4-3 לבני חינם חינוך חוק .4
 את להקטין החליטו חלקןב, נוספת בסייעת הגנים את לתגבר הוחלט חזקות רשויות בכמה. שווה
: כנו על תקןה את מותירות יותר נמוך אקונומי-סוציו במצב שויותר. גן בכל 32 -ל הילדים מספר

 .ילדים 35 עם בגן מבוגרים2

 .ללעי שהזכרנו הנקודות את פירוט ביתר נציג בה פגישה קביעת על לך ודהנ
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