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 1911111' שבט תשע"ד  יח

 111111.11ביום ג'  ועדת חינוך" דיון העסקת סייעת נוספת בגן הילדים"–נייר עמדה 

 

 שר החינוך ויושב ראש וועדת החינוך שלום רב, 

ת מתמודדות עם מטלות בפתח דברי אני רוצה להודות לכם על העלאת הנושא על סדר היום1 מנהלות הגן והסייעו

 רבות במהלך יום לימודים ואינן מצליחות למלא את תפקידן כראוי בגלל מחסור בכוח אדם1

אני רוצה להעלות בפניכם כמה נושאים חשובים שידגישו את הצורך בהעסקת סייעת פדגוגית נוספת כחלק בלתי 

 נפרד מהתוכנית החינוכית בגן הילדים1

 

 ילדים 53מאוכלסים רוב הגנים ב הוחלו רפורמות שונות בגני הילדים, וכיום כידוע לכם, בשנים האחרונות 

צוות הגן מונה מנהלת גן אחת וסייעת אחת, משמע עקב לחצים המופעלים על מנהלת הגן(1 )לפעמים אף יותר, 

 בגנים:הרפורמות ששינו את המציאות  מהמלצות החוקרים1 פי שנייםילדים, דהיינו:  11-11יחס של מבוגר אחד ל 

 שילב בגנים ילדים מתחת לגיל שלוש שאינם גמולים ואינם עצמאיים1 ש -נברגטיישום חוק טרכ 

  'משלב בגן ילדים עם צרכים מיוחדים ללא תוספת כוח אדם ומאלץ את צוות הגן להתמודד ש-'יעד ההכלה

 1 םעם הקשיים בשילוב

  'ות שלוש פעמים בשבוע, ופעם דורשת מהגננת לשבת עם קבוצות ילדים קטנה-רפורמת 'אופק חדש

 בחודש לשוחח אישית עם כל ילד1

 להשאיר את הסייעת לנהל את הגן כשהיאיכולה להיענות לדרישות המערכת ובה בעת אינה  הגננת  ברור לכול כי 

 1ילדים לבדה .51-5אחראית על 

 1/עצמאייםנם גמוליםאין תנאים פיזיים לטיפול נאות בילדים שאי ם העירונייםבנוסף לאמור לעיל, בגני

 מה קורה כאשר: -נקודות למחשבה  

 1ילד הולך לשירותים וצריך סיוע  

 1ילד בלתי גמול ש"ברח לו" וצריך שינקו אותו 

 1בקבוצת למידהכשהגננת נשארים באחריות סייעת בלבד, ילדי הגן  .5 -למעלה מ  

 לא אחת הממצאים הבאים:ובאו הבפני וועדה זו 

 יושל  קליין פ' פרופסור של "ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך" מסכם את עבודת הוועדה בראשותה '

 שפורסמו בעקבות המחקר נכתב כי: הועדה במסקנות 1לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך ,יבלון

"כדי לאפשר לצוות החינוכי להכיר מאפיינים אישיים של כל התלמידים, להתייחס אליהם תוך ביטוי רגישות 

 11-11הוועדה ממליצה לכלול והענות לצורכיהם הייחודיים ולאפשר לילדים להתפתח בסביבה תומכת למידה, 

 "1-31ילדים בכיתה של בני  11-.1, ו 1-5ילדים בכיתה של בני 

 נמצאת טבלה ובה המלצות 1..1המייעצת בראשותה של פרופ' רוזנטל שהתפרסם בינואר  ח הוועדה"בדו 

]שתי השורות התחתונות רלוונטיות לדיון הוועדה לגבי גודל הקבוצה והיחס בין כמות הילדים למחנכת1 

 היום[
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חים תחת משרד ת במעונות היום המפוקומיושמשאליהן הגיעו החוקרים בעקבות מחקר רציני ומעמיק,  ההמלצות
נשאלת השאלה מדוע ילדים בני אותו גיל הנמצאים במעון יום 1 אינן מיושמות בגני הילדים בישראלהתמ"ת אך 

וילדים בגן עירוני מקבלים יחס שאינו תואם סטנדרטים של מדינות  מקבלים תנאים המאפשרים התפתחות תקינה
 מפותחות?

 בעולם: בגן /אנשי הצוותהילדיםאת היחס בין כמות  ועוד נתון אחד חשוב לא פחות: להלן גרף המציג

התפתחות תשתית ל, שהחינוך הקדם יסודי מהווה הבינו כנראה גרףהמדינות שממוקמות בצד השמאלי של ה
 מתי יגיע תורנו?  1תקינה

ארגון גננות מחנכות יודע  כי העסקתה של סייעת מקצועית נוספת בגן הוא צורך קיומי לילדים, לצוות, 

 1לניהולו התקין של הגןו
נוהג להשיב יש כמו כן  כנסה לגן1יטרם ה, יסודיתפדגוגית הכשרה על הסייעת לקבל כי  מדגישארגון גננות מחנכות 

 העתיד1 האחראית לחינוך דור ,אחת השתלמויות משותפות לצוות הגן כיחידה
 

 ,דורית חזן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות1 

 העתקים:
 חברי ועדת החינוך

 שמעון אוחיון  'דרח"כ 
 כ שלי יחימוביץח"
 הורים ארצי ה ןרגוא

 ""גן סגור ,"כולנו משפחה"
 וועדה לזכויות הילדה

 האשה זכויותהועדה לקידום 
 אבי שגיא 'פרופ
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