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 מדיניות החינוך והטיפול בגיל הרך בישראל עמדת ארגון גננות מחנכות לדיון:

 

משרד החינוך והממשלה בכל הנוגע למדיניות הנוגעת לגיל הרך,  בהצהרותבעשור החולף חלו תמורות משמעותיות 
 להלן הפירוט: בילדי הגיל הרך ובצוותי הגן. געולא נעשה די, ואם נעשו שינויים, הם גרמו לעוול ופ -אולם בפועל

י. וסרמן, שמניעיו לחתימה לא נבדקו  – דאז נחתם הסכם אופק חדש, אותו הוביל מזכ"ל ההסתדרות 2012. בשנת 1
. טרם עזיבתו את התפקיד, הוכיחה מחלקת כפייםנקיית לא היתה פעילותו שעדיין, אך כעת הוכח ע"י בית המשפט 

 (שיזם ח"כ מ. נהרי. מסמך מ.מ.מ.ראו ). ופק החדשא, שנגרמה עם החלת הבגננות פגיעהאת ההמחקר של הכנסת 

. עם החתימה על הסכם האופק, לא רק שהתשלום על שעת העבודה ירד, אלא נוספו תפקידים ומטלות חדשות 2
 .חוקי העבודהבניגוד ל-מתוגמלות  שאינןנוספות, עבודה דורשות שעות אלה  מטלות  .(מתנ"הר' קובץ )הגננות,  על

שעות אלו יועדו )ל שהיו חלק בלתי נפרד ממשרתה של מנהלת הגן. שעות ניהו 156כדי להוסיף חטא על פשע, נגזלו 
  .(פגישות עם צוותים תומכים, קניות, שיחות הורים הכנות פיזיות בגן, -וןגלמשימות ניהול כ

שעות נוספות, שהוא כלעג  36שנים, ולאחר דרישה של ארגון גננות מחנכות, ניתן לגננות "פיצוי" של  5באיחור של 
 .מות המטלות שנוספהלרש לעומת כ

בחוק חינוך חובה, תוך שמשרד  3שנתון  להחלתת ועדת טרכטנברג, ובממשלה המלצ והתקבל 2012-במקביל, ב. 4
ילדים לא גמולים ולא  .ההבטחה לא מומשההחינוך מבטיח להערך פיזית ופדגוגית לשילוב הפעוטים בגנים. 

ציוד, אזור החלפת גובה האסלות והברזים, ה -)קרי ,המבנהים, שאינם מותאמים מבחינת נעצמאיים משולבים בג
ות לא קיבל ו. הצ(זה שניםבחוזר מנכ"ל אוזכרה חובה זו שאגנית עם מים חמים בכל גן, למרות העדר בגדים, 

 פך להיות מעון טיפולי.ומוסד חינוכי שה :קונספטבהכשרה לטיפול בפעוטים, ולא נעשתה הכנה והתאמה לשינוי 

פעוטים עם מוצץ וחיתול משולבים בגני ילדים שבהם אין מקום ייעודי להחלפות ושטיפה, אין מקום  התוצאה:
, אין פינות מנוחה,   -oecdכמקובל במדינות ה למוצצים ובקבוקים, אין מספיק כוח אדם לתת מענה ותיווך נאות

 ות קורסים מעומס פיזי ותסכול.בניגוד להמלצות משרד הבריאות, ואנשי הצו 14:15שעת ארוחת הצהרים הינה ב
גננות וסייעות נעדרות תדיר מהגן עקב בעיות בריאות שונות, צוותי יוח"א סובלים מתסמיני מחלה שונים 

 (שעות ברצף, ללא הפסקה! 8מעל )ומשברים נפשיים עקב יום העבודה הארוך והמתיש, 
 
ילדים.  30בהם שוהים מעל  3-4שנתון  ה בגניייסיעת שנ נוספההוכנסה יוזמה מבורכת, אך חלקית:  2016. בשנת 5

סייעות חולות בגנים  לשלמלא מקום  -חדשות לבקרים -ום שהסייעת הזו נלקחתשמ ,תיקון זה הוא חלקי בלבד
 ?'אחרים, ואינה עובדת בימי ו'. האם צרכי הילדים שונים ביום ו

 
, 18החל מגיל לידה ועד גיל ארגון גננות מחנכות טוען כבר שש שנים בלהט כי יש להחיל את חוק חינוך חובה . 6

על ההחלטה להקמת המועצה לגיל הרך.  . אנו שמחות משרד החינוךאחריות תחת את ההכשרה והפיקוח  שיםול
המבנים והכשרת הצוותים לרפורמות שהונחתו בשטח  התאמתאת ראשית אנו מצפות מהמדינה לסיים  -עם זאת

 :ראשית ע"י, מורים בהובלת י. וסרמןגננות ע"י הסתדרות הנגרם ל, ולתקן את העוול הנורא ש2012-ב

 כפי שנעשה למורים-א. השוואת מקדם ההמרה מהעולם הישן לעולם החדש
 שעות ניהול למילוי מטלות המתנ"ה. 100שעות ניהול פנסיוניות, והוספת  156ב. השבת 

 
 דורית חזן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

http://www.gananot.org.il/uploads/4483032%D7%9E%D7%9E%D7%9E.pdf
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