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 הגעת ילד לגן פתרונות למעקב על :נייר עמדה לקראת הדיון בנושא

 

כך מתנוונת  -כי ככל שהעזרים הטכנולוגיים נפוצים ושמישים -מחקרים בנושא "זיכרון בעידן טכנולוגי" מגלים
רכב, מחר הוא ישכח חלילה לתת לו אם נסיר היום אחריות מההורה לזכור שילדו נשאר ב -יכולת הזכירה שלנו. לכן

 הורה לגורם אחר כל עוד ילדו נמצא ברשותו.האין להעביר אחריות מ מים, תרופות, או לא יעיר אותו בבוקר.

"נוהל זוגי" ולבקש מכל אם  אני מציעה לקיים נשכחו ע"י האב.הילדים  -מחקר סטטיסטי גילה כי ברוב המקרים
 הוריד את הילד בגן או במעון.הוא שאכן לבן זוגה לוודא  9.00שעה שתתקשר ב

עד כה לא יושם דבר מהם וילדים רבים שילמו על כך ניירות עמדה בנושא. מספר  2012מאז ארגון "בטרם" פרסם 
 בחייהם.

פתרון להצלת חיי ילדים הנשכחים  אלינו והציעוגם שפנו  יזמיםיש  -בעידן בו לכל בעיה נמצא פתרון טכנולוגי
פתרון זה יוכל לתת מענה ראוי ולהציל חיי ילדים גן  את הכפפה המושטת. שהמדינה תריםדאי ברכבי ההורים. כ

 .בחופשות ובחגים, בהם הגן אינו פועל 

פתרון טכנולוגי למיגור התופעה. יופעל בו  30.12.16ה לקחת אחריות ולנקוב בתאריך יעד: נדרשת המדינ -לפיכך
 .30.6.17-יערך פיילוט, בו ייבדקו הדברים.  מסקנות והצעות לשיפור יוגשו ע"י ועדי הורים ב 1.1.17-החל מ

 
 ,גורף מערכתיארצי ובאופן בו תיושם הטכנולוגיה  1.9.17עד לתאריך 

ינוסח  הסכם משפטי בהיר ומפורט שיוסכם על ארגוני העובדים בו יובהר כי לגננת אין כל מעורבות ואחריות 
 אי הגעת ילד לגן.לדיווח על 

  
 -לגייס את מנהלות הגניםלהתגייס ומוכן ארגון גננות מחנכות לעת הזו, וכדי למנוע הישנות מקרים קשים נוספים, 

 תשע"ז: לפעול באסיפת הורים ראשונה
 

 שיחה בנושא חשוב זה.קיום ב .1
 חלוקת חומרי עזר כתובים שיימסרו לידיה מראשב .2
 ון של הורים לועד ההוריםהעברת רשימת ילדי הגן ומספרי טלפב .3
יהיו אחראים לבדוק מי חסר ש הורים 3הורית. מתוכה ייבחרו  יקים קבוצת ווטסאפשועד ההורים בבחירת  .4

 .אפ של ההוריםוטסבבוקר, וישלחו הודעה בקבוצת הו
 
 
 

  הורית של הגן אפטסותפה בשום דרך ובשום צורה לקבוצת ווכי הגננת לא תהיה שחשוב להבהיר 
 

 

 בברכה,

 דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות


