
                  

 יכות החינוך א טיפוחלמען   ארגון גננות מחנכות
 מעמדה ותנאי העסקתה של הגננת בישראלולמען שיפור 

 : www.gananot.org.ilהאינטרנט כתובתנו באתר      gananot7@gmail.com דוא"ל:כתובת 
   072-2331942 פקס:  052-336024 6:טלפון

 
 

 

 

 
 ראשון, כז' בסיון התשע"ב
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 לכבוד
 אבקסיס-חה"כ אורלי לוי

 הוועדה לזכויות הילדיו"ר 
 הכנסת

 ירושלים
 

  -החינוך במוסדות צהרונים להפעלת טרכנטנברג ועדת כניתת מקריסת חששדיון בנושא ה הנדון:
 הצעה לדיון מהיר של חה"כ אורי מקלב

 
 

 שלום רב,
 

הוקם במטרה להוות ארגון עובדים יציג של הגננות בישראל, ופועל למען קידום איכות  'ארגון גננות מחנכות'

כיושבת את מינויך  בברכהאנו מקדמות  החינוך לגיל הרך ולמען שיפור מעמדה ותנאי העסקתה של הגננת בישראל.

כי ומאמינה , כמי שנחשבת כבעלת הרגישות הציבורית מן הגבוהות בקרב חברי הכנסתראש הוועדה לזכויות הילד. 

 כי, המוצא נקודת את , אנו תמימי דעים עמך כי יש להשוותפוטנציאל לאובדןאשר מובילה  להזנחה ביאהמ מצוקה

 דור העתיד של המדינה.  -ידך ובתרומתך למען עתיד ילדינוומאחלים לך בהצלחה רבה בתפק ,המדינה חובת זו

 העולםחסר הגנה, ישע וניסיון. לא בכדי, , ביותר המקופח הציבור הם, העולם בכל כמו, ילדיםברור לכל כי 

 תחוםאנו בטוחות כי , זכויות על הגנה יש שבו תחום יש ואם הילד זכויות על שיגנו שונות אמנות חוקקו והמדינות

 הילדיםבהן ש קשות בבעיות ותנתקל אנחנו ושעל צעד כל על כמעט. ביותר והבולט הדומיננטי התחום הוא הילד

 שינהל הדור יהיו וילדינו ,קשישים נהיה שאנחנו ובשעה ,העתיד והם התקווה והם הואיל אבל, להגנה זקוקים שלנו

 .הלאומי גם וכמובן האישי גם, עתידנו תא גם להבטיח אישי אינטרס גם לנו יש אז, המדינה את יחזיק, המדינה את

חוסר היכולת להיערך מראש  אנו מביעות התנצלות כי לא נוכל להשתתף וליטול חלק בדיון חשוב זה, בשל 

קשות להציג את עמדתנו באשר להפעלת הצהרונים במוסדות החינוך אנו מב. בהזדמנות זו,  בהתראה כה קצרה

 בכלל ובחשש לפגיעה בהפעלתם בפרט:

 , ע"פ המלצות משרד הבריאות.13.00את ארוחת הצהריים בשעה  לדאוג לצרכי הילד הצעיר, ולהגיש לו יש .1

לשחרר הביתה את הילדים שאינם נשארים  -במקביללשם כך , יש להכניס את צוותי הצהרונים בשעה זו, ו

 בצהרון.

 לבצע את עבודות הניהולכדי  14.00ותשאר בגן עד   13.00הגננת תסיים את עבודתה עם הילדים בשעה  .2

 .כשהילדים מטופלים ע"י צוות הצהרון

 .שרוצים לנוחילדים לדאוג למזרנים בכל גן, עבור  על הרשות  .3
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 צוות הצהרון חייב לכלול גננת וסייעות שהוכשרו לתפקידן. ילד הגן חייב לקבל טיפול וחינוך ראוי. .4

צוותי הבוקר והצהרים, כדי שישמר בהקפדה לצורך טיפול מיטבי בילדים יש לתאם קו חינוכי אחיד בין  .5

 הקו החינוכי של הגן.

במקרה של גן אשר בו ילדים משולבים או בעלי צרכים מיוחדים, יש לערוך תכנית עבודה אישית שתמשך  .6

גם בצהרון, ולכלול הקצאת  מטפלים/פסיכולוג הגן וכוח אדם לטיפול בילדים אלה, הזקוקים לתשומת לב 

 נוספת גם בצהרון.

לטיפול במבנה, בין צוות הבוקר לצוות אחה"צ חלוקת עבודה לארצי  חוזה צוותי ל משרד החינוך להכיןע .7

 ציוד, הגיינה וניקיון.

 

 

ארגון גננות מחנכות רואה את צרכי הילד במקום הראשון בחשיבות, ודורש ליישם תוצאות מחקרים 

 של הילד ומילוי צרכיו הבסיסיים.שנעשו בארץ ובעולם כדי לדאוג לרווחתו הרגשית, נפשית ופיזית 

  

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                              
 דורית חזן                                                                                             

 יו"ר ארגון גננות מחנכות                                                                                                               
 
 
 

 העתק: 
 חה"כ אורי מקלב

 רחל סעדה, מנהלת הוועדה לזכויות הילדגב' 
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