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6.3.18 

 : לכבוד
  ,שר החינוך, נפתלי בנט

 ,ל משרד החינוך"מנכ ,שמואל אבואב
 יו"ר הועדה לקידום זכויות הילד, ,כ יפעת שאשא ביטון"ח

 המפקחת על הבריאות, ,עירית ליבנה 'דר
 .שלום רב

 
 

 הוצאת הסייעות הרפואיות מהגניםיוזמת  : הנדון
 

"מענים לילדים אלרגיים",  :בנושא 18.1.18יום בכויות הילד בישיבת הועדה המיוחדת לזשנערך בסיכום הדיון 
 .רפואיותלמצב של ויתור על הסייעות הולהגיע קראנו שהמטרה היא להדריך את הצוותים החינוכיים 

   
 .אל תחסכו על גב הילדים ולא על גב הגננות  -ה לפני אסוןעכיו"ר ארגון גננות מחנכות אני מתרי

 
 :כיום הקיים העבודה עומסלהוציא סייעת רפואית מהגנים, בשל מישהו ל הדעת נבצר ממני להבין איך עולה ע

 .ילדים 35גני הילדים מונים -
 .בכל גן יש היום מספר ילדים מורכבים ומאתגרים עם בעיות אלימות, על הספקטרום ועוד-
  .גני טרום טרום חובה מקבלים ילדים לא גמולים והצוות עסוק כל היום בהחלפות בגדים-
 .ילדי הגן כלגננת וסייעת אמונות על ביטחונם, שלומם וחינוכם של -

 
 :לא מזמןמקרה שקרה 

הצליח לברוח מהגן )אחרי אין ספור נסיונות ושני מטר,  בגובהלד על גדר טיפס ינשות צוות,  3באחד מהגנים בו יש 
  .לטיפול רפואי נזקקה, שבסייעת ילד אחר פגע  ,אותו הגןב .בריחה שסוכלו(

 ?לשמור על חייו של ילד אלרגי גםנראה לכם שצוות כזה יכול היה  האם
 ,לא יכולה להיות צמודה לאורך כל היום לילד אחד בלבד. ודאי שלא בזמן הארוחהמן המנין אף אשת צוות 

 .לסיוע יםזקוק ילדים אחרים כשילדים
 .על כתפי הגננותשל חיים ומוות מטלה ואחריות  תתווסף ,בהם עובדות הגננותבתנאים הנוכחיים שלא ייתכן 

 
  :התנאים הבאים לוודא קיומם שלכדי שגני הילדים יעבדו בצורה מיטבית יש 

 
 . 25הקטנת כמות הילדים בכל הגנים ל  .1

 
עת ימוציאים את הסי-היום  הוגולא כפי שנ].שלוש נשות צוות תעבודנה ששה ימים בשבוע בכל הגנים .2

 [.גן אחר/לא דואגים למילוי במקומה בעת מחלה/ ביום שישייה בכל פעם שיש מחסור בסייעת ביהשנ
 

 .לגננות עבור כל ילד מאתגרכספי תגמול  ויינתןמאתגרים, הילדים האיזון ובקרה על כמות  ובכל גן יהי .3
 

 .כפי שדורש חוזר מנכ"ל תאגנית שטיפה ומים חמים בפינת החתלה מוגבהת ומוצנע תקןבכל גן תו .4
 

 מענה מיידי,  מסכנת חיים לקבל סייעת שתהיה צמודה אליו בכל רגע, ותוכל לתת לו זכותו של ילד בעל אלרגיה
 .את עבודתה על הצד הטוב ביותר בצעוזכותה של כל גננת לקבל תנאים ראויים על מנת ל

 .ההצעה זו מסכנת את חיי הילדים האלרגיים ומסכנת את המשך העסקת הגננת במידה ויקרה אסון-להבנתנו 
 ...כשאין מספיק נשות צוות להרחיקם ,ת חייםבפעולות הצל החוזיםרה לשאר הילדים מה יק  חישבו
  .לפני שיקרה אסון זו יוזמהבטלו 

 
 

 בברכה,
 דורית חזן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 העתק:
 אגודות וארגונים למען הילד

 אגודות וארגונים למען האשה
 


