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 להלן מכתב שנשלח היום לכל חברי הכנסת:
------------------------------------------------- 

 לכבוד

 חברי הכנסת הנכבדים

 שלום רב

  

 .פגיעה בילדים, בגננות ובהוריםוההנדון: שתיקת המנהיגים נוכח מצב החינוך לגיל הרך 

  

כל אסון שמתרחש בכאשר   ,בעיקר בהקשר גנאי -לשיח הציבורי   לאחרונה מועלות הגננות . 1
בילדים יכולה  לא כל אשה שמטפלת .מואשמת "גננת" , למרות שאינה כזו ,במעון או פעוטון

 "להקרא "גננת.

של התואר "גננת" הפך להיות שם גנרי לכל אחת שעובדת עם ילדים, וכך מוכפש ציבור שלם 
תמוהה במיוחד שתיקת  .על לא עול בכפן  ,בעלות תעודת הוראה, תואר ראשון ושני נשים

ע גינוי באמצעי התקשורת העומדים ולא משמי  נותן גיבויהאמון על הגנת עו"ה, שלא  -המעסיק
 .לכל אלה שהכפישו את הגננות לשווא -לרשותו

לשים מצלמות בגני הילדים, ובכך  -יוזמה ע"י ח"כ שאשא ביטון לאחרונההועלתה  -במקביל . 2
לפגוע בחיסיון הילדים חסרי הישע. יוזמה זו באה לקיצה כשאני וחברותי ב'ארגון גננות מחנכות' 

בפרטיות הילדים והגננות, שעובדות תחת פיקוח מלא,  פגיעה האנושהוהסבר את ההסברנו חזור 
 ובצוותים בהם כל נשות הצוות עברו הכשרה והדרכה.

התנאים בגנים בישראל רחוקים מאוד מהתנאים המקובלים בגני מדינות  -להזכירכם  . 3
ותים, עם ילדים לא הם צפופים יותר, בתקן כוח אדם חסר, ללא תנאים פיזיים נא OECD:   -ה

לא די בכך, הועלו עכשיו שתי יוזמות שתפגענה בצורה אנושה באיכות  גמולים ולא עצמאיים. ואם 
 תשומת הלב הניתנת לילדי הגן, עד כדי סיכון חיי ילדים, ופגיעה חמורה בזכויותיהם:בהחינוך ו

חיים של ילדים, ההצעה להוציא את הסייעות הרפואיות לילדים האלרגיים, ובכך לסכן    *
 ושאר ילדי הגן במצבים בלתי אפשריים. ולהעמיד את הצוות

התיקון לחוק החינוך המיוחד, שכבר עבר לצערנו בקריאה שניה ושלישית ובעטיו יוצאו    *
את הילדים בגנים הרגילים. הצעה זאת תגרום מחד לכך שהילדים  הסייעות המשלבות

שוב תעמיד את -להם כדי להשתלב בחברה, ומאידך המגיע המשולבים לא יקבלו את התיווך
 צוות הגן במצבים בלתי אפשריים.

האם נראה לכם הגיוני ששתי נשות צוות תצטרכנה להתמודד עם ילדים אלרגיים בסכנת חיים ועם 
 ילדים, בלי שום סיוע נוסף? 35ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתוך גן של 

הכנסת הנכבדים, ובעיקר לראשי הועדות הנוגעות לדבר: ח"כ יעקב  חברי-קוראת לכם אני 
להשמיע קול זעקה נוראה בשם כל   ,מרגי, ח"כ עאידה תומא סלימן, וח"כ יפעת שאשא ביטון

 .הפגועים והשתוקים, ולהתנגד למהלכים שציינתי לעיל
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של גופים מקצועיים ביותר, המביעים דעתם על היוזמות   (2 , 1)מצורפים כאן שני מכתבים 
ביעו יותר הערכה ואמון אני בטוחה שביום שת .ונוגעים בילדי הגןהאחרונות שהועלו לאחרונה 

לעשייתן החינוכית של הגננות, נקבל גם יותר הערכה מההורים וממפקחות משרד החינוך, 
דרישות  דורשים מהגננות-ובעיקר ,המנצלים את הגננות, פוגעים ומתעמרים בהן לא אחת

 .תוך ניצול טוב ליבן ומצפונן -המנוגדות לחוקי העבודה במדינה

  

 .לקום ולהגן על הגננות ועל הילדים בחירוף נפש -חברי הכנסת המכותבים-כםי קוראת מכאן לאנ

 .אנו מניחות אבני היסוד לאישיותם הבוגרתבשנות ילדותם .ילדי הגן הם דור העתיד של המדינה

מסכנת  -מחקרים בעבר כבר הוכיחו, שהשארת ילדים בגנים צפופים ובאווירת לחץ ללא סיוע 
 !וחייהםאת נפשם 

איזה חינוך יקבלו  -נות מיואשות, חסרות זכויות, ועובדות בתת תנאים וללא הערכהנאם הג
 ?הילדים

  

 בכבוד רב

 דורית חזן

 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 

http://www.gananot.org.il/uploads/1743164%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%91%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.gananot.org.il/uploads/4156189%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA(1).pdf

