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 שלישי,  יב בסיוון תשע"ג
 2013במאי  21                                                                                        

 
 לכבוד

 חה"כ עמרם מצנע
 יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

 הכנסת
 ירושלים

 
 שלום רב,

 הנדון:

 ינוך חובה והתאמתו לגנים.בקשה לייזום דיון בנושא שינוי גיל חוק חהנדון: 

ארגון גננות מחנכות מברך את יו"ר הועדה ואת חבריה על יוזמתם להחיל אחריות משרד החינוך לילדי 

ישראל, נושא חשוב ביותר, ואנו תקווה כי יבוא יום ומשרד החינוך יהיה אחראי לילד החל מיום הוולדו 

 ועד כתה יב'.

שנות קיומה של המדינה, לא התערב  65 -וד לאור העובדה שבכגננות, אנו רואות נושא זה אקוטי, בייח

 ענין שגרםמשרד החינוך בחינוך ילדים פעוטים, והנושא היה מפוצל בין משרד החינוך למשרד התמ"ת, 

לפערים בגישות ובנושאי לימוד והקנייה, אותם אנו חשות לא מעט, כשאנו פוגשות את הילדים בהגיעם 

 לגן הממלכתי.

מחנכות סבור כי על כל הסייעות המשולבות בעבודה הפדגוגית בגן לעבור הכשרה מקצועית ארגון גננות 

. שטח הגן צריך להיות ע"פ התקנים המקובלים, יש OECDותקן כוח האדם יותאם לסטנדרטים של ה 

ויש להקפיד שבכל גן תתוקן להקצות תקציב נוסף לרכישת משחקים מתאימים, מזרנים למנוחת צהריים 

 פינת החלפת בגדים מוצנעת כפי שדורש חוזר מנכ"ל.

[ בה מוגשת ארוחת הצהריים לילדים, בעוד 14.30כמו כן, יש לתת את הדעת על השעה המאוחרת ]

 .12.00-12.45שהמלצות משרד הבריאות היא: 

תוך הערכות פיזית וארגונית  ארגון גננות מחנכות  מבקש שביצוע התכנית ייעשה באופן מושכל ומדוד,

למען כל באי הגן, ולא כפי שנעשה בבהילות, עת הוחלו המלצות טרכטנברג, שגרמו לפגיעה בילדים 

הצעירים ]ט.ט.ח[ ולקריסה של צוותי הגנים עם סיום שנה"ל הזו. אנו מציעות  לעבוד בשיתוף פעולה 

ו, כדי לקבל תמונת מצב עדכנית ותיאום מלא עם הגננות, הנמצאות בשטח וחשות את המצב לאשור

 לקראת השינוי.
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 בברכה, 

 דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות

 העתק: יהודית גידלי, יו"ר הועדה
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