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 שיח גננות -משמעויות ולקחים חינוך חינם נייר עמדה לדיון בועדת החינוך : 

לפני שארחיב בנייר העמדה של 'ארגון גננות מחנכות' על נושא הישיבה, אני חייבת לציין את עוגמת הנפש שנגרמה 

דות בשעות הבוקר העוב ,לנו כשראינו את השעה שנקבעה לדיון כה חשוב. חברות ההנהלה בארגון שלנו הן גננות

שהו מהנוכחים יוכל להקריא את עמדתנו, נודה על כך ילכן נבצר מאתנו לשלוח נציגות ולהשמיע את קולנו. אם מ

 מאד.

חוק חינוך חינם הקל מבחינה כלכלית על משפחות שהתקשו לשלם את שכר הלימוד אך הקלה זו גבתה מחיר כבד 

 מילדי הגן ומהצוות:

 הגן, שאחראית על תחומים רבים: פדגוגיים, חינוכיים, תקציביים, תאומים מנהלת  – מעמד הגננת נפגע

בעקבות החלטות ועדת טרכטנברג,  מטפלת.  –עם אנשי מקצוע ועוד, מוצאת את עצמה תחת כובע נוסף 

נכנסו לגן ילדים לא גמולים והיחס בין החלק הטיפולי לחלק החינוכי והפדגוגי השתנה. בגנים רבים מנהלת 

 ה בטיפול בילדים לא גמולים כאשר אין זה מתפקידה כלל וכלל. הגן עסוק

 רוב גני הילדים אינם ערוכים לקליטת ילדים גמולים וצוות הגן  - יישום ההחלטות ללא הערכות נכונה

 מתמודד עם מצבים לא פשוטים. גן הילדים הפך ממוסד חינוכי לשמרטפייה. 

 אך היחס בין מספר העובדים לכמות הילדים לא השתנה. הדרישות  – ירד ממוצע הגילאים בגני הילדים

גדלו והגננת מתוסכלת. היא אינה מוצאת את הזמן ליישם את כל המטלות שנדרשות ממנה ואת הטפסים 

 אין הלימה בין הדרישות מהמשרד למה שקורה בשטח.הרבים שעליה למלא. 

 ?כך להורים  20.00, הילדים שוהים בגן עד השעה 10..2יום העבודה התארך. במקום ב  ומה לגבי הילדים(

והכל  -נרדמים בסוף היום במפגש, עצבניים ורעביםעייפים ם על בייביסיטר(. ילדים ליש פחות שעות לש

במטרה להקל על ההורים. אך האם זו הדרך? האם נעשתה חשיבה מעמיקה לפני שבוצעו ההחלטות? האם 

 ילדים רכים? האם חינוך חינם צריך להיות בכל מחיר?  זה נכון שצדק חברתי ייעשה על גבם של

 :"אז  -חינם ברגע שניתן לציבור חינוך חינם, חילחלה התחושה שאם זה  השתמעויות נוספות למושג "חינם

הגננת הפכה לאסקופא נדרסת, הרשויות  הכל מותר. הגננת צריכה לסור למרותו וגחמותיו של ההורה.

ווירה הסייעת מהחלפת בגדי ילדים מצטאים ויוצרים א תלוחצות ומנחיתות עליה הוראות, פוטרים א

 רה בצוות.עכו

ועלו לאור הנקודות שה תדשו'ארגון גננות מחנכות' מייצג את ילדי הגן, הגננות והסייעות ודורש שתערך חשיבה מח

 חוק חינוך חינם לגילאי שלוש. החלת ויינתן פתרון מתאים לכל הבעיות שנוצרו בעקבותכאן 
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