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 'לכב
 סימה חדד

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
 משרד החינוך

 שלום רב.
 

 ]ר' מכתבך מצ"ב[ צחצוח שיניים בגני ט.ט.ח. תיוזמ -הנדון

  

 במברכות על יוזמות חינוכיות הקשורות בטיפוח הרגלי חיים בריאים, אך לאחרונה יש תחושה בקרואני חברותי 

 וברים רשמית לאחריות הגננת, וגורמים לעומס בלתי נסבל.שתפקידי ההורים ע ,הגננות

 .הרצ"במכתבך  רחשים העולים מהשטח בעקבותהברצוני להביא לידיעתך את 

 מהתגובות שנתקבלו על שולחני: 2 להלן  .ןנדהמו ואף הביעו את כעסגננות רבות מרחבי הארץ 

  

ותים לבד, איך בדיוק עושים זאת? מתי יישאר זמן ילדים בגן, קטנטנים שלא מוצאים את הדרך לשיר 35"יש לי 

ת הרגלים: ללמוד להסתדר לבד, ללמוד לתקשר /לשחק עם בני גילם, וללמוד להעסיק ניילפעילות חינוכית ולהק

 "?את עצמם

  

 "!!!אחרי סבב כזה אשאר כפופה חודש בבית ? יהגב של םמה ע"

  

 .הןואף לא מתחשבות ב הגן תואמות לתנאי קבות דרישות, שאינןהגננות מביעות תסכול עמוק בע

  גני ט. חובה, וכעת תבוצע בגני ט.ט.ח. 1800-במכתבך ציינת כי התכנית מופעלת כבר ב

 ., שאינם גמולים ואינם עצמאיים2.7  הוכנסו בעקבות המלצות טרכטנברג ילדים בני  מיותר להזכיר כי לגני ט.ט.ח

אין שום  . דבר לא נעשה -בפועל פיזית ופדגוגית, אך-ליטת הילדים הצעיריםערך לקהממשלה הבטיחה לה -כידוע לך

 התאמה בין הצרכים, הדרישות ותנאי השטח.

 ?4-6, לילד בן  2.8-3.5לפרט בפנייך את ההבדלים המהותיים בין יכולות ועצמאות ילד בן  האם יש צורך 

לנגב  ,לסבן את כפות ידיו ואצבעותיו ,א ניגש לכיורלהפשיל שרוולים כשהו מתקשה 2.7ילד בגיל   שהרי ידוע כי

את ידיו בנייר מגבת, הוא לא יודע להפשיל את מכנסיו, להתיישב על אסלה, לקנח את עכוזו, להוריד את המים 

 ולהתלבש בחזרה.

   .במסגרת חינוכית ציבוריתלראשונה עם קליטת הפעוטים   ,את כל הפעולות האלה מלמד ומשריש צוות הגן

בתחילת שנת הלימודים אנו מתבקשות להדריך הורים לגמילה מחיתולים ומוצצים. זהו תפקיד חדש, שנוסף עלינו 

 .כתב מעיריית רחובות[ עם הצנחת הרפורמה הנ"ל. ]ר' מ

 ואני תוהה:

 האם הרשות היא המעסיק שלנו ובכוחה להורות לנו להשתלם? •

 האם שעות אלה מתוגמלות בשכר? •

 נות מבוטחות?האם הגנ •
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•  

 ? את תכנית צחצוח שיניים לגני ט.ט.חגם וסיף האם נכון לה •

 OECD?למקובל במדינות  בהשוואהילדים וצוות קטן  35האם נכון להכניס פעילות זאת לגנים המונים  •

 ?ט.ט.ח ם שכבר קיימים בגניהאם לא די בעומסי •

  

 

 אנו עדות לקשיים רבים.  -בור בשמחה, בפועלתקבלה בציהשרפורמת הסייעת הנוספת,  מאז אציין עוד כי

 ימים בשבוע.  5הסייעות עובדות רק   : לדוגמה

 ?מבחינת צרכי הילדיםניתנה הדעת על כך שיום שישי אינו שונה מימים אחרים בשבוע האם 

 נשלפות הסייעות המתגברות מהגן , ונשלחות להיות ממלאות מקום בגנים -כשיש מחסור בסייעות  -כמו כן

 .אחרים. העדרן פוגע ביכולת הצוות להעניק טיפול ראוי לילדים

 

  

 :היוזמכל העלאת  טרםבשם גננות רבות מרחבי הארץ אני מבקשת לשאול את השאלות הבאות  

 ?האם התנאים הקיימים מאפשרים את קיום הפעילות •

 ?האם גיל הילדים תואם •

 ?האם תכנית זו עומדת בכללי הבטיחות /ההגיינה •

 ]פיזית, נפשית, ביטוחית, חוקית[  ן בכך פגיעה בגננות?האם אי •

 הופקו לקחים ותוקנו ליקויים?, ביצועןתוכניות לגיל זה, נבדק  הוחלוהאם בשנים קודמות כבר  •

 על היוזמה החדשה? תוגמלויהאם הגננות  •

 

 

 ,בברכה

 דורית חזן

 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 

 

 

 

 העתק:

 חל עזריה, סתיו שפיר, מרב מיכאלי, עאידה תומא סלימןח"כ: יעקב מרגי , עודד פורר, ר

 דר' עירית ליבנה

 נציבות שירות המדינה

 עמותות נשים

 יו"ר ועד הורים ארצי -פז כהן


