
 

 580553576| ע"ר  לבנות בסיס, ליצור דרך -ארגון גננות מחנכות

  www.gananot.org.il| אתר:   info@gananot.org.ilדוא"ל: 

 תל אביב  13113| ת.ד.  153506686507| פקס:  0506684256טלפון: 
 

 

      

17.7.19   

 בנושא:  24.7.19לקראת הישיבה ב -נייר עמדה

 להתנהלות עם תלמידים הסובלים מאלרגיות מזון.  פהיערכות משרד החינוך בשנה"ל תש"

מכך ששנת הלימודים מתקרבת, וגני הילדים לא ערוכים למתן דאג ארגון גננות מחנכות, המייצג מאות גננות במדינה, מו
והיה ולא תהיינה סייעות רפואיות,  -.  מחד, לא ברור אם תהיינה סייעות רפואיות , אם לאו. מאידךמענה לילדים האלרגיים

 הגנים לא ערוכים לשמור על חיי הילדים האלרגיים.

גם על  נשות צוות, הן אלה שתידרשנה להיות אחראיות בלעדיות 3או  2 עםילדים  29-35בו שוהים לא יעלה על הדעת שבגן 
 .ישנם גנים בהם שניים, שלושה ואף ארבעה ילדים בעלי אלרגיות מסכנות חיים .מתן מענה לילדים האלרגיים

 .וגם אם ישנו רק ילד אחד אלרגי, הדבר מסוכן ביותר

 אף אחת מהן לא יכולה להיות צמודה לאורך כל היום .גננת וסייעת אמונות על ביטחונם, שלומם וחינוכם של כל ילדי הגן
 .ודאי שלא בשעת הארוחה, בה הסכנה גדולה יותר, ואנו נדרשות לסייע לילדים רבים לילד אחד בלבד. 

 ?ילדים -34האם בזמן הארוחה אשת הצוות השנייה תצטרך לתת לבדה מענה ל 

 יש לבדוק : -בגנים כדי למנוע הכנסת אלרגניםמרוכזת אם יומלץ על הזנה 
 *האם המערכת ערוכה לכך?

 הילדים? 35 ה אחראית על  ים סייעת אחת הגיוני שאשת צוות אחת תתעסק בהכנת ארוחה, כשהשני*האם בגן ע
 *האם קיימים בגן תנאים להכנת מזון?

 *האם זה באישור משרד הבריאות? 
 כין את התפריט? י*מי 

 את הרכישות והיכן יאוחסן המזון? ויממן *מי יערוך 

 בני שלוש,  35הסייעות למתן מענה, כנראה לא ביקר מזמן בגן שבו מי שהעלה את הרעיון להכשיר בגנים את שתי 
לא עצמאיים ולא גמולים. לא לכך התכוון המחוקק כשקבע תקן כוח אדם בגן ציבורי, בייחוד לאור העובדה שעומס 

 .-OECDהתפקידים הקיים כיום גדוש לעייפה, והגנים צפופים מעל לתקנים הנהוגים במדינות ה 
? )בהנחה שממלאות המקום לא ומה יקרה בימים בהם סייעת אחת תעדר? מי תהיה אחראית אז לשלומו של הילד האלרגי

סייעות, כשחסרה סייעת  בגן אחר, מוציאים את  2קיבלו  הדרכה והכשרה בנושא(. האם אתם מודעים לכך שבגנים בהם יש 
ילדים, כך שאי אפשר לדרוש התנהלות כמו  25אנחנו לא באירופה או בארה"ב. הגנים שלנו לא מונים  אחת משתי הסייעות?

 .ים שונים לחלוטיןבארצות אחרות כשהתנא

אך לא   ,רובנו עוברות השתלמות עזרה ראשונה, ובאחריותנו לתת פתרון מציל חיים במקרה של אירוע חירום בשגרת הגן
אם המעביד סבור שכל  .ייתכן שבנוסף לכל תפקידינו נידרש להיות האחראיות הבלעדיות לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים

 צריך שכל אשת צוות תתוגמל עבור הקורס ועבור הרענון השנתי. -כדי למלא את תפקידו  עו"ה חייב לעבור השתלמות חיונית

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

  .בו מה יקרה לשאר הילדים אם יאלצו לחזות בפעולות הצלת חיים, כשאין מספיק נשות צוות להרחיקםחיש

מאחר והגנים אינם ערוכים לתפקד ללא סייעות רפואיות, ולא נעשו פעולות נדרשות לאפשר התנהלות ללא סייעת רפואית, 
  .הגן יחושו מוגניםבאי  יש להחליט מיידית על שיבוץ סייעות לשנה"ל תש"פ, כדי שכל

הדבר יסכן את חיי הילדים, יגרום למתח ולעומס מיותר על  אם לא תהיינה סייעות רפואיות בתנאים הקיימים בגנים כיום, 
 אנשי הצוות ולחוסר מוגנות של הגננת. 

 דורית חזן, 
 יו"ר ארגון גננות מחנכות


