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 2015בינואר  18             
 לכבוד

 ראובן ריבליןמר 
 נשיא המדינה

 ,רב שלום

 3-4גני ילדים לגילאי המשבר ב – 2015 בחירות: הנדון

תגייס למאבק למען החינוך בגיל הרך, תהבחירות המתקרבות לאחר  כי בבקשה ךאלי פונים אנו .1

 . 3-4המצב בגני הילדים לגילאי ובפרט, לשיפור יסודי של 

חברים פעילים  בהשאזרחית, התארגנות הוא  ",זה לא מחסןגן " –מטה המאבק למען הגיל הרך  .2

, ארגון גננות האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרךוארגונים רבים מרחבי הארץ, בהם: 

 עמותת"מאמזון, האגודה לזכויות האזרח בישראל, , הורים אסיפת - הורים לב שימומחנכות, 

 ארגון כולנו משפחה ,"הארצית הסייעות התארגנות", "חברתי צדק למען משפטניות - מעכי-איתך

 .באוניברסיטת חיפה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוךו

לכלל ילדי ישראל  החל משנת הלימודים הקודמת החילה הממשלה את חוק לימוד חובהכידוע,  .3

החלתן נדחתה אולם , 1984 בשנתשנקבעו עוד החוק לקיים את הוראות  השביק ,בכך. 3החל מגיל 

הצוות תקן  שהותאם בלינעשתה  3הרחבת החינוך הציבורי לגיל למרבה הצער, שוב ושוב. 

למרות שההמלצות . ומקצועית פדגוגית בחינה וללא שרירותי, וזה נקבע באופן ניםגבהמקצועי 

מתוך הכרה  ,טיפוח החינוך האיכותי בגיל הרךחשיבות את המקצועיות החינוכיות מדגישות 

לכל  תלמידים( 16)גננת וסייעת לכיתה של  1:8, וקובעות יחס חניכה של הייחודיים במאפייניו

ילדים  35שנקבע לפני עשרות בשנים, דהיינו:  6-5היותר, התקן שנקבע התבסס על התקן לגילאי 

 לגננת וסייעת.

נמצאים כיום במשבר מתמשך ומגני הילדים ברחבי  3-4התוצאה בשטח היא שגני הילדים לגילאי  .4

 35ל זעקה של גננות וסייעות שאינן מצליחות להשתלט על העבודה המרובה עם קוהארץ עולה 

ושל הורים לילדים שמדווחים על מהומה יומיומית בגן, אלימות וקשיים מסוגים  ,ילדים בגן

קושי ה עולה כי של גננות עדויות רבותם לפגיעה מתמשכת בילדים הרכים בשנים. משונים, הגורמי

להשגחת גננת  ונתוניםינם גמולים מחיתולים, , אשר בחלקם א4-3ילדים בני  35-שבטיפול ב

הרוב שכן, מוביל לחינוך בלתי ראוי, ואף מסוכן, בגני הילדים ברחבי הארץ.  בלבד, וסייעת

נדרשים לעזרה במידה זו או אחרת במימוש צרכיהם הבסיסים  3המכריע של הילדים בגילאי 

 – הרגשייםודורשים קשב רב לצורך הבנת צרכיהם  ,כדוגמת עשיית צרכים ואכילה ,ותרבי

, מה שאינו מתאפשר כלל במסגרת התקינה ולפיקוח והשגחה צמודים, והפיזיים חברתיים

 .הקיימת
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 הילדים לצרכי מותאמים אינם הגניםספת, הקיימת בחלק ניכר מהגנים, היא שבעיה חמורה נו .5

. למרות שחוזר מנכ"ל משרד החינוך עמד על החובה להבטיח פינת החתלה, אגנית פיסית מבחינה

, בפועל מעידים גננות והורים מרחבי הארץ 3-4רחיצה ומים חמים בכל אחד מגני הילדים לגילאי 

 כי במקרים רבים מאד דבר זה אינו מתקיים. 

שוויוניות קשה בין רשויות  יצוין כי לצד הקושי החינוכי הברור, מצב הדברים הקיים מעודד חוסר .6

וחלק ניכר מההורים בעלי ומיים שונים, כאשר חלק מהרשויות אקונ-והורים ממעמדות סוציו

 הקיימת המדיניותגננות בגן. בכך, -נוספת כדי לשפר את יחס התלמידים ממנים סייעת ,האמצעים

 .כלכלי-חברתי רקע על כך גם הגדולים הפערים להגדלת גורמת

6.  

. נשמח לבחון יחד עם אנשי צוותך הגן ילדי למען למאבק גייסהתל לך ותקורא אנו, זאתכל  לאור .7

 אפשרויות והזדמנויות שונות לפעולה. 

 בכבוד רב,
 

 :המאבק נשות הקשר למטה
 
 
 עופרה כהן 

 יו"ר ארגון גננות מחנכות
ofra1711@gmail.com 

 054-6430406טל': 
 

 טלי ניר, עו"ד
 האגודה לזכויות האזרח

tali@acri.org.il 
 0544-547247טל': 
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