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 :   "מחנכות גננות ארגון"עמדת   -לקראת דיון בנושא מעורבות הורים בחינוך 

 הארגון על רקע

 ציבור של גדולה חוסר מתחושת נבעה הארגון הקמת. 2012 בספטמבר הוקם" מחנכות גננות ארגון"

 הילדים לגני" חדש אופק" רפורמת של הכנסתה. המורים הסתדרות של מהתנהלותה ואכזבה הגננות

 הגננת תפקיד את מהותית ששינו, חדשות תכניות עליהן כשהנחיתה הגננות מצוקת את יפההחר

 .הספר בתי מעולם ניהוליים אלמנטים לעבודתה והכניסו

 הארגון מטרות

 .הגננות כל של יציג לארגון להפוך •

 .בארץ יסודי הקדם החינוך איכות שיפור למען לפעול •

     הנדרשים ובכישורים הגננת תפקידי מורכבותב ההכרה את הציבור למודעות להעלות •

 .זה במקצוע לעבודה            

 .עבודתה ותנאי שכרה ולשיפור והעצמתה הגננת מעמד לשיפור לדאוג •

 הארגון חזון

 .המחר של לאזרח כבסיס יסודי הקדם החינוך בחשיבות הכרה •

 .הגן באי כל לצרכי חדשה תכנית כל של ויישום התאמה •

 .הגננת עבודת תנאי את ישפר אשר קיבוצי הסכם הכנת •

 .התהליך בשלבי מענה מתן תוך בהדרגה בגן הילדים מספר הורדת •

  .בגנה המבוטאות יוזמות על תגמול ומתן הגננת של תפקידה בייחודיות הכרה •

  שנת לקראת היערכות ימי על ותגמול נוספות שעות על, השתלמות שעות על ותגמול הכרה •

 .הלימודים            

ארגון גננות מחנכות רואה במעורבות ההורים ענין מבורך, אך רוצה לעמוד על ההבדל הדק בין  

 "."מעורבות" ל"התערבות

 הורים לילדי הגן נמצאים בשלב של מפגש ראשוני עם מערכת החינוך הציבורית.

הוריהם בצורה חשוב מאוד לתת להם תחושה של קבלה והכלה, ולקיים את השתלבות הילדים ו

 וגמישה כדי לבנות יחסי אמון טובים וארוכי טווח. נינוחה, קשובה

 לפיכך, 
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יש לאסור בכל תוקף מצב בו  -גננת, אך מאידך -יש לאפשר דיאלוג פתוח של הורה -מחד .1

ות היום, מעבר לשעת קבלת הילדים נחשפים ילדי הגן לעיני הורה זה או אחר לאורך שע

 בבוקר.

ותר את חובת החיסון המוטל על הגננות ובמקרה של עיצומי סייעות, כיום, יש נוהל שס

 שעות לימודים. 6ם למלא את מקומן בגן לאורך כל שעות היום, קרי ירונקראים הה

ענין זה חושף את כל ילדי הגן, על מורכבותם וצרכיהם המיוחדים, בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל ואף 

מענה מותאם ואישי לצרכיהם, מאחר ו"הורה מחליף" אינו פוגע בזכותם הבסיסית של הילדים לקבל 

הגננת נצפית לאורך כל היום בהתמודדות הכפולה  כמו כן, מכיר את הצרכים המיוחדים של הילד.

את  כהלכה הורה מתצפת, ומקיים, ילדים במצוקה שבאים רק אליה, ועם חוסר בסייעת -שלה

ודה בגן ויהפוך מיום העב "ממצאי תצפיותיו"אורח זה יקח את . רואה כל פגע"  -"אורח לרגע :האמרה

שליליות לילד עם נוזות שגויות ויצירת תוויות אגגינה בין הורי הגן הנוספים עם דילשיחת היום ב אותו

מציע הארגון להעזר במורות  -הצרכים המיוחדים. נוהג זה חייב להפסק. המקרה שביתת סייעות

 למען שמירה על כבודו של הילד. -ירת סודיות, כל זאתחיילות שיוחתמו על טופסי שמ

 ילד:-יישום המלצות ועדת טרכטנברג ופגיעה בצורך הבסיסי ובזמן איכות של הורה .2

מהגן ולאפשר מתן ארוחת  13.00גיל הרך להוציא את ילדו בשעה ב יש לאפשר להורה לילד

סף לאפשרות זו, הוא כמענה לצורך בסיס של הילד. רווח נו -צהרים בזמן מתאים ומנוחה

הקשר בין ההורה לילד, וזמן איכות שירוויח הילד, בעת המפגש עם ההורה בשעת הצהריים 

 ושהות עימו עד הערב.

חובת הכנסת צוות מערך מסייע לגן ]פסיכולוג, יועצת, גננת שילוב/מתגברת[ כדי לענות על  .3

, ועולה חשד מסויים הצורך באבחון מוקדם של הילד הצעיר. כאשר הילד הצעיר מגיע לגן

אצל הגננת , אין לה כלים מקצועיים לאבחון, אך חשוב שהאבחון ייעשה מוקדם ככל האפשר, 

כדי לטפל בבעיה בעודה קטנה, ולא לדחות את האבחון והטיפול על לגיל חובה, וגרירת 

הבעיה אל תוך כיתה א'. כיום נקראים ההורים לשיחה עם הגננת , אך לא תמיד מקבלים את 

ות דעתה, מבטלים את דעתה או דוחים את תחילת הטיפול למס' חודשים. כאשר יוכנס חו

מסייע לגנים, יוכלו אנשי מקצוע לתת חוו"ד מקצועית ולהפנות את הורים ישירות לטיפול 

לשמור על מקומה כבעלת   מוקד בבעיה של הילד, ולפתרונה תוך זמן קצר. כך תוכל הגננתמ

לייצג את משרד החינוך רגשי ראשוני לקבוצת הילדים שבגן, ו-מקצוע הנותנת מענה חינוכי

 מקצועית וראויה יותר.בצורה הולמת, 
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