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 יום שישי טז' תמוז התשע"ב

 2012יולי  06

 לכבוד

 לזכויות הילד יו"ר הועדה

 חה"כ אורלי לוי אבקסיס

 הכנסת, ירושלים.

 שלום רב.

 האם זה לטובת הילדים? – 14:00 לשעה  עד הלימודים יום דון: הארכתהנ

בנושא: שרד החינוך שהופנתה לממעמותת "גן סגור"  יה של ציבור ההוריםימגיב לפנ " מחנכות גננות ארגון"

 . 20.6.12"רפורמת אופק חדש בגני הילדים" מיום 

 לשעה עד הלימודים יום הוארך מסגרתהבש "חדש אופק רפורמת"ל בארץ הילדים גני רוב נכנסו ב"תשע בשנת 

התנאים , אך  נמצאת בפתחתשע"ג כי שנה"ל   תריעיום, חשות צורך לה יוםהעובדות בשטח  ,גננותאנו ה .14:00

. צרכיהם הבסיסיםמתאים למענה  לתתאפשרות  במצב הגנים היום, איןו 3 בני םאינם מתאימים לקליטת ילדי בגן

 .14.30ארוחת צהריים בסביבות השעה  אוכלילד גן . 14.00לימודים מסתיים בשעה הבמסגרת הרפורמה, יום 

על  ובחינה תזונתית, והשפעתמ הנזק הנגרם לילדיםחש מחויבות ואחריות להתריע על  "ארגון גננות מחנכות"

המזון הוא צורך בסיסי של האדם. אדם רעב לא יכול להיות  כללית של ילדים בגן.ה םהרגלי האכילה והתנהגות

וחסר  אנרגיה , חסרלהיות עצבני שהרעב הופך אותו ,ילד צעיר ובמיוחד כשמדובר על וע, שלו ושמחמרוכז, רג

 .מנוחה

כך יוצא כי   .לרתום את הילד לפעילות מתקשות ,ותנהגנ אנו אינו מסופק,  כאשר הצורך הבסיסי של הילד במזון

תורמת לילדים כלל.  ואינהאפקטיבית   האינ 'אופק חדש'במסגרת הסכם  דקותהארכת יום הלימודים בגן בארבעים 

 ניתן לומר ש"יצא שכרו בהפסדו".

ממה שהיו רגילים ות הרבה יותר גדולות ארוחת הצהריים כמויב ם אוכליםה, ילדימשנה זו ההורים ילפי דיווח

 מאבדים את הרצון לאכול מרוב עייפות. להיפך, הגוף זקוק, או לה   הכמותמו

. לילדים 12:00בו הם מקבלים את ארוחת הצהריים בשעה שהורגלו לסדר יום  ,ילדים צעירים שהגיעו מגן פרטי

 נה הכוללת מנת חלבון, פחמימות וירקות.לקבלת ארוחת צהריים מזי 14:30לה קשה במיוחד ההמתנה לשעה א

 .לבעיה הולם פתרון איננו זה ולדעתנו ההורים לדעת. פרי או עוגייה,  כריך חצי: לבעיה פתרון הציע החינוך משרד

 זמני הארוחות המומלצים לילדי גן. 7בתדריך שהוציא משרד הבריאות, מופיעים בנספח 
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 13.00ל  512.1ארוחת הצהריים צריכה להיות מוגשת בין 

 החינוך איכות ולמען, הגן ילדי של ובריאותם רווחתם למען ,תומך בהמלצת משרד הבריאות 'ארגון גננות מחנכות'

 . "רפורמת אופק חדש"בניגוד לנהלים הקיימים כיום עפ"י סדר היום המומלץ בהילדים,  בגני

 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eatandgrow.pdf קישור לתדריך משרד הבריאות:

, כפי הרגלי אכילה נאותיםלהקנות להם לתזונה נכונה ו לחנך את הילדים מאודחשוב לנו  ,כמחנכות דור העתיד

ברצוננו ליישם הלכה למעשה את  ."אורח חיים בריא" השנתית:הלימוד  תכניתבמסגרת  שעשינו במהלך השנה

 למען בריאותם עד לבגרותם. הרגלים אלה לילדים  בגן, ולהקנות שנלמדו וילמדוהנושאים 

 13:00 בשעה בגן  םלסיים את יום הלימודי הדואג למילוי צרכיו הבסיסיים של הילד מציע" מחנכות גננות ארגון"

 עד בגן תישאר הגננת מועד המומלץ והמקובל.בצהריים ולהכניס בשעה זו את הצהרונים, כדי לאפשר מתן ארוחת 

 פרטניות שיחות, טלפונים, מיפויים, תיעוד, דוחות מילוי הכוללת הפדגוגית בעבודתה להמשיך מנת על 14:00 לשעה

 . ועוד מקצוע ואנשי הורים עם

הם, אני מבקשת ממך נות מחנכות ובשם הילדים שאינם יכולים להשמיע זעקתם על הפגיעה בזכויותינבשם ארגון ג

 הקיץ לפגרת יוצאת שהכנסת העובדה לאור ,בדחיפות בנושא לטפללהעלות את הנושא לסדר היום של הועדה ו

 .ל"שנה פתיחת לאחר כחודש ייפתח החמישי ומושבה, הקרוב יולי סוףב

 

 בברכה,                                                                                                                   

 דורית חזן                                                                                                                   

 נות מחנכותניו"ר ארגון ג

 העתקים:

 חה"כ גדעון סער, שר החינוך

  החינוך  שר סגן חה"כ אליעזר מוזס,

 הבריאות שר סגן  ליצמן יעקב כ"הח

 והספורט התרבות, החינוך ועדת ר"יו,  וילף עינת כ"חה

 החינוך משרד לית"מנכ, שטאובר דלית

 החינוך משרד ל"סמנכ,  תומר יצחק

 במשרד החינוך יסודי קדם אגף מנהלתסימה חדד מה יפית, 

 חינוךבמשרד ה בריאותה תחום מפקחת עירית ליבנה, 

 .ת החינוך התרבות והספורטוועדמנהלת יהודית גידלי, 
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 .לזכויות הילד הוועדה מנהלת רחל סעדה,

 הילד לשלום המועצה יצחק קדמן,

 הילד למען האגודה טוקה ילין מור, יו"ר 

 ".גוונים" עמותת , מנכ"לי ביתנון ברק, שרייבר ניתאי
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