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 שני,  יב באייר תשע"ג
 2013אפריל  22                                                                                                              

 
 לכבוד
 עמרם מצנעחה"כ 

 יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט
 הכנסת

 ירושלים
 
 

 שלום רב,
 

 ומהן מטרותיו? "מהו "ארגון גננות מחנכות
 

פועל  יציג של הגננות בישראל. הארגוןארגון שמטרתו להפוך להיות הגון עובדים הוא אר 'ארגון גננות מחנכות'

אנו מקדמות בברכה  ולמען שיפור מעמדה ותנאי העסקתה של הגננת בישראל. למען קידום איכות החינוך לגיל הרך

 תנחשבת לאחת הוועדות החשובות ביותר בכנסה את מינויך כיושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט

 ומאחלות לך הצלחה בתפקיד.

 וחוקת 'אופק חדש' רפורמשל  מאז הכנסתןמספר נקודות המבהירות את הפגיעה באיכות החינוך בגיל הרך,  להלן

 :(.טרכטנברג) 3-4 לגילאי חינם חינוך

כב צוות הגן מור. ילדים 35כיתת גן מונה : ילדים 35כניסתם של ילדים צעירים ולא גמולים לכיתת גן שמונה א. 

חלקם אינם גמולים, שחלקם נכנסים לגן לפני גיל שלוש והצטרפותם של ילדים צעירים, מגננת אחת וסייעת אחת. 

הילדים  ת מספרפחתה. את תשומת הלב הנדרשת להעניק לכמות כל כך גדולה של ילדים מקשה מאד על צוות הגן

דו"ח הועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל מ בגני הילדים הינה אחת הסוגיות העומדות בראש סדר היום של הארגון.

כדי לאפשר (, עולה מסקנה מרכזית: "2008)קליין  "ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך", בראשות פרופ' פנינה –הרך 

לצוות החינוכי להכיר מאפיינים אישיים של כל התלמידים להתייחס אליהם תוך ביטוי רגישות והיענות לצורכיהם 

4-ילדים בכיתה של בני  14-16הוועדה ממליצה לכלול  לדים להתפתח בסביבה תומכת למידה,הייחודיים ולאפשר לי

אנו ממליצות להפחית בהדרגה את מספר הילדים, תוך מתן מענה הולם   ".5-6ילדים בכיתה של בני  16-20, 3

 במהלך התהליך, קרי, הוספת איש צוות לגן.

 

ילדים אוכלים  ,14:00עד לשעה  חדש" אופק" מודים ברפורמת הארכת יום הלי : בעקבותהצהריים ארוחת שעת ב.

חטיפים, חצי כריך או מנת פרי,  הציע מתן "טעימות" כגון:משרד החינוך . 14:30 ארוחת צהריים רק בסביבות השעה

שעת ארוחת הצהריים לילד בגיל על פי המלצת משרד הבריאות: . לארוחת צהריים מזינה אך אלו אינם תחליפים

 .  12:15-13:00הרך היא בין 

, בנושא קליטתם של ילדים בלתי 01.06.2001 ל, מיום"מנכ בחוזר :מצטאים ילדים לשטיפת הולמים תנאים העדר ג.

 יש להתקין בגן שלומדים בו גילאי שלוש מתקן לחימום מים, אגנית "גמולים בגן הילדים מצוין במפורש: 

המצטאה כדי לשמור על פרטיותו ועל כבודו  ל(, מקלחת ופינה נעימה, אינטימית ונוחה לטיפול בילדכיור גדו(

הצוות החינוכי נאלץ . אין פינת החתלה ומים חמים ,כזה אינו בגנים כיום המצב) המקומיות )באחריות הרשויות
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, המצב 3-4ינם' לגילאי נוך חלטפל בילד מצטאה על ריצפת חדר השירותים או לעיני הילדים. עם החלת 'חוק חי

 חריף. בגנים אף ה

מרבית גני הילדים אינם מצוידים בפינות מנוחה לילדים, אין מיטות ואף לא מזרונים  ד. פינות מנוחה לילדים:

 נרדמים על הכיסאות.ילדים  עליהם יכולים הילדים לשכב למנוחה. כתוצאה מהארכת יום הלימודים

את גודל הפגיעה בילדי הגיל הרך, בפניך ולהציג  אתךלהיפגש ברוח הדברים הללו, אנו מבקשות, כגננות בפועל    

 המהווים את התשתית לחברה העתידית בארצנו. 

 

 בכבוד רב,                                                                                              
 דורית חזן                                                                                             

  מחנכות יו"ר ארגון גננות                                                                                                            
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