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 לכבוד

 אבקסיס-חה"כ אורלי לוי

 יו"ר הוועדה לזכויות הילד

 ,הכנסת

 ירושלים 

 

 הגננות? את לחזק כדי לעשות צריך ומה נעשה מה נושא:נייר עמדה ב

 בעקבות אופק חדש: שחלו בגן השינויים

  דקות עבודה  40עקבות אופק חדש נוספו . ב13.20יום עבודה בגן הילדים לפני החלת אופק חדש הסתיים ב

 .14.00וכיום הגננות עובדות עד שעה  ,ביום

  כיום נדרשות הגננות למלא דו"חות על מפגשים שהן עורכות בגן במסגרת עבודה בקבוצה ומפגשים

עמידה בדרישות לגבי מפגשים עם הורים, דיווח על מילוי דו"חות, שכוללות פרטניים עם ילדים. המטלות 

ילדים  35 דר יום רגוע ונינוח עםסמפגשים, עם הורים, עם ילדים, עם אנשי מקצוע ובנוסף לנהל כמות 

 סייעת אחת מחליש מאד את הגננות.ו

 בעבר גננת יכלה לבחור השתלמות בתחום שמעניין אותה ורלוונטי לקבוצת הגן שלה. כיום  – השתלמויות

שנכפית עליה נאלצת להיות נוכחת בהשתלמות היא בבחירת השתלמויות נלקח ו הגננת של הבחירה חופש

 ושלרוב לא מעניינת אותה.

  השכר לשעת עבודה כיום גננות עובדות שעות רבות יותר ולמעשה עלה אך  של הגננת באופק חדשהשכר

 ירד.

 גננות נאלצות  .שנחוצות כל כך להתנהלות תקינה של הגן, הומרו בשעות עבודה בפועל שעות הניהול

 ניהול בשעות העבודה ובנוכחות הילדים.לעסוק בענייני 

  60דקות. שעת עבודה של גננת  45שעת עבודה של מורה היא מאד אינטנסיבית. עבודה עבודת הגננות היא 

 לצאת להפסקה במהלך היום.  ןאפשרותבאין ו גננות עובדות ברצף .דקות

 מה נדרש, אם כן, לעשות כדי לחזק את הגננות?

 עיסוק מתישה את הגננות. יש להחזיר להן זמן זה לו אינה יעילה לילדים, תוספת הזמן ליום הלימודים

 עניינים ניהוליים.ב
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 עבור הילדים  .חינוך צריך להיות מושתת על אמון בסיסי. ההורים מפקידים את היקר להם מכל בידי הגננת

הגננות תבוצענה , ולהניח  שמטלות היא מודל לחיקוי ולכן משרד החינוך צריך לתת בגננות אמון מלא

ממנה למלא כל  דרושבהתאם למה שמצפים מהן, כל אחת על פי הרכב קבוצת הגן הייחודית שלה, מבלי ל

 כך הרבה דו"חות.

  ולאפשר קצב לימודים אישי, ע"פ נוחות אישית להגדיל את היצע הבחירה בהשתלמויותיש. 

  ייחודי, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, וכו'.לתגמל את הגננות בהתאם להשקעה: ניהול גן יש 

  כמות  ולצמצם אתבהתאם להמלצות מחקרים בארץ ובחו"ל איש צוות נוסף לתמוך בהן על ידי הוספת יש

 הילדים בכיתת הגן.

  לפני שהגננות והמבנים  3 גיל ילדי את להכניס לגןלא ו, ועדת טרכטנברג החלטת אתיישום  עכב את ליש

ולפני שבודקים היטב , לפני שמקטינים את כמות הילדים ומגדילים את אנשי הצוות, ערוכים לקליטתם

 חינוך איכותי. תת לילדי ישראלאיך באמת ניתן למחקרים ומסיקים את המסקנות 

 

 בברכה,                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 דורית חזן                                                                                                                                                                                

 יו"ר ארגון גננות מחנכות                                                                                                                
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