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 שי פירוןהרב לכבוד 
 שר החינוך

 1שלום רב
 

 רישום לגן1הימי חשיפה בגני הילדים לקראת  -הנדון
 

 פץ השבועשהוברצוני להתייחס לפרסום  יםובא יםקרבשימי החשיפה ולקראת הרישום לגני הילדים 
 בנושא ימי החשיפה1

חשוב שחוויה רת הרשמית הראשונה בה נפגש הילד, בפתח הדברים כתוב: "גן הילדים הממלכתי הוא המסג
שתבסס אמון ותחושת ביטחון שילוו אותם לאורך , ראשונית זו תהיה חוויה מקדמת עבור הילד ומשפחתו

 כאן[קישור ]  שהותו במערכת החינוך"1

 אני מסכימה עם כל מילה שכתובה כאן ורוצה לשתף אותך בלבטים שהתעוררו בי1 

אחוש בטוחה -כאמא -אם החוויה הראשונית אמורה לבסס תחושת אמון וביטחון בילד ובמשפחתו, כיצד 
 לשלוח את ילדי לגן ביום פתוח, כאשר אני יודעת שביום זה:

  ואת  ןלהציג את עצמ ותצריכ ןלהתייחס לשאר ילדי הגן, כי הות ה פנוינלא תהיוהסייעת הגננת
 , לכוון הורים לגנים נוספים ועוד1בפני ההורים הגן

 חוששים הילדים  יש 1ומסכנת את הילדים פתיחת שערי הגן בפני קהל מבקרים זרים חושפת
 עלולים להיכנס לחרדות1ומזרים 

 הורים שלא  נםיש יבות1הפרה של חובת החיסיון לו אנו מחויש  !ות הפרטאין שמירה על זכוי
 1ייחשף לעיני זרים מכל סיבה שהיא רוצים שילדם

 ם שומר ואיש צוות נוסף, איך הן תעמודנה בפני הורים?האין בבגנים ש  
  אינו עולה בקנה אחד עם  ,, הממנה את אחד ההורים כשומרבפרסומי המשרדה"פתרון" שמוצע

 ולכן אינו בא בחשבון1 [קישור כאן] 1.1.1.למניעת העסקת עבריינים במוס"ח מיום אה ההור

ולחשוף את הילדים למצבים שעלולים להפר את שגרת הגן לשם הכרות עם צוות הגן ומבנהו אין צורך 
 לגרות להם אי נוחות1

 :לאנדרלמוסיה גרמהוהרשויות, ע"י להורים הודעה פורסמה עוד בטרם קיבלו הגננות מידע ממוקד, 
 

 מתי ניתן להיכנס לגן1שרצו לדעת  זרים טלפונים מהורים פרסום ההוראהלפני כבר  גננות קיבלו
  בבקשם להיכנס1 דפקו על שער הגןיהיו אף זריזים שה

  בעבודה השוטפת? עומס המטלותצריכה להתמודד עם לחצים כאלה בנוסף ל ננתגמדוע 
, לעשות והסייעות בשיתוף נציגות הגננות מראשיש לתכנן זאת  -לגן סאם רוצים לאפשר להורים להיכנ

 1בהתאם אותןולתגמל זאת בשעות אחה"צ 
 

בכל  להנחיה אחידהלדאוג  ,לעומקוק את הנושא בבקשה לבדכיו"ר 'ארגון גננות מחנכות' אני פונה אלייך 
 1 ותואמת את החוק צוותראויה שאינה מקשה על הילד וה חלופה צוא בדחיפותלמרחבי הארץ, ו

 חלקי1את רב, אשמח להיות שותפה ולתרום  ןוכגננת בעלת ניסיו בנושא אני מציעה להקים צוות היגוי

 
 בברכה,
 דורית חזן,

 1ת מחנכותיו"ר ארגון גננו
 העתק:

 סימה חדד מה יפיתמנהלת האגף לחינוך קד"י, 
 מפקחות גני ילדים

 ראשי מחלקות חינוך ברשויות
 ברחבי הארץ גננות
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