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לכבוד
המפקחות על גני הילדים
שלום רב,
אנו עומדים בפתחה של שנת לימודים חדשה .ברצוני לאחל לכולנו שנה טובה ,שנת
עשייה מלאת סיפוק והצלחה בדרך.
נושא בטיחות הילדים עלה לכותרות לצערנו ,עקב אסונות שקרו במהלך חודשי
הקיץ.
במערכת החינוך הקדם יסודי מוגנות ובטיחות הילדים במסגרות הגנים הם בראש
מעיינינו ואנו רואים חשיבות רבה להעלאת מודעות צוותי החינוך וההורים לנקיטת
אמצעי זהירות בכל הקשור לבטיחות הילדים.
בדיוני הכנסת האחרונים בוועדה לזכויות הילד ,בהם היינו שותפים ,יחד עם משרדי
ממשלה נוספים ,עלה הנושא של שכחת ילדים על ידי הוריהם ברכב בדרכם לגני
הילדים ובחזרה מהם.
בדיונים עלתה שאלת מעורבות הגננות והצוות החינוכי בסיוע להורים .בוועדות
התקבלו מספר החלטות וביניהן מחויבות משרד החינוך ,להלן ציטוט:
" .1בימי ההיערכות לשנת הלימודים הבאה ,יונחו הגננות על ידי המפקחות לקיים
שיח עם ההורים ולבנות מתווה מותאם לכל גן וקהילה ,כיצד מנהלים סיטואציה של
היעדרות ילד ,אשר במהלכה יחויבו הורים להודיע עד לשעה שתקבע ,על היעדרות
ילדם .רק לאחר שעה זו ,יפעל צוות הגן מול הורים שילדיהם לא הגיעו ולא התקבלה
לגביהם הודעה".
 .2בגנים יתלה חומר הסברתי מטעם ארגון "בטרם" שגם יחולק להורים.
 .3המשרד בוחן בשיתוף יו"ר הוועדה לזכויות הילד ובגיוס משרדים נוספים הכנסה
של אמצעי התרעה טכנולוגיים לגנים.
על אף שלא מוטלת האחריות על גננות להתקשר מידית להורים שילדיהם לא הגיעו
לגן מסיבה כלשהי ,אנו רואים חשיבות לביסוס הקשר של הגננת עם ההורים
ומשפחות הילדים להתעניינות באירועי המשפחות ולליווי המקצועי שלה בנושאים
שונים ,כמו גם בנושא הבטיחות.
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בימי ההיערכות לגננות לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו מבקשים ,בין שאר
הנושאים המתוכננים ,להעלות את מודעות הגננות לנושאי בטיחות ילדים ולרענן
נהלי הבטיחות במטרה להגביר נקיטת אמצעים בחיי היום יום לשמירה על ילדים הן
בגן והן בהבאתם לגן וביציאתם מהגן.
כמו כן כל גננת מתבקשת לקיים שיח במסגרת המפגש הראשון עם ההורים
בפתיחת שנת הלימודים כפי שמתבקש בהחלטת הועדה בסעיף  1לסיוע לגננות
(מצ"ב הצעה לניהול שיח והסכמות בנושא).
אנא פנו ליועצות לגיל הרך או לפסיכולוגים בשפ"ח היישובי ,לקבלת סיוע מקצועי
לתכנון ימי ההיערכות וכן לבנייה והעברת המפגשים להורים בהמשך.
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