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 – מבלי לפגוע בזכויות  -

   -דחוף!!!  -

הנדון:התראה טרם נקיטה בהליכים - דרישה ל "השבת"  
ימי הסגר ודרישה לבחינה מחודשת של לוח החופשות ביחס  

 לשנת הלימודים תשפ"א 
  וה"ה אחז אגם,   טולדנו   שפיץ יגלוכן היור"ים המשותפים של ועד הגנים הארצי, ה"ה ס  ועד הגנים הארציבשם  

 כדלקמן:בעניין אשר בנדון ו אליכםהרינו לפנות 

הנוכחיתלכם  כידוע   .1 הלימודים  וכן שנת  הלימודים החולפת )תש"פ(  בקשיים    ,היטב, שנת  תשפ"א, התאפיינו 
ישראל. מדינת  מצויה  בו  הארוך  הקורונה  משבר  בשל  וזאת  החינוך  במערכת  הצער  גדולים  ולמרבה    , בנוסף 

ופן הפעלת גני הילדים  התאפיינו שנים אלו בהחלטות שגויות וחסרות היגיון של משרד החינוך וזאת ביחס לא
 וכפי שעוד יובהר להלן. , ללא הכנת תוכנית ארוכת טווח להחזרת ימי הסגר  במתכונת למידה מרחוק בזמן הסגר

 :ועד הגנים הארצילמען הסדר הטוב יצוינו להלן בתמצית של התמצית חלק מהקשיים והכשלים כפי עמדת  .2

 הילדים.  סגרים חוזרים ונשנים אשר במסגרתם נעצרה הלמידה בגני .א

ואשר יצרה גם הכבדה    למידה מרחוק, אשר כוללת קשים אדירים לילדי הגיל הרך וגני הילדים .ב
 . משמעותית להורים 

משמעותי בימי חינוך בגנים, באופן שיפגע בצורה משמעותית בהתפתחות הילדים, לרבות,    חסר .ג
הלכה למעשה נכון לרגע זה, יש חסר בימי לימוד בגני הילדים   התפתחות חברתית, רגשית ופדגוגית.

ימים. נתון זה אינו כולל ימי בידוד וחלילה מקרים של    29על    עומדבעקבות הסגר האחרון אשר  
בלא כל קשר לסגרים אשר   ,ילדים אשר חלו בקורונה ונדרשו להישאר בביתם תקופות ממושכות

 קבעה מדינת ישראל.

 ונה הפסידו ילדי הגנים סך כולל של ימים כדלקמן: יצוין כי בשנה האחר .ד
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ימי לימוד בחודש אפריל ועוד    10ימי לימוד בחודש מרץ, הפסד של    14הפסד    –  סגר ראשון (1
 ימים.  31סה"כ  -ימי לימוד בחודש מאי  7

  – ימי לימוד בחודש אוקטובר    7ימי לימוד בחודש ספטמבר ועוד    7הפסד של    –  סגר שני (2
 ד. ימין לימו 14סה"כ 

  – ימי לימוד בחודש פברואר    9ימי לימוד בחודש ינואר ועוד    20הפסד של    –  סגר שלישי (3
 ימי לימוד.  29סה"כ 

 !!ימי לימוד אשר אבדו לילדי הגנים 74בסך הכולל מדובר על  (4

ביותר .ה המהותיים  הכשלים  אחד  כי  לציין  יש  כן  כלל  כמו  המשבר  מוחלטת    בניהול  התאמה  אי 
היגיון בגנים  ,וחסרת  מרחוק  ללמידה  התוכנית שהופעלה  וחוסר  ל  ,בין  הפרקטית  המציאות  בין 

זה   לעניין  הגנים.  ילדי  של  מרשייהבשלות  הפסיכולוגים    יפנו  הסתדרות  מטעם  עמדה  לנייר  גם 
 בישראל, אשר פירט בצורה ברורה את הקשיים והכשלים בלמידה מרחוק בכל הנוגע לגני הילדים. 

 . 1ות הפסיכולוגים בישראל מצ"ב ומסומן כנספח העתק נייר עמדה של הסתדר 

למותר לציין כי הלכה למעשה, הלימוד מרחוק בכל הנוגע לילדי הגנים, חייב הורה נוכח הן על מנת  . ו
לתפעל את הצרכים הלוגיסטיים )השימוש במחשב ובזום( והן על מנת לתווך לילדים את הפעילות  

היתה קושי נוסף, אשר הכביד משמעותית על  אשר נערכה באותו עניין. המשמעות האופרטיבית  
 ההורים בתקופת הסגרים.

בגני הילדים בתקופת   מרחוקהדברים הם מקל וחומר בשים לב לעמדת משרד האוצר ביחס ללימוד   .ז
השלישי   מנת   –הסגר  על  האוצר  משרד  ידי  על  צוינו  אשר  מהדברים  קצר  די במקטע  זה  לעניין 

בבחירתו של היגיון    להבהיר את הכשל המשמעותי  כל  כנגד  לילך  כנגד עמדת    וכןמשרד החינוך 
מפאת חשיבות   -(18.1.2021)אשר נמסרה למשרד החינוך לאורך התקופה וכן במכתב מיום  מרשיי

 :"העניין ראו ציטוט קצר מעמדת משרד האוצר

" 

מוצאים עצמם למול שוקת שבורה,   דברים אלה מהדהדים בעת הזו, כאשר ילדי הגנים וכן ההורים .ח
  מבלי שקיימת תוכנית פעולה להשבת "הימים האבודים" אשר ירדו לטמיון בתקופת הסגר. 

)ומבלי להביע עמדה ביחס    בכל הנוגע לילדי הגנים  ק,בשורה התחתונה ובכל הכבוד הראוי, הרי שהלימוד מרחו  .3
  18.1.2021ועד הגנים הארצי התריע במכתבו מיום , וזאת כפי שלקה בחסר וכשל מוחלט ,ליתר ילדי בתי הספר(

 .  וכפי עמדת משרד האוצר בזמן אמת )עובר לסגר השלישי וככל הנראה גם בסגר השני(ולפני כן 

ואיכותי ליתרת שנת    אפקטיבייצירתי,  לפיכך ובנסיבות שנוצרו, הרי שפניתינו זו הינה בדרישה למצוא פתרון   .4
לדים את ימי הלימוד "האבודים" ולאפשר החזר ולו חלקי של ימים רבים הלימודים תשפ"א, על מנת להשיב לי

 אשר ירדו לטמיון הסגרים החוזרים והנשנים. 

 להלן נפרט במה דברים אמורים.  .5
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 הצורך לקבל החלטה עניינית על בסיס מידע מהימן ונתונים סדורים  –מנהל תקין 

ת חובות מוגברות של תום לב ורשות מנהלית, מוטלמשרד החינוך ככל  על    כיבפתחו של פרק זה יש להזכיר   .6
כפוףונאמנות   ראוי,    ולכללי מנהל תקין המחייבים אות   והוא  ובאופן  בשוויון  בשקיפות,  תוך הפעלת  לפעול 

 שיקול דעת מנהלי סביר. 

ב   -לפסיקה מימים ימימה אשר קבעה כאמור    נפנה בין היתרבסוגיה זו   .7 יורונט קווי זהב    ,987/94ג"ץ  דוגמת 
 "(.  בגצ יורונט)להלן: "  439, 412( 5, פ"ד מח )( בע"מ נ' שרת התקשורת1992)

באותו עניין נקבעו מבחנים שונים לביסוס תשתית עובדתית ע"י רשות ציבורית ובין היתר הצורך באיסוף נתונים   .8
 . וכיוצ"ב לקבלת החלטה סביר, שימוש אך ורק בנתונים רלוונטיים ומהימנים, אשר יש להם משקל לגיטימי

)פורסם בנבו((. יפים לעניין זה דברי בית  אביב-אלימאל בע"מ נ' עיריית תל ,49056-01-14עתמ )ת"א( ראו גם:  .9
 המשפט בבג"ץ יורונט:

בית  של  הדין  ליצירת  - "מפסקי  המוביל  ההליך  תמונת  עולה  זה  משפט 
לעמו  צריך  זה  הליך  המינהלית.  להחלטה  כבסיס  עובדות  של  ד  תשתית 

 בארבעה מבחנים. ואלה הם:  

הנתונים  )א(   את  לאסוף  צריכה  המינהלית  הרשות  הנתונים.  איסוף 
מהות   לפי  סביר,  באופן  לפעול  עליה  זה  ההחלטה.לצורך  לקבלת  הנדרשים 

ונסיבות המקרה  מיהות הרשות  . לעתים קרובות המקרה שיגרתי  הסמכות, 
שדי   ייתכן  כזה  במקרה  הנתונים:  איסוף  אף  וכך  בטופס  ופשוט,  יהיה 

שאדם, המבקש שירות מן הרשות, ימלא. אפשר אפילו שדי יהיה במומחיות  
צורך   ללא  נאותה,  תשתית  לשמש  כדי  אצלה,  שנצבר  בידע  או  הרשות,  של 
שבו   וחשוב,  מורכב  מקרה  ייתכן  זאת  לעומת  אך  נוספים.  נתונים  לאסוף 

או מג  ולדרוש, לאסוף מידע מרשויות מינהליות  ופים  צריכה הרשות לחקור 
..... - אחרים, ואולי אף לבקש חוות   דעת של מומחים. 

 ..... 

להבדיל  )ב(   המינהלית  הרשות  חייבת  הנתונים  באיסוף  לעניין.  השייכות 
לעניין.  שייכים  שאינם  נתונים  לבין  לעניין  השייכים  נתונים  הנתונים    בין 

השייכים לעניין הם, ורק הם, השיקולים הענייניים שאותם רשאית הרשות  
בחשבון לצורך קביעת העובדות וקבלת ההחלטה. כמאמר השופט אור    לקחת 

בשג"צ  2013/91בבג"צ   ואח'  4407,  3178/91,  הפנים  שר  נ'  רמלה  עיריית 
 : 279[, בעמ'  8] 

שעל  היא,  עליה  - "הלכה  כהלכה,  תפקידה  תמלא  ציבורית  שרשות  מנת 
 לדאוג תחילה שכל העובדות והנתונים הנוגעים לעניין יהיו לפניה". 

,  וע  לעניין נוגעים  שאינם  נים  והנתו העובדות  כל  את  פניה  מעל  לדחות  ליה 
 שכן אם תתחשב בהם, יהיה בכך משום פגם שעלול לפסול את ההחלטה. 

אמינות הנתונים. לא כל נתון השייך לעניין ראוי לבוא בחשבון שיקוליה  )ג(  
של הרשות המינהלית. כדי שהרשות תוכל להתבסס על נתון, צריך שהנתון  

המינהלית  הראיה  במבחן  לרשות  יעמוד  מאפשר  הוא  גמיש.  מבחן  זהו   .
משפט, כגון עדות  - המינהלית לקחת בחשבון גם ראיות שאינן קבילות בבית 

עליו מיצא.  שמיעה  כבסיס להשתית  בה  די  פורחת  כל שמועה  זאת, לא  עם   .
בבג"צ   אגרנט  זאת הנשיא  ]   442/71וכך הציג  נ' שר הפנים  בעמ'  9לנסקי   ,]

357 ....: 

 . ... 

העומדים  )ד(   נתונים  גם  שהם  לעניין,  הנוגעים  הנתונים  מהותיות.  ראיות 
על  ההחלטה.  לקבלת  התשתית  הם  המינהלית,  הראיה  ה - במבחן  הלכה,  פי 

בהחלטה  לתמוך  כדי  מספקת  במידה  מוצקה  להיות  צריכה  מהי  התשתית   .
י   הוו סבירות.  של  מבחן  הוא  כאן,  גם  המבחן,  זה?  לצורך  מספקת  מידה 
הייתה   סבירה  שרשות  כזאת,  להיות  צריכה  העובדות  תשתית  אומר, 
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ברק   השופט  של  בלשונו  הנדונה.  ההחלטה  קבלת  לצורך  עליה  מסתמכת 
 : 37[, בעמ'  7]   297/82בבג"צ  

אתהרשות   להביא  כדי  בו  יש  הרלוואנטי  החומר  כל  אם  הוא,  "המבחן 
של   קביעתו  לידי  סבירה,  מינהלית  כרשות  פועלת  שהיא  שעה  המינהלית, 

זו ה  יא בחיוב,  המימצא, אותו קבעה הלכה למעשה. אם התשובה על שאלה 
 לא יתערב בית המשפט, חרף העובדה שהוא עצמו היה מגיע למימצא אחר". 

 

 ראו גם: 

 ;)פורסם בנבו( אירנה גורוחוד נ' המפקח הכללי משטרת ישראל ,3798/09 צבג

וכן כל מודל עבודה   בעניין למידה מרחוק לילדי הגניםהנה כי כן, בבואה של רשות מנהלית לקבל החלטה, לרבות   .10
לעמוד במבחנים הבסיסיים שנקבעו בבג"ץ יורונט, לרבות איסוף נדרשת בוודאי  , הרי שהחלטה זוסגר בתקופת

נתונים סביר, שימוש אך ורק בנתונים רלוונטיים, אשר יש להם שייכות למקרה וכן כי בסופו של דבר הנתונים  
   אשר עומדים לנגד עיני הרשות מהווים בסיס ראוי לקבלת ההחלטה.

מוצע )ואשר אף הבמקרה דנן ברור על פני הדברים כי למשרד החינוך לא היתה שום יכולת לבחון האם המתווה    .11
לא יושם בפועל( היה ראוי בנסיבות המקרה. למשרד החינוך לא קיים כל מערך פיקוח לבחינת המתווה בזמן 

היתה   ולא  בדיעבד  ו/או  עובדתיים יכולת אמיתית לקבל החלטה אופרטיבית אשר מ  כלאמת  נתוני  על  ושתת 
 רציניים לצורך קיום מתווה הלמידה מרחוק. 

וכן בשל   מטעם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל  במקרה דנן, אין ספק וזאת לנוכח האמור לעיל בנייר העמדה .12
כי  ו/או מי מטעמם,  עיני משרד החינוך  לנגד  נוספים אשר עמדו  נתונים  וכן  בזמן אמת,  עמדת משרד האוצר 

 פדגוגי כלשהו. רציונלהיגיון או כל שר נבחר ללימוד מרחוק בגני הילדים, היה שגוי וחסר המתווה א

כמו כן, אין כל היגיון וקשה להלום את המצב הקיים היום, בו אין כל תוכנית פעולה אופרטיבית של משרד  .13
  שנת הלימודים   תתקופ, תוך הארכת  , ולערוך שינוי מהותי בלוח החופשותאבדוהחינוך להחזיר את הימים אשר  

 ימים לימוד !! אשר יש להשיב לילדי מדינת ישראל!  74ויש להזכיר כי מדובר על   .תשפ"א

ובגדר תפיסת הוא לעג לרש  מלאים, כימי לימוד ,ודוק: ההתייחסות לימי הסגר ו/או ללימוד מרחוק בימי הסגר .14
רורה בין לימוד מרחוק בבתי הספר לבין  כמו כן, מן הראוי לציין כי יש הבחנה ב.  עולם מעוותת וחסרת כל היגיון

לימוד מרחוק בגני הילדים. בעוד תלמידים )בחלק מהמקרים( מסוגלים לעמוד במטלות הדרושות ובקשב הדרוש 
לצורך למידה מרחוק, הרי שהדבר שונה בתכלית בקרב ילדי הגן. לעניין זה די לציין כי לחלק גדול מילדי הגן אין 

לצורך למידה מול מחשב )וראו שוב עמדת    ,שיים משמעותיים של קשב וריכוזכלל מחשב וממילא יש להם ק
 הסתדרות הפסיכולוגים ככתוב לעיל(. 

, כי משרד החינוך ינקוט יוזמה ויפעל על מנת להציל )כך ללא  שים מרשייבמצב דברים זה וכפי שיובהר להלן, דור .15
 רכאות( את יתרת שנת הלימודים בגני הילדים. ימ

 

 הנורמטיבי ביחס לימי הלימוד בגן הבסיס 

כזכות בסיסית ומהותית   הלמעמד משמעותי והוכר  תהזכזכות לחינוך  כי האת המובן מאליו,  ראשית יש לציין   .16
  עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך   – יתד    2599/00  בג"ץראו בין היתר עניין    -   בדין הישראלי

 :" 834( 5פ"ד נו)

האדם.  הזכות   של  הבסיסיות  מזכויותיו  כאחת  מכבר  זה  הוכרה  לחינוך 
מ  האדם  זכויות  בדבר  עולם  באי  לכל  בהכרזה  מעוגנת  ,  [ 16]   1948- הזכות 

כי לכל אדם עומדת הזכות לחינוך, וכי החינוך יינתן    26אשר קובעת בסעיף  
בדבר   הבינלאומית  האמנה  והיסודיים.  הראשונים  בשלבים  לפחות  חינם 

כלכלי  משנת  זכויות  ותרבותיות  חברתיות  מדינת  1966ות,  אשררה  שאותה   ,
שהחינוך מיועד לפיתוחן המלא של    13, מצהירה בסעיף  1991ישראל בשנת  

אישיות האדם ותחושת כבודו ולחיזוק כיבוד זכויות האדם וחירויות היסוד,  
 ...... ל חינם ו וקובעת כי חינוך היסוד יהיה חובה וזמין לכ 

 . . . 
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של   . 6 לזכותם  לדאוג  חובתה  היקף  את  המדינה  התוותה  הישראלי  במשפט 
חקיקת   עם  המדינה  קום  לאחר  בסמוך  לחינוך  חובה אזרחיה  לימוד  ,  חוק 

הגיעם  1949- תש"ט  עד  וילדה  ילד  לכל  חובה  חינוך  של  הסדר  קובע  החוק   .
של 15לגיל   אחריותה  את  וכן  לאחרונה    ,  כזה.  חינוך  למתן  לדאוג  המדינה 

ב  בישראל  ילדים  של  לחינוך  זכותם  התלמיד עוגנה  זכויות  תשס"א חוק   , -
, שמטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות  2000

 אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד.  

 " ידי הפסיקה.  - יסוד על   ות לחינוך אף הוכרה כזכות הזכ 

 .1949-חוק לימוד חובה תש"ט -ועוד ראו 

לפיכך אין חולק על חשיבות הזכות לחינוך, כאשר על פני הדברים זכות זו נזנחה ו/או ספגה מהלומות קשות   .17
 משבר הקורונה, תוך פגיעה משמעותית בטובת ילדי הגנים. תבתקופ

מנכ"ל   ילעיל, וחשיבות הגדולה של הזכות לחינוך, הרי שלוח שנת הלימודים, נקבע מידי שנה בחוזרחרף האמור   .18
משרד החינוך. יצוין כי גם בכל הנוגע לשנת הלימודים תשפ"א, נקבע לוח החופשות  ו/או הנחיות מנהליות של  

 ".(מהלך שנת הלימודים התשפ"א )לוח החופשות " 0195במסגרת הודעה מספר 

 .  https://apps.education.gov.il/mankal/hodaa.aspx?siduri=196 -תר משרד החינוך ראו מא

יצוין כי מדובר באנומליה שאינה ברורה ביחס לאופן קביעת ימי הלימוד במסגרות, אך עם זאת הרי שזהו המצב   .19
 יבי הבסיסי ביחס לסוגיית ימי הלימוד וחופשות הגנים. הנורמט

כן יצוין כי פועל יוצא של העדר חקיקה סדורה בנושא זה, מביא למסקנה הברורה כי ימי הלימוד מושפעים בין   .20
זרים  שיקולים  ובחלקם  חיצונים  משיקולים  הילד  ,היתר  טובת  עניינם  עם    ,שאין  קיבוציים  הסכמים  דוגמת 

 וצ"ב שיקולים אחרים. הסתדרות המורים וכי

 

 קול צעקה ודרישה ברורה להשבת "הימים האבודים" 

הנחיות   .21 במסגרת  שנה  מידי  נקבעים  הלימודים  שנת  של  החופשות  לוח  וכן  הלימוד  שימי  הרי  לעיל,  ככתוב 
 מינהליות של משרד החינוך. 

 בהתאמה, הם אינם חקוקים בסלע, ורחוק מכך!!  .22

  ואינן מדיניות    ומתוות  עקרונות כלליים  יוצרותבגדר הנחיות מנהליות אשר  חוזרי המנכ"ל הם  כי    חשוב לציין .23
  9187/07עע"מ  עדו ראו  .  266,  255(  3)חפ"ד נ  שר הפנים נ' מטר,  10350/02דנ"א  :  לדוגמאראו    -דבר חקיקה   בגדר  

 (:  24.7.08]פורסם בנבו[ ) אורי לוזון נ' משרד הפנים

רבות,   פעמים  המינהלית  הרשות  ידי  על  נעשית  כללית  מדיניות  "קביעת 
יופיעו, בדרך  הנחיות פנימיות אלה  ... בדרך של קביעת "הנחיות מינהליות". 

בדבר   וכאשר  דעת  שיקול  המנהלית  הרשות  מפעילה  שבו  מקום  כלל, 
את   שינחו  קריטריונים  נקבעו  לא  הסמכות  מקור  את  המהווה  החקיקה 

בפעולתה...  המנהלית  מדיניות    הרשות  הרשות  לעצמה  הבאה    - משגיבשה 
להפעלת סמכותה, על שיקול הדעת הגלום בה, מיועדת    - לביטוי בהנחיותיה  

אותו שיקול    אותה  ליישומו של  כזכור, להנחות את הרשות באשר  מדיניות, 
דעת במקרה נתון. מכאן ברור, שהמדיניות חייבת להיות בדל"ת אמותיו של  
כרך   ]ברכה,  הסמכות"  בהענקת  המחוקק  מטרת  את  ולשקף  המסמיך  הדין 

עמ'   עמ'  240ב',  ב',  כרך  זמיר,  גם:  ראו  נ' שר    219/81בג"צ  ;  779.  שטרית 
לז  פ"ד  כפופות  1983)   484,  481(  3) החקלאות,  המינהליות  "ההנחיות   .])

לרבות   רגיל,  מינהלי  דעת  שיקול  על  החלים  השיפוטית  הביקורת  לכללי 
האיסור שהנחיות מינהליות יחרגו מהסמכות שעל פיה מופעל שיקול הדעת,  

תהיינ  שההנחיות  הסמכות  החובה  את  שהעניק  החוק  למטרות  מכוונות  ה 
סבירות   להיות  ההנחיות  על  כן  זרים.  שיקולים  על  מיוסדות  תהיינה  ושלא 

)הר זהב, עמ'      (....." 131ואסור להן להפלות" 

שנת הלימודים )מידי שנה( נקבע במסגרת הנחיות    ח הזמנים של, כי כשם שלומרשיי יטענו .24
קיימ החינוך  שלמשרד  הרי  הסמכות,  מינהליות,  החובהת  דנן  בחינה  ובמקרה  לערוך   ,

http://www.nevo.co.il/law/71965
http://www.nevo.co.il/law/71830
https://apps.education.gov.il/mankal/hodaa.aspx?siduri=196
http://www.nevo.co.il/case/6024042
http://www.nevo.co.il/case/6147070
http://www.nevo.co.il/case/6147070
http://www.nevo.co.il/case/6147070
http://www.nevo.co.il/case/17915020
http://www.nevo.co.il/case/17915020
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ולהציל את מה שנותר משנת   מחודשת ביחס לשנת הלימודים תשפ"א, וימי הלימוד שנותרו בה
 . הלימודים 

פועל יוצא מהאמור לעיל, ובמסגרת בחינת כלל השיקולים, הרי שהמסקנה המתחייבת היא כי   .25
לאלתר, על מנת להשיב כמה שיותר ימי לימוד    נדרשים לפעול  ,משרד החינוך וכבוד שר החינוך 

 )!(  , תוך מתן תוספת ימים משמעותית לשנת הלימודים תשפ"אלטובת חינוך ילדי הגנים

ויודגש, לא מדובר בשנת לימודים סטנדרטית או בשינוי מערכתי גורף, אלא בדרישה נקודתית לשינוי   .26
פעמי למות   חד  תשפ"א.  הלימודים  לשנת  התקופות  וזאת  באחת  מדובר  כי  חולק  אין  כי  לציין  ר 

 פתרונות יצירתיים ושינוי תפיסת עולם ביחס לשנה זו.  היא המורכבות במערכת החינוך וככזו דורשת  

אשר  אזרחי המדינה חווים טלטלה קשה,  כלל  יחד עם   ,כמו כן יש להזכיר כי כלל משק העבודה במדינת ישראל .27
מאות אלפי מובטלים, עסקים שנסגרו, מקומות עבודה שנפגעו ובהתאמה קשיים נפשיים המתווספים    כוללת

כי בעוד כלל המדינה תמצא עצמה במשבר אדיר, משרד החינוך יזנח את חובתו   ,למצב הקיים. לא יעלה על הדעת
ימוד, אשר ישיבו את  להתאים את שנת הלימודים לשנה המורכבת הזו, תוך שינוי לוח החופשות ותוספת ימי ל

 .  החסר העצום שקיים לילדי הגנים 

בפורים, אשר אין לתאר   .28 ימי החופשה  לציין את סוגיית  רק  זה מן הראוי  במילה אחת    אותהלעניין    – למעט 
הפורים, אך הדבר מהווה סימפטום נוסף וראיה נוספת לכשל המוחלט    תטרגדיה. מכתב זה אינו עוסק בחופש

 .הקיים במקרה דנן

הרינו להזכיר את העובדות הבאות אשר חייבות לעמוד לנגד עיני שר החינוך ולמול מקבלי    ,שלמת התמונהלשם ה .29
 ההחלטות במשרד החינוך: 

ימי לימוד, כאשר בשנת הלימודים תשפ"א    74בשנה האחרונה איבדו ילדי הגנים   .א
 ימים )!(  29 כבר  אבדו

כל פתרון מוצע על ידי משרד החינוך ו/או תוכנית כלשהי לצורך החזרת הימים   לא קייםבעת הזו   .ב
  האמורים לעיל!!

  220  -יש להזכיר כי המדינה מחויבת על פי עמדתה שלה וחוזר המנכ"ל של משרד החינוך במתן כ .ג
בילדים  ימים כבר לא ניתן יהיה לספק, תוך פגיעה בלתי מידתית    220ימי לימוד לילדי הגנים!!!  

 ובהתאמה גם בהורים.

ביום )במקרה   כחצי שעהשל    כמו כן, יש להזכיר את המובן מאליו, לימוד בזום, בלמידה מרחוק .ד
 למסגרת הגן, ואינו יכול להוות יום לימוד כלל וכלל!אינו תחליף  ,הטוב(

  אף עלול ליצור זאת ועוד, הלימוד מרחוק לא רק שאינו מהווה תחליף, אלא במקרים מסוימים   .ה
כמו כן הלמידה מרחוק    מוזכר לעיל.ה, כפי שהדברים נכתבו בנייר העמדה  בעיות כאלה ואחרות

להיות  מרחוק,  הלמידה  אירוע  את  "לתפעל"  נדרשו  אשר  ההורים,  על  אף  כבדים  קשיים  יצרה 
הפעילות   את  ולתווך  לילדים  תחליף  לילדים צמודים  להוות  יכולה  אינה  הגננת  הצער  למרבה   .

הן   ולמידה  בשל  להורה,  מחשב  למול  הילדים  וצרכי  הרגשיים  בהיבטים  והן  הטכניים  היבטים 
 מרחוק. 

, אשר עשו כל  ולסייעות הערה חשובה: ועד הגנים הארצי מבקש לציין את הערכתו הרבה לגננות
שיכלו, לצורך שמירת קשר עם הילדים ומציאת פתרונות חינוכיים בתקופה מורכבת המתאפיינת  

עם זאת, על אף המאמצים הגדולים, הרי שהמתווה שלעצמו היה בלתי    בחוסר וודאות רב. יחד
 . וככתוב לעיל  סביר בנסיבות העניין

מדובר באחד החוסרים הגדולים ביותר והכשלים הגדולים ביותר שידעה מערכת החינוך   -לסיכום   . ו
ספת  , לרבות שינוי ותובמדינת ישראל לדורותיה ובאופן הדורש פתרון מעמיק והתייחסות רצינית

 .ימי לימוד באופן מידי, והחל מקיצור חופשת פסח הקרובה

 את הבאים:  יםדורש מרשיילאור האמור לעיל   .30

ת וימי הלימוד של שנת הלימודים  והחופש  חקיום בחינה מידית ומפורטת ביחס ליתרת לו .א
 תשפ"א. 

עריכת שינויים משמעותיים בלוח החופשות ותוספת ימים משמעותית, לצורך החזרת ימי   .ב
 הסגר לטובת ילדי הגנים, בהתאם לסמכותו של משרד החינוך ושר החינוך. 
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 בהתאמה ביטול חלק ארי מחופשת פסח ביחס לשנת תשפ"א.  (1

הדברים הם מקל וחומר    הארכת שנת הלימודים בגנים על חשבון חופשת הקיץ. (2
ביחס לילדי הגנים אשר עולים לכיתה א בשנה הבאה. ילדים אלה חייבים לזכות  

 שמעותי בכלל ובפרט ביחס לכישורי הקריאה והלמידה שלהם. לחיזוק מ

 . ליישם כמובןוכן כל פתרון אחר אשר ניתן  (3

ככל שהדבר דרוש יש לבחון אפשרות להקמת וועדה מייעצת בין משרדית לצורך מציאת  .ג
 . , אשר תמסור המלצות בפרק זמן קצר ביותרפתרונות ראויים והולמים למשבר הנוכחי

  ים יו"רהעריכת פגישת עבודה מידית ובהקדם האפשרי עם  רש בנוסף  ועד הגנים הארצי דו .ד
ועד הגנים הארצי, בצוותא חדא עם שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך    של  (המשותפים )

וכן כל גורם רלוונטי אחר לשם הצלת שנת הלימודים. לעניין זה לא מן הנמנע לנסות ולצרף  
 רמים במשרד האוצר. לפגישה שכזו גם את יו"ר הסתדרות המורים כן גו 

לכך כי הדרישות האמורות לעיל, כוללות גם שינויים אשר ייתכן ויש להם השלכה על הסכמים    מרשיי ערים .31
 . והסייעות קיבוציים ותנאי העסקה של הגננות

לצורך מציאת פתרון למשבר,  והסייעות  לעניין זה אין ספק שמן הראוי לרתום את הסתדרות המורים וכן הגננות   .32
 לרבות בדרך של תוספות תקציביות / תוספת משכורת וכן אלמנטים כלכליים נוספים.  

כלשהו, הרי שמשרד כך או כך, הרי שבין עם הסתדרות המורים תתנגד לכל שינוי כאמור ובין אם תתמוך בשינוי   .33
החינוך הוא הגורם שאשר נדרש לספק פתרונות לסוגיות אלו!!! ועל משרד החינוך לפעול ללא דיחוי על מנת  

 ליצור מתווה מתוקן לשנת הלימודים תשפ"א. 

 

 סיכומם של דברים: 

הלימוד  באופן מידי למציאת מתווה לצורך הגדלת ימי יפעלמשרד החינוך כי  מרשיי דורשיםלאור האמור לעיל  .34
 . בשנת הלימודים תשפ"א

ייאלצו  ,  וההורים  בהעדר מתווה ככתוב לעיל ו/או ניסיון אמיתי למצוא פתרונות אפקטיביים לרווחת ילדי הגנים .35
, לרבות פנייה לערכאות לשם קבלת סעדים  ם לנקוט בכל הצעדים המשפטיים החוקיים העומדים לרשות מרשיי

 מתאימים. 

כדי להוות ויתור ו/או השתק ו/או הודאה ו/או כדי לפגוע בזכות מזכויות  ו/או החסר בו, אין באמור במכתבי זה .36
 על פי כל דין.   הםהעומדות ל מרשיי
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1תוכנית הלמידה מרחוק שהתווה משרד החינוך עבור ילדי וילדות גן :נייר עמדה
 

 
כולל  לעבודה מרחוק 3-6מתווה העבודה לגננות עבור ילדים בגילאי  על פי פרסומים בתקשורת,

תוכנית לימודים מקוונת שבה הילדים נדרשים לעקוב אחרי משימות שהם מקבלים מהגננת )מן 
הסתם דרך הוריהם(, לעבוד בקבוצות ולפעול במרחב הביתי שלהם במשך כל שעות היום, בהבנייה 

 אינטנסיבית ומפורטת לפי דקות.

בעת הנוכחית בשל  הגן התוכנית לא מותאמת ליכולות של ילדים בגילאילדעתנו המקצועית, 
  סיבות שיפורטו במסמך זה.

ביכולות הקוגניטיביות, הקשביות,  שונות משמעותיתבפתח הדברים יש להדגיש כי קיימת 
. מכאן שכל תכנית שמוצעת לילדי הגן צריכה 3-6בטווח הגילאים החברתיות והרגשיות של ילדים 

על בסיס הכרות  ות ודיפרנציאליותגמישלהיות מותאמת לקבוצת הגיל הספציפית, וכן לכלול 
   העומק של הצוותים החינוכיים עם התלמידים והמשפחות.

יכולות הוויסות העצמי של ילדים  – אישית-חוסר התאמה לבשלות הרגשית והבין .0
ת לפעילות מקוונת ות לרמת האיפוק, הריכוז והמחויבות הנדרשובגילאי הגן לא מותאמ

ממושכים, כפי שמוצע במתווה משרד החינוך ללמידה  עצמאית, ובוודאי שלא לפרקי זמן
עם מבוגר משמעותי על זקוקים לקשר אישי ישיר יסודי. ילדי הגן -מרחוק בחינוך הקדם

וזקוקים לנוכחותו המווסתת של מבוגר על מנת  מנת ללמוד ולהתפתח בכל המישורים,
לוב של שילתפקד. גם בגן, ועל אחת כמה וכמה בבית, התפתחות ילדים נתרמת מ

, כגון משחק חופשי, יצירה עצמאית, וניהול עצמי של פעילויות ילד-פעילויות מוכוונות
, כגון הקניה והוראה פרטנית מבוגר-לצד פעילויות מוכוונותיומיומיות תואמות גיל, 

וקבוצתית, וביצוע משימות בתיווך מבוגר משמעותי. כל מתווה ללמידה מרחוק בעת 
ין שני אלמנטים אלו, תוך התחשבות באילוצים ובנסיבות של לכלול איזון ב ךהזאת צרי

  המגפה העולמית והשפעותיה על הילדים, המשפחות, והצוותים החינוכיים.

, גם בנוכחות מבוגר. מרבית ילדי הגן לא טווחי הקשב והריכוז של ילדים הם קצרים .8
מתווך,  יכולים להתרכז ולתפקד במפגש מקוון יותר מכמה דקות ללא נוכחות מבוגר

וחלקם לא יכולים לעשות זאת מעל מספר דקות גם בנוכחות מבוגר. למידה מרחוק 
 ןדורשת יכולות קוגניטיביות מתקדמות של הבנת הוראות, חשיבה והסקת מסקנות, שה

. יתרה מכך, המסוגלות הרגשית מעבר ליכולות העצמאיות של ילדי גן ללא מבוגר מתווך
ונה מאוד מזו שיכולים ילדים וילדות לגייס בעת הזו והקשבית בהקשר המוכר של הגן, ש

ם הרבים שילדים ומשפחות מתמודדים עמם יהסטרסוגניהגורמים בבית, במיוחד לאור 
בעת הזאת. במילים אחרות, גם ילד/ה שמסוגל/ת לשמר קשב במפגש של חצי שעה בגן, 

 לא בהכרח תצליח לגייס את אותה מידת קשב במהלך זום קבוצתי.

 פרקי זמן ממושכים מול מסך ובמרחבים וירטואליםל מידה המוצע עמתווה הלהישענות  .3
לרצונות ולצרכים של הילדים ולא של הוריהם. מחקר  מתגיל, ולא מותא מתתוא האינ

מסך -אמנם מצא כי הורים מאפשרים כיום לילדיהם הצעירים )בגילאי הגן( זמן 2עכשווי
אך עדיין משמעותית פחות  ממושך יותר לעומת התקופה שלפני מגיפת נגיף הקורונה,

                                                 
1

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל מודה לנעמה קלאוזנר לוין, פסיכולוגית קלינית, ולמיכל דביר קורן, פסיכולוגית  

 על תרומתן המשמעותית להגייה ולכתיבה של מסמך זה ,התפתחותית
2

 (. פעילות דיגיטלית של ילדי גן בימי קורונה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב0202מעודד קראבאנוב וארם, ) 
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מכפי שמצופה במתווה משרד החינוך. יתרה מכך, מחקרים מראים שהוראה דרך מסך 

  .3קוגניטיביתהלשונית וההתפתחות איננה אפקטיבית בקידום הבינקות ובגיל הרך 

להביא לידי על מנת  מוכר זקוקים להקשר פיזימבחינה התפתחותית, ילדים בגיל הגן  .2
. כך, ילד הנוכח במפגש מקוון של הגן, כאשר הוא ומיומנויות שנרכשו בוביטוי יכולות 

מצוי בביתו, יתקשה מאד לאמץ את כללי הגן או להתנהג באותו אופן בו הוא היה נוהג לו 
לילדים בגילאי הגן,  במובן זה, הוא מופשט מידי ,המרחב הוירטואלינכח במפגש בגן. 

טראקציה חברתית קבוצתית במדיום זה. משכך ואנו צופות כי ילדי גן יתקשו לנהל אינ
  נראה כי ילדי הגן לא יוכלו להיתרם ממפגש כיתתי מקוון.

, ואת נוכחותם המתמדת של ההוריםדורשות את במתווה מרבית הפעולות המוצעות  .5
לסייע להם ויכולתם לתווך לילדים את הדרישות, להציע להם חפצים וחומרים בבית, 

ה זו אינה מותאמת למצבם הנוכחי של ההורים, ועתידה י. ציפילהיות בקשר עם 'הקבוצה'
בין ילדים שנמצאים בנוכחות מבוגר תומך ופנוי מבחינה קונקרטית, להרחיב את הפערים 

מנטלית ורגשית, לבין אלה שלא )הורים יחידנים, עובדים חיוניים, הורים שמתמודדים 
הנוכחי, לאחר סגר ארוך, משפחות עם מצבי דחק סוציואקונומיים, וכד'(. כמו כן, במצב 

ילדים רבים חווים נסיגה בהתפתחותם ואובדן של  – במצוקה ובמתח נפשירבות נמצאות 
כישורים התפתחותיים שכבר רכשו הקשורים להרגלי יומיום, לעצמאות, לכישורי משחק 

ולמידה ולכישורים חברתיים עם בני גילם. הורים נמצאים במתח בשל לחצים 
אף בחלקן כלכליים שונים. במשפחות רבות רמת המתח והעוינות גברה, ותעסוקתיים ו

מגיעה לכדי אלימות מילולית, רגשית ופיזית )זאת לפי דיווחי מחלקות הרווחה, וכן נתמך 
(, וילדים עדים למצבים משפחתיים מעוררי דחק של הוריהם. במצב 4בממצאים מחקריים

ותית גבוהה תוסיף מתח במשפחה, הציפיה להשית על ילדי גן דרישה התפתחכזה, 
 ועלולה להוביל להחרפה במצוקה אצל ילדים ואצל הוריהם.

 המלצות חלופיות

-נשענת על עקרונות פסיכו התפתחות-המלצותינו לתוכנית למידה מרחוק מותאמתלפיכך, 
 שמירה על רציפות והמשכיות, של שימור היחסים והקשר האישיפדגוגיים והתפתחותיים של 

למידה , ובדגש על שילוב גמישות ופשטותלשם שימור וקידום חוסן אישי, משפחתי וקהילתי, של 
 (:SEL - Social-Emotional Learning)רגשית -חברתית

 הבנפרד, בהתאם לרמ /הוקצרות )מספר דקות( של הגננת עם כל ילד שיחות אישיות .0
ההכרות המעמיקה של מצב הרגשי והמשפחתי, ועל בסיס ל, /הההתפתחותית של הילד

צוותי החינוך עם הילדים והמשפחות. יש לציין כי יהיו ילדים שיוכלו להעזר בשיחת 
וידאו, אחרים שיעדיפו שיחה טלפונית כמו גם ילדים שהודעת טקסט/הודעה מוקלטת 

וזה ענות לשיחה כזאת, ימהגננת תתאים להם יותר. ילדים בגיל הגן עשויים גם שלא לה
סיונות ההתקשרות של הגננת באופן קבוע יאולם יש חשיבות לנפה, בהחלט טבעי ומצו

ובכל מספר ימים, כדי לשמור על נוכחות יציבה ועקבית. יתכן גם כי ילדים שבשלבים 
 .הראשונים לא יענו לשיחה, יהיו מעוניינים בה בהמשך

טווח הקשב של ילדים צעירים מוגבל ויכולתם לשהות במרחב  ,מאחר וכפי שצויין מעלה .8
-סרטונים אמשתתפים מוגבלת מאד, מומלץ שהגננת תשלח להורים -וירטואלי רב
שרה שיר מוכר או חדש, או מדגימה  תוכן, בהם היא מקריאה סיפור, מלמדתסינכרוניים 

 נראה מתאים ונוחפעילות יצירה באופן שיאפשר להורים לצפות עם ילדם בסרטון בזמן ש

                                                 
3

 Lytle, S. R., Garcia-Sierra, A., & Kuhl, P. K. (2018). Two are better than one: Infant language 

learning from video improves in the presence of peers. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 115(40), 9859-9866. 
4

 

https://www.parentingincontext.org/uploads/8/1/3/1/81318622/research_brief_stress_and_parenting_du

ring_the_coronavirus_pandemic_final.pdf 
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. העברת חומרים באופן הזה תאפשר גם חזרתיות, הנחוצה כל כך ואף יותר מפעם אחת

לילדים צעירים, בהתאם לרצון הילד/ה. מומלץ במיוחד להשתמש בתכנים שכבר מוכרים 
   לילדים משגרת הגן על מנת לשמר רציפות.

בתיווכה  ם חבר/ה טובמפגש וירטואלי עעבור ילדים הבשלים לכך יכולה הגננת לקדם  .3
ובתיווך ההורים, או לעודד שיחה טלפונית עם חבר/ה אחת ליום. זאת לשם שימור 

  אישיות בתוך קבוצת הגיל.-וטיפוח מיומנויות בין

)לדוגמא חומרים המותאמים חומרי למידה רלוונטיים מומלץ כי הגננת תשלח להורים  .2
א׳ וכד׳( והפניות לאתרים רלוונטיים, שיאפשרו עבודה כיתה לילדי גן חובה/מוכנות ל

גיל ורמה התפתחותית בבית בהתאם ליכולת ההורים. מומלץ שלא להציף את -תואמת
ההורים בחומרים ולשלוח פעילות אחת ליום. תפקיד הגננת הוא לווסת ולברור חומרים 

 מותאמים על סמך הידע המקצועי שלה וההכרות שלה עם קבוצת התלמידים.

זאת על מנת לקבל הורים -קשר גננתיש להדגיש כי קיימת חשיבות מכרעת לשמירה על  .5
ם קיימים. קשר זה אדיווח שוטף על מצב הילד, הסיטואציה המשפחתית וגורמי סיכון 

 חינוכי, הייעוץ-יאפשר גם המשך היוועצות עם גורמי מקצוע לרבות השירות הפסיכולוגי
ושירותים חברתיים במידת הצורך. לגננת פה תפקיד  , ומחלקות רווחההחינוכי בגיל הרך

ם לעולם החיצון, לרבות המשמעותי כגורם מקשר ומתווך בין הילדים הספונים בבתי
גורמי סיוע מקצועיים שונים. היבט זה הודגש כקריטי על ידי מומחים שונים בתחום 

 .5הילדים בסיכון

 
אות במהלך השבוע, בהנחה שבכל גן יש בין להערכתנו, תכנית כזו תדרוש מהגננות שעות עבודה מל

התערבות מותאמת התפתחותית אך זוהי  –ילדים, כאשר לכל ילד ניתן מעט זמן אישי  31-35
  .שיכולה להועיל בטווח הקצר והארוך לילדים ולמשפחות

תעמיק את הקשר האישי של הילדים וההורים עם הגננת, תתרום לשמירה על  התכנית המוצעת
להתקדמות לימודית תואמת גיל   ויימת בתקופת הבידוד ולקשר עם הגן, כמו גםשגרת יום מס

  ויכולות.

וועץ בפסיכולוגית הגן ויועצת הגן הן לבניית תכנית לימודים אשר יכמובן שמומלץ כי הגננת ת
  מכוונת להיבטים אקלימיים, רגשיים, ולימודיים, והן בנוגע למקרים פרטניים בהם עולה קושי.

 !לחזרה מהירה לשגרה בריאהבתקווה 

 בכבוד רב,

 

 יורם שליאר, יו"ר
 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
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 https://www.youtube.com/watch?v=_HOE2gQkpHYראו הרצאתה של ד"ר כרמית כץ ממכון חרוב:  
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