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שלום רב,

הנדון: הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים (מתחת לגיל 10)

ילדי גן המלווים למסגרת החינוכית וביציאה ממנה ע"י אחיהם הצעירים מתחת לגיל 
עשר, באישור הוריהם, חשופים לסכנות ופגיעות מסוגים שונים.

אנו פונים אליך בבקשה לקדם הסברה להורי הילדים המבקשים להפקיד את 
האחריות על ילדם הצעיר בידי אחיו הבוגר יותר, שטרם מלאו לו עשר שנים, להביאו 

ו/או להחזירו מן הגן.

עפ"י הנהלים, אמנם חתימת ההורים מאשרת לשחרר מן הגן ילדים עם אחים. אולם 
לעיתים אין ההורים מודעים לקיומן של סכנות וחשוב להביא לידיעתם ולהבהיר להם 

כי ילדם הצעיר וגם הילד "הבוגר" נמצאים שניהם בסיכון. 

על מנת לדאוג ולתרום לבטיחותם של ילדים אנו פונים אליך בבקשה לזמן לשיחה 
הורים החותמים על מסמך, המאפשר לילדם הצעיר (מתחת לגיל 10) ללוות את ילד 

הגן.
חשוב להתייחס ברגישות ובאמון להורים אלה, שלעיתים קשיי היום-יום לא 

מאפשרים להם למצוא פתרון אחר לילדם הצעיר. יחד עם זאת, מתפקידנו להגביר את 
מודעותם לצרכים ההתפתחותיים של הילדים , כמו גם להתריע על הסיכונים 

הקיימים.

הנקודות הבאות חשוב שתעלנה בהסברה  להורים:

גורמי הסיכון להיפגעות אינם רק תאונות דרכים, ולכן אף כשאין בדרך הביתה  .1
מעברי כביש , הסכנות אורבות ממקורות אחרים. למשל: מפגעים שונים בדרך 

לילדים מתחת לגיל 10 חסרים כלים ויכולות לזהות ולהעריך מצבי סיכון  .2
הקשורים בהתנהגות אנשים מבוגרים כלפיהם. אף אם הם מוזהרים שלא 

להיענות לפניות זרים, הם עלולים להתפתות למצבים מסוכנים.
ילדים מתחת לגיל 10 עלולים להגיב בחרדה ובבלבול במצבי חיים שאינם  .3

מורגלים להם ובהתרחשויות בלתי צפויות בסביבה ואלה עלולות להתרחש גם 
כאשר המרחק הביתה קצר. (חשיפה לאירוע טראומטי כמו פציעת אדם 

בסביבתם, מפגש עם בעל חיים תוקף כמו כלב משוטט וכדומה)
הם גם עלולים לאבד שליטה ולהגיב בחרדה בכל מקרה שבו קורה משהו בלתי  .4

צפוי לאחיהם או להם כמו נפילה, פציעה, התעלפות וכדומה
ילדים מתחת לגיל 10 עלולים להגיב ללא שיפוט מציאות כלפי אחיהם הצעיר  .5

כאשר הוא מתנהג באופן המרגיז אותם או מעליב אותם וכן כאשר הוא מתנגד 
להם, או מתנהג בכל התנהגות בלתי צפויה אחרת.
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ובנוסף לכל הנ"ל חשוב להדגיש את שתי הנקודות הבאות:

לאחר שהות של יום בגן הילדים , שבו חווה הילד חוויות רבות טובות  ובחלקן  א.
מרגשות או מתסכלות, הוא זקוק להכלה של רגשותיו ולהרפיית המתח ע"י 

דמות של אדם מבוגר היכול להעניק לו ביטחון, לכך לא מתאימה נוכחותו של 
אח.

ילד מתחת לגיל 10 , אף כשהוא בוגר באישיותו, אחראי, בעל תבונה רבה  ב.
ויכולת  התמודדות טובה נמצא בעצמו בסיכון רגשי כאשר מוטלת עליו אחריות 

על אחיו הצעיר מעצם לקיחת האחריות על אחיו.

הערה : המלצת ארגון בטרם  לבטיחות ילדים והאגודה לשלום הילד היא כי רק 
ילדים מעל גיל 12 יהיו אחראים על ילדים צעירים יותר.

     בברכה,

סימה חדד מה-יפית            שירה כסלו
מנהלת אגף יישום וממשל מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

ארגון בטרם לבטיחות ילדים

העתקים:
הגב' מיכל כהן, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

מנהלי מחוזות
הגב' רחל רותם, מנהלת אגף זהירות ובטיחות בדרכים 

מר רותם זהבי, ממונה על בטיחות סביבתית באגף הביטחון
ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד

הגב' אורה גולדהירש, רכזת היחידה לטיפול בפרט ואוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים
הגב' צ'ריל קמפר, ממונה על הקשר עם הרשויות המקומיות

הגב' אביטל אפל, ראש תחום מדיניות ציבורית, בארגון בטרם לבטיחות ילדים
מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות

מנהלי/ות מחלקות גני ילדים ברשויות המקומיות


