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סבאבא בגן
הביקוש לכיתות גן בעיר הולך וגדל .הגידול המשמעותי ביותר בהרשמה לגנים העירוניים הוא בגילאי הטרום טרום
חובה .חלק מהגידול הדרמטי בביקוש הוא תוצר של סגירת כיתות לבני שלוש ואילך במעונות היום הציבוריים
המופעלים ע"י ארגוני הנשים (נעמ"ת ,למשל) ,המעדיפים לקלוט ילדים עד גיל שנתיים ושמונה חודשים בלבד ,אחרת
יהיו כפופים למשרד החינוך על כלל דרישותיו .כתוצאה מסגירת המעונות בפני בני ה ,3-גדלה באופן ניכר ההרשמה
לגנים העירוניים.
לאור הביקוש ,מנסה העירייה להתאים עצמה לצרכים ולהרחיב מידי שנה את מס' המקומות לידי טרום-טרום חובה,
באמצעות הוספת כיתות .עם זאת ,הגם שגיל הילדים בגנים העירוניים צעיר יותר בממוצע ,עקב קליטת ילדי הטרום-
טרום חובה ,מצבת כוח האדם בכל כיתה נותרה זהה ,בהתאם לדרישות משרד החינוך.
ברור לכולנו ,כי ככל שמ דובר בילדים רכים בשנים הרי שצרכיהם דורשים יותר תשומת לב ותלותם במבוגרים רבה
יותר .לכן ,החלטנו לפעול להגדלת מצבת כוח האדם בגנים העירוניים .עקב מגבלות תקציב ,ברור היה שיש לאתר
פתרונות איכותיים בעלות נמוכה ,כגון הוספת בנות שירות לאומי ו/או סטודנטים לחינוך מסמינר הקיבוצים לגנים
העירוניים ,תהליך הנמצא בעיצומו ומורגש בחלק מהגנים.
רעיון נוסף ,היה "להחיות" את פרוייקט "סב-גן" או "זהב בגן" ,שבעבר נוסה בעיר תל אביב-יפו ,אך לא זכה להצלחה
רבה .תכנית "זהב-בגן" היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים ,שמוביל האגף לחינוך קדם יסודי במשרד
החינוך בשיתוף עם תנועת המתנדבים של"מ (שירות לאומי למבוגר) ועמותת "אור ירוק" .המתנדב מגיע לגן אחת
לשבוע לפחות ומשולב כחלק אינטגרלי מהצוות החינוכי של הגן .בהתאם לכישוריו והכשרתו של המתנדב ,נקבעת לו
תכנית פעילות עם הילדים .מדובר בתכנית ותיקה אשר זוכה להצלחה רבה בערים אחרות.
בתל-אביב יפו ,פעלה התכנית במתכונת מצומצמת מאוד 26 .מתנדבים בלבד לעומת  376גנים עירוניים ,כך שמרבית
בקשות הגננות בעיר לקבלת מתנדבים מהתכנית ,נענו ריקם .הן מחלקת גני ילדים במינהל החינוך והן תחום זיקנה
במינהל השירותים החברתיים בעירייה הפגינו התלהבות רבה למול הרעיון שהעליתי ,להחיות את התכנית ולהרחיב
את היקף פעילותה .שני המינהלים נרתמו מייד ליוזמה ,מתוך ראיית טובת הילדים והקשישים כאחד .בישיבה
שקיימנו בעירייה ,בשיתוף עם נתן וולך מסיעת הגמלאים ,הוחלט לצאת לפיילוט ,במסגרתו הוקמו  3מוקדים להפעלת
התכנית ,בתוך המרכזים רבי השירותים לקשישים בעיר ,שהפכו להיות שותפים בגיוס הקשישים וליווי והכשרת
המתנדבים.
במקביל ,יצאנו בקריאה ,לאוכלוסיית הקשישים בעיר ,לבוא ולהתנדב בגנים העירוניים .התוצאה לא אחרה לבוא
וכיום עומדים לפקוד את הגנים העירוניים כ 100 -קשישים ,שעברו הכשרה מתאימה .לאחר שהמתנדבים עוברים מיון
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וסינון ראשוני ,משתתפים הקשישים בסדנא בת ארבעה מפגשים ,בסופה מקבלים תעודה .מדי חודש מתקיים מפגש של
המתנדבים במרכזים העירוניים לקשישים ,להדרכה קבוצתית.
מבין הקשישים ישנם אנשי חינוך ,התורמים מנסיונם וכישוריהם המקצועיים ,אנשי מקצוע המסייעים בתחומי
עיסוקם וקשישים הנותנים יד ומסייעים לגננת ולפעוטות ,בהתאם לצרכים העולים במהלך היום.
ההתנדבות אינה מיועדת רק לקשישים שהינם בעלי מקצוע .כל קשיש מוזמן לבוא ולתרום ,ולו בשביל לתת חיבוק
לילד בוכה.
פעילות הסבים והסבתות בגן ,מקנה אוירה מיוחדת ,יותר חמה ,משפחתית ותומכת ,בצד חיזוק כוח האדם והסיוע
לגננת ולסייעות .המתנדבים הופכים לחלק אינטגרלי מצוות הגן וחווים סיפוק מקצועי בצד ההנאה הכרוכה בעיסוק
עם הילדים.
אני קוראת לכל הקשישים בעיר לבוא ולהתנדב בגנים העירוניים .המעוניינים מוזמנים לפנות לטלפון.03-5218936 :
הכותבת היא סגנית ראש העירייה ויו"ר סיעת מרצ בתל-אביב יפו.
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