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 26.10.16 דיון בנושא סייעות רפואיות -נייר עמדה

ילדי הגן. ]ענין  גננות מחנכות מברך את היוזמה החוזרת להקדיש דיון לנושא חשוב זה הכרוך בחיי ארגון. 1
 [אך לא קודם באופן מעשי  ,נחמיאס -שהועלה לדיון כבר לפני כשנה וחצי ע"י ח"כ ורבין

יש בחלק  -בארץ. כיום שונה באופן מהותי מהקיים בגנים OECDהתקינה המקובלת במדינות ה -כידוע לכם 2 .
 .שלוש נשות צוות ילדים, ובחלק מהגנים יש 30-35מהגנים שתי נשות צוות על 

עירית ליבנה, המפקחת על  'במשך שלוש השנים החולפות פנו נציגות הנהלת ארגון הגננות פעמים רבות לדר 3 .
ברחבי הארץ עם מצבי סיכון  חסרות אונים של גננות , המתארת התמודדותהבריאות, והציגו בפניה תמונה קשה

קיבלנו תשובה מניחה את הדעת, הנותנת לגננות "לישון  לא -הגובלים בחוסר אחריות. ]מצ"ב תכתובת[ לצערנו
 27/08/2014שכתבה דר' ליבנה במכתבה מיום : בשקט" , בייחוד לאור מה

  :ציטוט
  ניתן להם סיוע ....וזאת באמצעות לשהות בבטחה בגן הילדים  כדי לאפשר לתלמידים הלוקים בבריאותם...."

 .מלווה אישי לתלמיד
  .גם בשעה שנמצאת סייעת בגן האחריות של צוות הגן על ההתנהלות היא מלאה

לבצע קורס הכשרה בעזרה ראשונה או ריענון ידע כל   בחוזר מנכ"ל לא מצויה הנחיה המחייבת עובד הוראה
 "..שנתיים

, , המציג מצג שווא, כאילו יש כיום מלווה צמוד לכל ילד עם מגבלה רפואיתאנו תמהות על תוכן הסעיף הראשון
המצב בו מנהלת - בייחוד יש קושי בימים בהם הסייעת הרפואית חולה ואין לה מחליפה. חמור יותר  .לא כך היא

ילד עם גם על  -ונוסף  ילדים 30-34אחראית על  הגן נעדרת ביום בו נעדרת גם הסייעת הרפואית. גננת מחליפה
 .בעיה בריאותית

לתפקידיה הרבים של הגננת, שידיה הקצרות מלהושיע,  אחריות רפואית אנו תמהות על הסעיף השני, המוסיף
לטיפול בילדים עם אלרגיה. ]לא פעם נדרשו גננות להגיע להדרכה  לא קיבלה שום הסבר או הדרכה -הכשרתהוב

 רפואית בשעות הפנאי, ללא תגמול.[

ואף בנושא זה  ] כאן וגם  2015הסעיף השלישי, הסותר לחלוטין את ההנחיות ]ר' קובץ מצ"ב משנת  אנו תמהות על
  .פנינו לא אחת למנכ"לית המשרד, וביקשנו תגמול עבור קורסי רענון המחוייבים אחת לשנתיים ע"פ חוזר מנכ"ל

אחר לגמול כספי ל ותנו בנושא השתלמויות מרוכזות נענו בחלקן, ולאחר לחצים רבים הוכרו שעות הלימודיפני
נסיעות. דרישה זו חייבת  יעות לימודים בחופשה ולא החזראולם לא ניתן שכר מוגדל עבור ש ,חודשים 37פז"מ 

 .ע"פ חוקי העבודה הנהוגים במדינהויישום הכרה 

בהסתגלות, והקניית הרגלי גמילה  2.7-3.5נוסף העולה בעיקר בתחילת השנה, בו עסוקה הגננת לילדים בגיל  קושי
האם ללא סייעת רפואית. וטן/חלב[ מסכנת חיים ]כגון רגישות לגל ועצמאות, ומשולב בגנה ילד עם אלרגיה שאינה

למניעת חשיפת הילד למאכלים אסורים בנוסף להתמודדות הקשה ברבעון  גם אחריותזה נכון לדרוש ממנה 
  ?השנה הראשון של

ממשיכים לטאטא את  בשנים האחרונות יש יותר ויותר ילדים עם אלרגיות, אך ראשי המשרד  לציין כי מיותר
  .לה כלים וסיוע להתמודדות הקשה הגננת, במקום לתתהבעיה מתחת השטיח ולהטיל את האחריות על 

 ,ברכהב
 יו"ר ארגון גננות מחנכות ,ת חזןדורי
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