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 14.4.16ו' ניסן תשע"ו 

 לכבוד
 סימה חדד מה יפית

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
 שלום רב

 
 

 עבודה בגן בהעדר סייעת פדגוגית -הנדון 
 
 

  לזאת.הוסמך הוכשר וש מבליבגן הילדים לעבודה אדם  בנושא שילוב סוגייהאת היום אני מבקשת להעלות לסדר ה
 

 : לגננות בזו הלשוןלגננת  הודעה  , בעקבות כך יצאההתקיימה שביתת סייעות בצפון הארץ 11.4.16 ביום .1
 

 אני, שני ביום המתוכננת בשביתה עוסקת אני בהם מרתוניים יומיים אחרי, טוב בוקר[:  בווטסאפ מקור]  מפקחת הודעת
  של היא ההחלטה. הסייעת את שתחליף למתנדבת ידאגו הורים/הישוב בהם בישובים יפעלו גנים שני ביום, לכן להודיע מבקשת
 הגננות של לא היא השביתה, המורים בהסתדרות הגננות תא עם לדבר שממהרות  גננות למספר מזכירה ואני, המחוז מנהלת

  משרד הוא שלכן שהמעסיק גם לכן מזכירה, וחופשות ילדים מחלות על, עבודה ימי המון שמפסידים להורים לעזור נכון ויהיה
  ולא החינוך משרד את שמייצגת ממני מקבלות אתן הנחיות, ואגב. שלנו בגנים ולהורים לילדים  מחוייבות לנו יש, ושוב. החינוך
 לכן נפלאה שבת. תשובות להן עונה שלילי מגננות

 

 המתריע מפני מצב לא תקין. [ מצ"ב] מהארגון  מכתבפנה אליך הו יום קודם  .2
 
 דות בהנחיות מביא ל:יאחוחוסר  פולכי עראני מבקשת לציין  
 

 ])א(7יבת הגננת ]ר' חוזר מנכ"ל תשס"ג/ם ובחסיון שלו מחובאיכות הטיפול בילדי פגיעה .1
אחריות ועבודה כפולה על הגננת, שעסוקה בהכנות לקראת החג, ועליה להדריך אדם זר שאינו  הטלת  .2

 .מקצועי בתוך הגן, תוך שהיא היחידה היכולה לתת מענה לפניות הילדים
 קצועית, תוך זילות בכבודן ובמעמדןמייתרת את עבודתן המהבזכות השביתה של הסייעות  פגיעה .3
 2012ביוני  26מיום:בישיבה הוראה זו נוגדת את עמדתה של יו"ר ועדת החינוך בכנסת, דר' עינת וילף  .4
 הוראה זו נוגדת את נוהל קבלת עובדים של המועצות המקומיות תשל"ז ותקנות העיריות תש"ם .5
 . 7.2.2013ותיקונו ב  1.3.2003מיום  הוראה זו נוגדת את החוק למניעת העסקת עבריינים במוס"ח .6
 [כאן סייעת ]קישור ללא הגן את לפתוח אין 15.9.14 מיום היציג הארגון הוראתהוראה זו נוגדת את  .7
ראה זו גרמה בעבר להכפשה והוצאת דיבת הגננת, ונמצאת במגמת עלייה בעידן הפייסבוק, בו היד קלה על וה .8

מי יישא בהוצאות הטיפולים התומכים שצריכה ו ,המקלדת. את הנזקים הנפשיים והמקצועיים קשה לתקן

 ?הגננת לניקוי שמה? ומי ימלא את מקומה בתקופה בה תעדר עקב המשבר שחוותה

ובעיקר בהורי הילדים, שהרי אם תפורסם הודעה שקרית שתערער  הגן באי בכל ופוגעת סיכום לכל מנוגדת -זו הוראה
 חוסר אמון זה יפגע גם בשקט הנפשי של ההורים ובאמונם במערכת החינוך. –ה את אמינותה של הגננת ותפקוד

עובד לגן  ולאסור קבלת לאסור עבודה עם הורים ממלאי מקוםלעדכון חוזר מנכ"ל, מכאן איפא נובעת הדרישה 

 לעסוק בחינוך הגיל הרך. הוכשר טרם שהילדים 

 ברכהב
 דורית חזן
 ס' יו"ר ארגון גננות מחנכות
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