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 ב"התשע אב ח"י, שני                                                                                                          

 2012 אוגוסט 05                                                                                                         
 לכבוד

 וילף עינת כ"חה
 והספורט התרבות, החינוך ועדת ר"יו

 ,הכנסת
 ירושלים

 

 ,רב שלום

 ג"תשע הלימודים שנת פתיחת לקראת פיזיתהערכות ו פדגוגית ערכותה: הנדון                      

 לקראת פדגוגית הערכות בנושא, ב"תשע באב ה"כ, 2012 באוגוסט 13 -ה, שני ביום שיתקיימו הדיונים שני לקראת
 בהשתתפות, ג"תשע ל"שנה לקראת פיזית הערכות בנושא וכן החינוך שר בהשתתפות, ג"תשע ל"שנה פתיחת

בנושאים  סוגיותגבי ל פתרונות ציאתלמ בדרישתנו עזרתך את מחנכות גננות ארגון מבקש, החינוך משרד לית"מנכ
 הוועדה בדיוני הצגנו אותם הקשיים עיקרי. שבראשותך בועדות שהתקיימו הדיונים במהלך ידינו על שהועלו
 הולמים פתרונות מצואל יש כן על .דיחוי סובלים ואינם דחופים הינם ,עימך שקיימנו האישית בפגישהו השונים

 לית"מנכ מצד והן החינוך שר מצד הן הפתרונות יוצגו ל"הנ בדיונים כי, דורשות אנו. האפשרי בהקדם ומעשיים
 ל"הנ מהגורמים לקבל, הוועדה מטעם והן הוועדה ר"כיו, מטעמך ולבקש שלהדגי תוכלי באם ונודה, החינוך משרד
 : שלהלן בבעיות הטיפול של הסטאטוס על עדכון

 )בהתאם להמלצות משרד הבריאות( ,במועד מזינה צהריים ארוחת -הרך בגיל הילד של הבסיסיים צרכיו מילוי •
 .היציאה תחנת והסדרת ילדים 35-ב טיפולל אדם כוח תוספת, גמולים בלתי בילדים טיפול, מנוחה פינות

 לצורך, בלבד למורים ניתנות וכיום לגננת בעבר שניתנו שעות -השהייה שעות החזר -הגננת של העסקתה תנאי •
 .    לגן מהבית העבודה תטהס

 הרשויות על מוטלת לכך האחריות, ל"מנכ חוזר פי-על -היעדרה בעת לגננת מקום מילוי מנגנון הסדרת •
    .                                                                                                                            לגן חולה להגיע או מקום ממלאת בעצמה למצוא הגננת נאלצת, בפועל. החינוך ומשרד מיותהמקו

 מיידי: ליישום הניתנים פתרונותל רעיונות נויהעל,  2012 באוגוסט 01-ה, רביעי ביום שהתקיים בדיון

 בשעה מהגן ילדיהם את להוציא, בכך הרוצים ההורים לכל לאפשר יש -13:00 בשעה בלבד אחת יציאה תחנת .1
 יערך הבוקר צוות עם ויחד 13:00 בשעה לגן יכנס הצהרון צוות. בגן פעילותו את הצהרון יחל זו משעה. 13:00

 אחר מעקב, עדכון לצורך הצוותים שני בין חפיפה תתקיים 13:30 השעה עד. חמה צהריים ארוחת להגשת
 הצוות עם פגישות לקיום הנותרת השעה מחצית את הגננת תנצל 13:30 מהשעה. וכדומה העבודה תוכנית
 הניהול. מטלות ויתר רפואי-פרא צוות, פסיכולוג, החינוכי

 :בעיות למספר  פתרון מהווה זו הצעה 

 . ולמנוחה הצהריים לארוחת הביתה ילדיהם את להוציא, בכך החפצים להורים לאפשר. א

  ועד מתאים ע"פ המלצת משרד הבריאות.במ לילדים חמה ארוחה מתן. ב

 .לרפורמה כניסתה עם ממנה שניטלוהשבועיות  השהייה שעות 3 בעבור  – לגננת יומית שהייה שעת חצי החזר. ג

 . הילד לגיל הלימודים שנת פתיחת תאריך בין חפיפה יצירת -הילדים לגני( שנתון) הרישום תאריך שינוי.2

 :בעיות למספר מענה תיתן זו הצעה
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 יאפשר הדבר, מצטאים בילדים לטיפול ערוכים אינם הילדים וגני מאחר – גמולים הבלתי הילדים לסוגיית מענה .א
 יותר צעירים ילדים עם בגמישות לנהוג יש, זאת עם יחד. שלוש לגיל הגיעם עד ילדיהם את לגמול להורים

 . בגנים פנוי מקום בסיס על, הושלמה שגמילתם

 '.א לכתה לעלות מוכנותם לגבי התלבטות שיש חובה בגילאי הילדים מספר את יפחית הדבר .ב

  . לדוגמא רחובות בעיריית הקיים הקונספט את לאמץ יש  -לגננת למחליפה יישובי מנגנון הסדרת .3

 לדאוג החינוך משרד עם בשיתוף לעבוד הרשויות על - 4-3 בני ילדים מתחנכים בהם הגנים לכל אדם כוח הוספת.4
 השוויון עיקרון ניפגע ובכך מכספן נוספת סייעת מממנות חזקות רשויות, כיום. בגנים חינוכית סייעת לתוספת
 לתוך ת העבודה בגניםא להכניס כנרתי חנה' הגב של להצעתה מצטרפות אנו, מהפתרון כחלק. החינוך במערכת

 .הוראהלשעברו הכשרה משוחררים  לחיילים המועדפות העבודות מבחר

 לקבוע יש, לפיכך. בגן החינוכי מהצוות נפרד בלתי חלק מהווה הסייעת -הסייעות של המקצועי מעמדן הסדרת. 5
 הגדרת את לקבוע יש, בנוסף. עבודתן שנות כל ולאורך לגן הכניסה טרם להכשירן, לתפקיד לקבלתן סף תנאי

 .הולם לתגמול ולדאוג ואחיד ארצי באופן הסייעת תפקיד

 . ובראשונה בראש עינינו למול עומדים הרך לגיל החינוך איכות וטיפוח הילד טובת כי ומדגישות חוזרות אנו

 

 ערכותוהה במידה כסדרה להיפתח תוכל לא ג"תשע הלימודים ל"שנה כי, מודיע מחנכות גננות ארגון -זאת עם
 הקשים לתנאים מעשיים פתרונות במתן לפחות רצון משביעת תהא ולא תותאם לא הפדגוגיתהערכות ו הפיזית

 . היום לסדר ועלו הוצגו אשר הבסיסיים

 .ל"הנ הדיונים קיום טרם החינוך משרד מטעם מענה או תגובה כל על לעדכונך נודה

 

 , רב בכבוד                                                                                                    
 חזן דורית                                                                                                    

 מחנכות גננות ארגון ר"יו                                                                                                    

 

 העתקים:

 .                                                                    והספורט התרבות, החינוך וועדת מנהלת -גידלי יהודית' גב

 והספורט התרבות, החינוך ועדת חברי

 הילד לזכויות הועדה חברי

  האשה מעמד לקידום הוועדה חברי

 החינוך שר, סער גדעון כ"חה

 החינוך שר סגן, מוזס אליעזר מנחם הרב כ"חה

 גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך

 החינוך משרד, יסודי קדם לחינוך האגף מנהלת, יפית-מה חדד סימה' גב

 החינוך משרד, הפדגוגי המינהל ומנהלת בכירה לית"סמנכ, כהן מיכל' גב
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