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 ח"עטבת תש' כו 13.1.18

 

 

 תפקיד הסייעת בגיל הרך :ושאבנ עמדה יירנ

 

 אנו, המקצועי מעמדן והסדרת הילדים בגני הסייעות תפקיד: בנושא יעסוק אשר 15.1.18 ביום הדיון לקראת

 .בנושא הארגון עמדת את המבהירות נקודות מספר להציג מבקשות

 

 ילדי של ההתפתחות בשלבי להתמצא עליה תפקידה במסגרת. בגן החינוכי במערך חשובה חוליה מהווה הסייעת

 - בעלת להיות, הרך הגיל

 , תקין ושיח שפה בכישורי יכולת •

 , בצוות עבודה יכולת •

 , אחריות חתלקו יכולת ליזום •

 . החינוכי המוסדת ודרישו הילד של צרכיו והבנת אמפטיה •

 

 . חדשות מטלות לסייעות נוספו ,הילדים בגניברג נלצות טרכטויישום המ" חדש אופק" רפורמת החלת בעקבות

 .חינוך כנשות המקצועי מעמדן את הסדירול בהתאם לתגמלן שיש סבורות אנו

 

 .המקצועי במעמדן והכרה הסייעות העצמת בחשיבות מאמין" מחנכות גננות ארגון"

 :הבאות הנקודות את להסדיר מבקשות אנו, כך לשם

•הילדים בגן לעבודה סייעת לקבלת סף תנאי הצבת. 

•הסייעת לתפקיד ואחידה ארצית הגדרה. 

•לעבודה כניסתן טרם תעודה לימודי הכוללת ,החינוך משרד בפיקוח הסייעות הכשרת.  

•בהתאם ותקודמנה תתוגמלנה עליהן, העבודה שנות במהלך השתלמויות. 

 תוכנית הצלחת. הגננות להשתלמות במקביל, הליבה תוכניות בתחומי הסייעות השתלמו, בעבר)

 (.החינוכי הצוות כל של ולמידה חשיפה מחייבת בגן חדשה לימודים

• הסייעות למחויבות בנוגע החינוך משרדל המקומית הרשות בין הוראות ואיחוד יאוםת. 

• בגנים דירת לביקור שתגיע לסייעות המדריכ או מפקחת מינוי. 

•   צרכים עם ילדים של החשיפה לבעיית מעבר. הורים י"ע החלפתן תתאפשר לא הסייעות שביתת בעת 

 הגיוני ולא הוגן לא, לפיכך. מיוחדים כישורים ודורש מורכב הסייעת מקצוע, הורים בפני מיוחדים

 .שביתה בעת מקומה את ימלא שהורה

 .מחליפה גננת למצוא אפשר שאי במקרים, בהיעדרה הגננת מקום את למלא הקבועה לסייעת עדיפות מתן •

•   המניין מן כעובדות הסבב סייעות קבלת. 
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 . מועסקת היא בה הרשות מטעם הוראות פי על והסייעת, ל"מנכ חוזר פי על פועלת הגננת, כיום

 ,החינוכי הצוות חברות בין המיטבי האקלים את ומעכירה מתחים שיוצרת ,ההוראות בין סתירה קיימת אחת לא

 :וגמאלד

 . הלימודים יום בתום מאחרים שהוריהם ילדים עם להישאר הסייעת אחריות בתחום . 1

 ?להחליף אמור מי. גמולים בלתי לילדים להחליף לא לסייעות הוראה ניתנה מהרשויות בחלק . 2

 .אחרת הוראה ניתנת רשות בכל יון לאורך השנה.ק/ימי הני הגן של הניקיון שעת הסדרת. 3

 

 

 בהסדרת הצורך את המבהירות עובדות הצגת תוך, זה בדיון עמדתנו להביע ואפשרות במה לקבלת נודה

 .הרך בגיל החינוך איכות לקידום בתרומתן ההכרה ואת הסייעות של המקצועי מעמדן

 

 ,רב בכבוד

 חזן דורית

 מחנכות גננות ארגון ר"יו


