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 לכבוד
 חה"כ עינת וילף

 יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט
 הכנסת

 ירושלים
 

 שלום רב,

 

 הגדלת הפערים או קידום החינוך? -ים תשע״ג המקומי לקראת שנת הלימוד שלטוןה נדון:ה
 

 

 הגדלת - תשע״ג הלימודים שנת לקראת המקומי השלטוןבנושא: לקראת הדיון ביום רביעי הקרוב שיעסוק 

הנגרמת להציג מספר נקודות המבהירות את הפגיעה  'ארגון גננות מחנכות' מבקש ?החינוך קידום או הפערים

 ;לבין מנהלות הגנים בארץ המקומיות ע למערכת היחסים בין הרשויותבנוג ארצי אחידנוהל היעדר בשל 

שרד החינוך אנו רואות חשיבות רבה בהוצאת חוזר מנכ"ל שבו יהיה נוהל משותף למ: הוצאת חוזר מנכ"ל. 1

 :נושאים הקשורים למנהלות הגן והרשות המקומית ב

 בעת לגננת מקום לממלאת לדאוג המעביד או הבעלות על( 8/לד) ל"מנכ חוזר פי-על :לגננותמנגנון החלפה א. 

 לעצמה למצוא הגננת על נכפה, זה במצב .הגננת על האחריות את מטילות והרשויות המפקחות, כיום .היעדרות

 המענה כדוגמת) הרשויות בכל מקום ממלאות מנגנון לאלתר להסדיר יש. לעבודה חולה להגיע או מחליפה

 .גננת היעדרות של במקרה לפנות יש שאליו עובד תקבע, גננות סיקההמע בעלות כל(. רחובותעיר ב הניתן

בנוגע  תיאום ואיחוד ההוראות בין הרשות המקומית לבין משרד החינוך: יש לבצע מחויבות הסייעותב. 

הרשות בה היא כיום, הגננת פועלת על פי חוזר מנכ"ל והסייעת על פי הוראות מטעם למחויבות הסייעות. 

המיטבי בין חברות הצוות יוצרת מתחים ומעכירה את האקלים קיימת סתירה בין ההוראות, הלא אחת . עובדת

                                                                                                                                     לדוגמא: החינוכי,

 בתום יום הלימודים .ר עם ילדים שהוריהם מאחרים . בתחום אחריות הסייעת להישא1

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

 בכל רשות ניתנת הוראה אחרת. . הסדרת שעת הניקיון של הגן.3

 

תת הסייעות לא תתאפשר החלפתן ע"י הורים. מעבר בעת שבי: ידי הורי ילדי הגןעל  מילוי מקום הסייעותג. 

דורש כישורים מיוחדים. לבעיית החשיפה של ילדים עם צרכים מיוחדים בפני הורים, מקצוע הסייעת מורכב ו

 הגיוני שהורה ימלא את מקומה בעת שביתה. לפיכך, אין זה מקצועי, וכלל לא מוסרי ו

 

mailto:gananot7@gmail.com


                  

 החינוך לגיל הרך ארגון גננות מחנכות  למען שיפור
 ישראלמעמדה ותנאי העסקתה של הגננת ב ולמען 

 gananot.org.il  כתובתנו באתר      gananot7@gmail.comכתובת מייל 
 0722331942פקס: 0523360246טלפון 

 
 

 

לגיל הרך, בין היתר, ות מצליחות לממן ולשפר את איכות החינוך רשויות מבוסס :מימון תקצוב מערכת הגנים. 2

. לדוגמא: מעניקות חינוך טוב יותר לילדי הגנים בכךו בגניםצמצום מס' הילדים באמצעות הוספת סייעות ו

 הוחלט, העירוני החינוך ובמינהל רעננה בעיריית  1כתבות שפורסמו בתקשורתעיריית ת"א ועיריית רעננה. מתוך 

 ליהנות 4 בגילאי לילדים לאפשר ובכך(, ארוך לימודים יום) א''היול גננות של העבודה שעות את להרחיב

    . בצהריים 14:00-ל 10:30 בין החופפות בשעות יחדיו שיעבדו גננות 2 של ומחנכת דואגת, תומכת מסביבה

 העירייה ובכוונת, ג''תשע ל''נהלשש"ח  מיליון 2 על עומדת בגנים החינוכיים הצוותים בתגבור ההשקעה עלות

דבר שגורם לפערים ברשויות  .הבאות השנים שלוש לאורך בהדרגתיות א''היול גני בכל הרפורמה את ליישם

 ובחינוך.

 

שיהיה נוהל  הגנים. חשוב לא קיים נוהל אחיד ומחייב לתקצובכיום, : תקצוב הגנים באמצעות הרשויות. 3

, בכדי לא להגדיל את הפערים הקיימים ש, חומרי ניקוי, ציוד מתכלה וכו'נים את הציוד הדרושיספק לגמחייב 

 היום ברשויות המקומיות.

טענותינו, תוך הצגת עובדות מכלול אנו מבקשות, ברוח הדברים הללו, כי תינתן לנו במה בדיון זה, להעלות את 

 בציבור הגננות בישראל. המבהירות את גודל הפגיעה קיימות

 

 

 בכבוד רב,                                                                                     
 דורית חזן                                                                                      

 יושבת ראש ארגון גננות מחנכות                                                                                        
 

 

 העתק: 

 וועדת החינוך, התרבות והספורטמנהלת  -גב' יהודית גידלי
 אבקסיס, יו"ר הוועדה לזכויות הילד-חה"כ אורלי לוי

                                    ברקוביץ'                                                                                -חה"כ יוליה שמאלוב 
        חה"כ מסעוד גנאים                                                                                                             

                                                                                 ראש השדולה לבריאות הילד-ן, יושבחה"כ דני דנו
                                                                             ראש השדולה לקידום החינוך-יושבת חה"כ רונית תירוש,

                                                                                                                                חה"כ דב חנין
 חה"כ איתן כבל
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