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16.8.15 

 לכבוד הגב' מיכל כהן

 מנכ"לית משרד החינוך

 .שלום רב

 הנדון: היחס בין צוות הגן למספר הילדים בגן תלת גילי.

 טרום-טרום בשנת ילדים בצוותא בו לומדים אשר גן הוא( האחר בשמו גילאי תלת או) גילאי רב גן

 אינם עדיין חלקם תיים ושמונה חודשים,שנ בני וילדים ילדות הווה אומר:. וחובה חובה טרום, חובה

 גדולים פערים עם ילדים'. א לכיתה הבאה בשנה עולים אשר ילדים עם יחד מחיתולים, גמולים

                                                                              .שלהם והקוגניטיביים הרגשיים, הפיסיים בצרכים

 החינוך. למשרד השייכים גילאים רב גנים 1000 -מ למעלה םכיו פועלים בישראל

פער הצרכים בגילאים השונים דורש תגבור של הצוות על מנת לתת מענה למנעד הרחב של גילאי 

 הילדים בגן כזה. 

   הנתונים הבאים מפורסמים באתר הסתדרות המורים:

 גילאי: יש צורך בגננות נוספות לפי המפתח הבא:-בגן תלת

 משרה )יומיים בשבוע( 1/3-גננת נוספת ב  -ילדים 21-24

 ימים בשבוע( 3משרה )  1/2-גננת נוספת ב  -ילדים 25-27

 ימים בשבוע( 4משרה )  2/3-גננת נוספת ב -ילדים 28-29

 הגננת נוספת במשרה מלא -+ ילדים30

 נאה דורש אך אין נאה מקיים. 

שבו תלת גילי בנוסף, תמוה בעיני כי גן המלצות אלו אינן נאכפות בפועל ולא ברור מי אמור לקיימן. 

 כאי לתגבור כוח אדם משום סוג.ילדים אינו ז 21-מפחות 

מדווחות כי לא קיבלו תגבור  60%מעל ל  :מסקר שערכנו בקרב גננות ברחבי הארץ עולה תמונה קשה

  נוספת. רות לאומי תפקדה במקום גננתמהגנים ניתן תגבור חלקי בלבד ובחלקם בת ש  30%כלל, ב 

במצב זה הנפגעים העיקריים הם ילדינו, שאינם מקבלים מענה הולם לצורכיהם וכמובן צוות הגן 

 המתוסכל והנשחק.

בשמן של גננות רבות, בבקשה לפתור בדחיפות את הבעיה ולתת מענה הולם למצוקה  אני פונה אלייך

 בגנים אלו.

 אשמח לקבל את תגובתך בהקדם.

 רכה בב
 עופרה כהן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות
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 העתק:

 שר החינוך, נפתלי בנט

 חברי ועדת החינוך

 הועדה לקידום זכויות הילד  חברי

 הועדה לקידום זכויות האשה  חברי

 ית, מנהלת האגף הקד"יפסימה חדד מה י

 הילדדר' תמר ארז, יו"ר האגודה הישראלית למען 

 המועצה הלאומית לשלום הילד -ןדר' יצחק קדמ

 מפקחות גנ"י

 הוריםוארגוני  ארגוני נשיםעמותות, 

  גננות

 

 


