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 ? הידעת, יקרה גננת

 1המעסיק מול העובד את לייצג:  מקצועי איגוד של תפקידו

 עבור שנאבקים מקצועיים איגודים יש, ועוד, חשמל חברת, האווירית התעשייה, הבנקים לעובדי

 1עובד כל

 ?עבורך שיאבק מי שיש לדעת רוצה היית לא? כזה באופן מיוצגת להיות רוצה היית לא

 1ייצוג לך אין, המורים בהסתדרות חברה את עוד כל

 שעות עליהן מעמיסה, הגננות של ההעסקה תנאי את קובעת, החינוך משרד קרי, המדינה

 1שותקת המורים והסתדרות שכר תוספת ללא עבודה

 1                                                                        המורים הסתדרות י"ע לאחרונה שפורסם מסמך כלשונו מובא לפנייך

 '1גננת' במילה' מורה' המילה את למענך המרנו, בהמשך 

 :המקורי המסמך

 ,יסודי העל בחינוך לחברינו"

 משרד י"ע שפורסם, הרגיל בחינוך למידה לקויות עם לתלמידים החדש ההתאמות מסמך

 בבחינות והתאמות הקלות למתן הקשור בכל, המורים כתפי על רב עבודה עומס מוסיף, החינוך

, באבחונים להתעסק המורים את מחייבות החדשות ההנחיות1 הבגרות ובבחינות השוטפות

 מקצועיות לוועדות תיקים הכנת, דוחות כתיבת, טפסים מילוי, צפייה, תיעוד, צרכים של מיפויי

 הספר בית ולצוות למורים מוסיף החינוך משרד, בפועל1 בהן והשתתפות ומחוזיות ספריות בית

 1  מקצועית מבחינה לבצעו מוכשרים אינם ושהם, כה עד לו נדרשו לא שהם, חדש תפקיד

 מתוקנת הסדרה דורשים להם ההיבחנות דרכי והתאמת הלמידה ליקויי שנושא, ספק אין

1 העליונה החטיבה לסיום ועד וךהחינ למערכת מהכניסה החל1 הגיל שלבי בכל החינוך במערכת

 הוראות של הנחתה ולא הנושא אל ומקיפה מושכלת התייחסות לכלול צריכה ההסדרה

 מקצוע אנשי של בשילוב צורך יש1 הספר לבתי מתאימים מקצועיים משאבים מתן ללא מחייבות

 הבירוקרטים - היבטיו מכל הנושא על ממונים שיהיו, הספר בבתי מתאימה הכשרה בעלי



 שתפקידם, בנושא מומחים מקצוע בעלי(1 מתאימה טיפולית תוכנית בניית כולל) והטיפוליים

 1  ומתקשים למידה לקויי לתלמידים הולם מענה להבטיח יהיה

 שאיננה, זאת ושוחקת נוספת מעמסה והיועצות המורים על להטיל פנים בשום מסכימים איננו

 יסודי העל בחינוך והיועצים המורים לחברינו מורים הננו, לכך אי1 המקצועית הכשרתם בתחום

 וההשתתפות( ודוחות טפסים מילויי, תיעוד) האבחון להליך הקשור בכל פעולה לשתף לא

 1  בנושא המקצועיות בוועדות

 המורים, התלמידים לטובת הנושא של נכונה ולהסדרה מהירה להבנה להגיע מקווים אנו

 1 "בעניין מאבקנו המשך לגבי אתכם נעדכן1 החינוך ומערכת

 

 :שלנו שינוי לאחר המסמך

 משרד י"ע שפורסם, הרגיל בחינוך למידה לקויות עם לתלמידים החדש ההתאמות מסמך

 הגננות את מחייבות החדשות ההנחיות, הגננות כתפי על רב עבודה עומס מוסיף, החינוך

 תיקים הכנת, דוחות כתיבת, טפסים מילוי, צפייה, תיעוד, צרכים של מיפויי, באבחונים להתעסק

 לא שהן, חדש תפקיד לגננות מוסיף החינוך משרד, בפועל1 בהן והשתתפות מקצועיות לוועדות

 1  מקצועית מבחינה לבצעו מוכשרות אינן ושהן, כה עד לו נדרשו

 במערכת מתוקנת הסדרה דורשים הלמידה דרכי והתאמת הלמידה ליקויי שנושא, ספק אין

 ולא הנושא אל ומקיפה מושכלת התייחסות לכלול צריכה ההסדרה1 הגיל שלבי בכל החינוך

 של בשילוב צורך יש 1לגן מתאימים מקצועיים משאבים מתן ללא מחייבות הוראות של הנחתה

 הבירוקרטים - היבטיו מכל הנושא על ממונים שיהיו, גניםב מתאימה הכשרה בעלי מקצוע אנשי

 שתפקידם, בנושא מומחים מקצוע בעלי(1 מתאימה טיפולית כניתת בניית כולל) והטיפוליים

 1  ומתקשים למידה לקויי לתלמידים הולם מענה להבטיח יהיה

 בתחום שאיננה, זאת ושוחקת נוספת מעמסה גננותה על להטיל פנים בשום מסכימים איננו

 ורהקש בכל פעולה לשתף לא גננותה לחברותינו מורים הננו, לכך אי1 המקצועית הכשרתן

 1בנושא המקצועיות בוועדות וההשתתפות( ודוחות טפסים מילויי, תיעוד) האבחון להליך

 1הרך לגיל החינוך ועל הגננת במעמד היסטורי לשינוי הצטרפי

 1בישראל הגננת של הבית –' מחנכות גננות ארגון'

 כאן הצטרפי

  כהן עופרה

 1                                                               הארגון ר"יו
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