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 לכבוד
 מצנע עמרם כ"חה
                                                                                                        והתרבות החינוך ועדת ר"יו

 ,ירושלים, הכנסת
 8רב שלום

 ה"תשע הלימודים שנת פתיחת לקראת פדגוגית הערכות: הנדון                        

 את' מחנכות גננות ארגון' מבקש, ה"תשע ל"שנה פתיחת לקראת פדגוגית הערכות בנושא הדיון לקראת
 8המערכתית ברמה פתרונותלהן   ניתנו לא, להיום נכוןש ,הבאות לסוגיות פתרונות במציאת עזרתך

 הרך:  בגיל הילד של הבסיסיים צרכיו מילוי

 8משרד הבריאות המלצתע"פ  0811.  לשעה עד ומזינה חמה צהריים ארוחת מתן .1
 8יריםלילדים הצע מנוחה פינות הצבת .2
 8 ל"מנכ חוזר שמורה כפי, החלפה פינת והסדרת גמולים בלתי בילדים טיפול  .3

 51. ניטלו ממנהלת הגן השוואת תנאי העסקתה של הגננת לעובדי ההוראה8 -הגננת של העסקתה תנאי 
 שעות חינוך8 011ולמורות התווספו  חינוך שעות

 שלא ולהסדיר את יום העבודה  ,לא או א"יוח במתכונת לעבוד אם בחירה לגננות לאפשר יש  -א"יוח גננות
 8המדינה חוקייהיה מנוגד ל

 הרשויות על מוטלת לכך האחריות, ל"מנכ חוזר פי -על - היעדרה בעת לגננת מקום מילוי מנגנון הסדרת 
 8לגן חולה להגיע או מקום ממלאת בעצמה למצוא הגננת נאלצת, בפועל8 החינוך ומשרד המקומיות

 ה מדינות המלצות פ"ע אדם כוח תקן התאמת OECD - שילוב 8 הילדים גני לכללמקצועי  אדם כוח הוספת
 בנות שרות בגן הוא פתרון זמני8

 רכיב שהיה" הפיצול גמול" נלקח, בגנים" חדש אופק" הסכם הוחל מאז -משלימות בגננות הפגיעה תיקון 
 8 המשלימה הגננת בשכר משמעותי

 גמול8מתן הפיקוח במסגרת שעות עבודה והסדרת הכשרת הגננות מטעם  -קורס עזרה ראשונה 

 להכשירן יש8 בגן החינוכי מהצוות נפרד בלתי חלק מהוות הסייעות -הסייעות של המקצועי מעמדן הסדרת 
 לאור בייחוד ואחיד ארצי באופן הסייעת תפקיד את להגדיר יש8 עבודתן שנות כל ולאורך לגן הכניסה טרם

 בנושא הסייעת הרפואית שבמקרה של היעדרות תוסדר לה מחליפהגם יש לטפל  8טרכטנברג חוק החלת
 8מקצועית

 
 , רב בכבוד

 חזן דורית                                                                                                    
 נכותמח  גננות ארגון ר"יו                                                                                  

 העתקים:
 החינוך שר, ירוןהרב שי פ כ"חה

 חה"כ יעל גרמן, שרת הבריאות
 החינוך שר סגן אבי ורצמן כ"חה
 מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהןגב' 
 החינוך משרד, יסודי קדם לחינוך האגף מנהלת, יפית-מה חדד סימה' גב

 במשרד החינוך קחת על תחום הבריאותהמפגב' עירית ליבנה, 
 ומנהלת הועדה והספורט התרבות, החינוך ועדת חברי
 הילד לזכויות הועדה חברי
  האשה מעמד לקידום הוועדה חברי

 "כולנו משפחה" -עינב גוטרמן
 הארצי עו"ד גדעון פישר, ארגון ההורים

 טוקה ילין מור, העמותה למען זכויות הילד
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