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 חה"כ יואב גלנט 

 שר החינוך 

 

 פתרון נדרש לבעיית חוסר בכוח אדם של גננות  הנדון:

נבקש להביא בפניך את בעיית כוח האדם של הגננות, אשר הפכה אקוטית בימים אלה של עלייה 

יה, אשר יתן מזור לבעיית כוח האדם של משרד החינוך, לכל הפחות  לבעלהציע פתרון  בתחלואה, ו

 לתקופת הקורונה. ונפרט:  

שהינן עובדות משרד החינוך, לבין   –כוח האדם בגני הילדים במדינת ישראל מתחלק בין הגננות   .1

 שהינן עובדות הרשויות המקומיות.   –הסייעות 

בהיותו המעסיק    -אחרת, אזי משרד החינוך   גננת הנעדרת מגן הילדים בשל מחלה או מכל סיבה   .2

הגננות   הנדרשות להחלפת    –של  כמובן על הרשויות  דומה  )גזרה  גננת מחליפה  נדרש להביא 

 סייעות(.  

משרד החינוך אינו מצליח לעמוד בחובתו    – עוד טרם למשבר הקורונה    –מזה תקופה ארוכה   .3

מקום זאת, הרשויות מעמידות כוח ב  להעמיד גננות מחליפות לגננות שנעדרות ממקום עבודתן.

אדם חלופי )בשולי הדברים, נציין כי בשל בעיות בירוקטיות הרשויות אינן משופות על העמדת  

 כוח האדם החלופי, ובפועל מסבסדות את בעיית כוח האדם של משרד החינוך(. 

ד  חודשים משר  9כאשר מזה  ,  בעיית העדר הגננות המחליפות החריפה מפרוץ משבר הקורונה .4

החינוך כמעט ואינו מעמיד כלל גננות מחליפות לגננות חולות קורונה, מבודדות או חסרות מכל  

 סיבה שהיא. ב 

 עיה זו היא בעיה רוחבית בכלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל.  ב .5

ידי גורמי המקצוע במשרד החינוך הינן כי אחריות הרשות המקומית -התשובות המתקבלות על .6

י )כאשר ברור שאין זו אחריותה של הרשות אלא של המשרד(, וכי אם  למצוא כוח אדם חלופ 

 אין כוח אדם חלופי, הרי שזכאית הרשות המקומית לסגור את הגן. 

משרד החינוך מפיל את האחריות לפתיחת גני הילדים על הרשויות המקומיות, כאשר   – אכן כך   .7

 הבעיה נובעת מהעדר כוח אדם של המשרד. 

רוך הטווח הינו הגדלת מספר הגננות בישראל ואנו יודעים ומעריכים את  ברור לנו כי המענה א .8

 פעולתו של משרד החינוך בעניין.  

 . יחד עם זאת, המשבר כבר כאן ודורש את התערבותך המיידית .9

 



 

 

 

 

 

 

הרשויות המקומיות לא יוכלו להמשיך    –עם כניסתנו לגל השלישי ועליית התחלואה בישראל   .10

 ולכסות על העדר כוח האדם של משרד החינוך.  

ימי לימוד בגנים עד תום גל   5-ודחוף הינו מעבר זמני ל  הפתרון שניתן ליישמו באופן מיידי .11

ימי עבודה וקביעת יום שישי כיום חופשי יגדיל  5-העברת כלל כוח האדם להתחלואה הנוכחי. 

 את כוח האדם באופן מיידי ויאפשר לתמרן בצורה טובה יותר עם כוח האדם הקיים. 

 יידרש. אנו עומדים לרשותכם לצורך סיעור מוחות בעניין, ככל ש .12
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