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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור העסקת
ממלאי מקום של גננות וסייעות
בהמשך לפניותינו הרבות בנושא זה ובמטרה לשמור על רציפות תפקוד של גני-הילדים
ברשויות המקומיות ,ולאפשר איוש של מי מצוות הגן בעת היעדרותו ,פורסם הקול הקורא
שבנדון (מצורף בזאת).
התקצוב יועבר מידי חודש במערכת התשלומים המאוחדת ,על בסיס מפתח נורמטיבי
שחושב ,כנגד התחייבות הרשות לקחת אחריות על הפעלת המערך .דיווח הביצוע יעשה
אחת לשנה ,באמצעות שליחת דו"חות שכר חתומים ע"י גזבר הרשות.
מפתח התקצוב שיעביר המשרד ₪ 6,875 :לשנה עבור כל כיתת גן בחינוך הרשמי,
שמגלמים אחוז היעדרות של  6%בשנה .יש לציין כי סכום זה מתווסף לתקצוב המשרד
עבור  5%מילוי מקום סייעת שמגולם בעלות המשרה של הסייעת המתוקצב ומועבר
לרשויות ע"י משרד החינוך ,בהיקף של כ 11 -ימים בשנה.
ככל שהרשות מבקשת לאייש גננת ,ישלם משרד החינוך לגננת ממלאת המקום את שכרה,
תוך שיקזז מהתקציב החודשי הייעודי לנושא זה ,את התעריף הנורמטיבי היומי של גננת
עובדת הוראה על סך  ₪ 520ליום( .סכום זה ,דומה לתעריף היומי שהוגדר לרשות בקול
הקורא בכדי למנוע עיוותים בהקצאה).
כאמור ,ניהול מילוי המקום ,איוש כ"א וניהול התקציב – לשיקולה ובאחריותה של הרשות
המקומית ככל שתבקש לענות על הקול הקורא.
יש לציין ,כי אין בקול הקורא כדי להטיל על הרשות המקומית אחריות שלא הייתה לה
מעבר לחתימת הסכם זה ,זולת מילוי המקום.
מהלך זה ,יאפשר כאמור שמירה על רציפות תפקודית של מערך גני-הילדים ,תוך שהרשות
המקומית מקבלת גם סמכות ותקצוב ,לצד האחריות שהייתה לה מלכתחילה.
בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר שי חג'ג' -ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל
מר שלום בן משה -ראש עיריית ראש העין ויו"ר ועדת חינוך של מש"מ
גב' דלית שטאובר – מנכ"לית משרד החינוך
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז השלטון האזורי בישראל
גב' לירון דורון לוי -משנה למנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"לית מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
גב' ענת לובזנס -מ"מ מנהל היחידה הכלכלית ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן -ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן-אריה  -יועמ"ש למרכז השלטון המקומי
גב' מירב בן שימול -ראש תחום חינוך ,רווחה וקהילה במרכז השלטון האזורי בישראל
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית ראשון לציון ויו"ר איגוד המנכ"לים
רו"ח אריה ברדוגו -גזבר עיריית בית שמש ויו"ר איגוד הגזברים
ד"ר שי פרוכטמן – מנהל אגף חינוך ,אבן יהודה ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך

