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 51.1.6 טו' טבת תשע"ה  

 
 

 לכבוד 
 סימה חדד מה יפית,                                                

 מנהלת אגף הקד"י
 מפקחות גנ"י
משרד החינוך

 
 .שלום רב

 

 הארגון היציג ות בניגוד לחוזרי מנכ"ל ולסיכומיהנדון: מתן הוראות לגננ

 במקום איש צוות נעדר הורה מחליף1 .

ליון נקי ולא עבר ירק אדם עם ג 615-56 ע"פ הוראת חוזר מנכ"ל מספר א1
אסור לה  לגננת אין מידע על כל הורה ולכן  .מרשיע רשאי לעבוד במוס"ח

 .באיסור חמור לקחת על אחריותה מינוי הורה כממלא מקום

 , מס'סימה חדד מה יפיתמנהלת האגף לחינוך קד"י, הגב' ב1 ע"פ חוזר 
 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ועל פי ,ת תשע"ה/ ג' טב.604062.

אסור לה למנות הורה  -סיון ילדי הגן, ומשכךימחובת הגננת לשמור על ח
  1כממלא מקום

 האוסרת  היציג, נחייה חד משמעית ע"י הארגוןהוצאה ה תשע"גבשנת   .ג
 1עבודה עם הורים

 תתו, ולא לאבקשך לכבד את החוק וההסכמים הנלווים ל לעיללאור האמור 
 .הוראות סותרות לגננות

 

 שעות 54מעבר ל מפגשי פיקוח  1 6

חובת "  "י הגב' סימה חדד מה יפית הוא: דסיכום מול מנהלת האגף הקהא1 
 ".השתלמות של הגננתיחשבו כשעות ששעות  54מפגשי פיקוח בסך קיום 

, יש לשלם לעובד שכר  .56.-שעות עבודה ומנוחה, התשי"א לפי חוק  ב1 
 .מוגדל על שעות נוספות

בהתאם לכל האמור לעיל, אבקשך לשמור על זכויות הגננות ולכבד את 
 1השעות הפרטיות שלהן
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  שעות נוספות 155 5

 -נועדו ל אלהשעות לפי הסכם קיבוצי שנחתם 

 הורים פרטני/כללי  א אסיפת
 מפגשי צוות ב1
 .במהלך השנה אחה"צ מסיבותשתי ג1 
 

 שעות ימי החשיפה לסל השעות הזעום הזה1דחסו נ 661.61.0 ביום

יתרה  1שעות שהייה בשבוע 6גננות לא קיבלו ה -המוריםבשונה מ, ךכידוע ל
שהיו חלק ממשרת הגננת טרם הסכמי  ,שעות הניהול השבועיות שלוש -מזו

  .הפכו לשעות עבודה בפועל ,אופק

הול תקין ישעות אלה לא מספיקות לנ 55את עבודת הגננת,  מקרוב ךבהכיר
 הפנאישעות מזמן להקדיש באופן מיטבי, נאלצות הגננות ו של הגן וכדי לנהל

 .תגמולקבלת ללא שלהן 

לקראת קבלת ההחלטה על ימי  ועם כל הכבוד לחברי הועדה שהתכנס
חוסר התחשבות מצידך והפעלת  1הגננות קורסות תחת הנטל הרב-החשיפה 
ה ותנאי העסקתה של , מעמדגןהאקלים ולציה לא יטיבו את כוח ומניפ

 1אנא פעלי לפי החוק1 האמור לעיל, אנו פונות לשכל הישר שלךלאור  הגננת1

 

 בתודה מראש  
 דורית חזן
 ס' יו"ר ארגון גננות מחנכות

 

 :העתק

 1מיכל כהן-מנכל"ית משרד החינוך
 1ח"כ עמרם מצנע -יו"ר ועדת החינוך

 1חיים כץ -יו"ר ועדת העבודה
 ר ושות'1עו"ד שמ -בא כוח הארגון

 גננות ברחבי הארץ1
 


