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 אזלת יד חמורה ורשלנות של הסתדרות המורים בייצוג הגננות

  
את תביעת הסתדרות המורים בעניין תשלום השעות  3202.6.9בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה ביום 

בהסכם אופק חדש הקובע את זכאותם של עובדי הוראה לתשלום עבור  96הנוספות לגננות וקבע כי סעיף 
 2אינו חל על הגננות תשעות עבודה נוספו

  
לא היתה הסכמה בין הסתדרות המורים  בית הדין קבע מפורשות כי בניגוד לטענת הסתדרות המורים,

 ליתן תמורה לגננות על הפעילויות הנוספות המבוצעת מעבר לשעות הלימוד בגן2 למשרד החינוך
  

ר רשלנות, בהגנה על זכותן החוקית זלת היד של הסתדרות המורים, שלא לוממקריאתו של פסק הדין זועקת א
 של הגננות לקבלת תמורה בעבור שעות עבודה נוספות המבוצעות בפועל בהתאם לדרישות משרד החינוך2

  
הסתדרות המורים לא דאגה להכללתו של סעיף נפרד ייחודי עבור הגננות בהסכם "אופק חדש" שיבטיח את 

צעות הגננות2 אף הסעיף המכיר בזכותם של עובדי שעות העבודה הנוספות שמב כל תשלום התמורה עבור
 שעות נוספות בשנה אינו מגדיר את זכותן של הגננות לכך2 90שכר עבודה בגין  הוראה לתשלום 

  
יש להדגיש, כי גם הסתדרות המורים טענה, שלמעשה הגננות מבצעות עבודה בשעות נוספות בהיקף 

 שעות מהווה פיצוי מינימלי בגין עבודה נוספת זו2 90 , וכי התמורה בגיןשעות בשנה 051 -למעלה מ של
  

שנים )!!( עד שטרחה להגיש את התביעה, ובמשך כל התקופה הזו  4-הסתדרות המורים השתהתה במשך כ
 2אך לא דאגה לזכויות הגננות חתמה על הסכמים נוספים עם המדינה

  
נראה על פניו, כי רק עקב המחאה של ציבור הגננות, על כך שהן מנוצלות לרעה ונאלצות לבצע עבודה רבה 

, מחאה שאותה ביטא ארגון הגננות המחנכות, העושה כל מאמץ להגן על זכויות ללא כל תשלום בשעות נוספות
הליך2 אבל, הסתדרות הגננות, היא שעוררה את הנושא החשוב והביאה את הסתדרות המורים ליזום את ה

 המורים עשתה מעט מדי ומאוחר מדי2
  

הסך  -  ₪מיליון  466,.0.,00הפגיעה שנגרמה לציבור הגננות במדינת ישראל היא עצומה2 מדובר על 
הגננות המועסקות במשרד החינוך אך הסתדרות המורים התנדבה לוותר  4,666.)המינימלי( לו היו זכאיות 

 עליו2
  

ימשיך הארגון  עגומות של פסק הדין ביחס לזכאותן של הגננות לקבלת תמורה בעבור עבודתן,תוצאותיו ה עקב
בפעילותו החשובה להגנה על זכויות הגננות ובפרט, להכרה בזכאותן של הגננות לקבלת תשלום בגין 

 "2העבודה המאומצת הנעשית על ידן מעבר לשעות הלימוד בגן
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