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 8.5.2016ל' ניסן תשע"ו 

 לכבוד: 
 יפית -הגב' סימה חדד מה

 משרד החינוך
 מנהלת אגף החינוך הקדם יסודי

 .שלום רב
 
 

  1551-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אאי ציות ל הנדון:
 נוספים ללא תמורה למפגשים נהריה גננות זימון      

בשנה זו לאחר  פעם שלישיתאחה"צ, זו  15.5.16גש ביום למפ גננותהמר חיים גבאי זימן את צפון,  מפקח מחמ"ד
 1מתן הסבר מהי מטרת הפגישהשעות העבודה, ללא 

נתונים אלה נמצאים בכל  2מחמ"ד צפון מהגננות להכין רשימת ילדים מפורטת,לקראת הפגישה הקרובה, דרש 
על הגננות  טיל המחמ"דמת השנה בגן. מדוע מחלקת חינוך ברשות, שהלא היא זו ששיבצה את הילדים בתחיל

  המטלות הרבות?כובד פת, כשהן כבר ככה קורסות תחת עבודה פקידותית נוס

 -כידוע לך 

מדובר בתנאי שעות שכולן שעות עבודה בפועל.  30.4 -שבוע העבודה של מנהלת גן ב'אופק חדש' מורכב מ .א
 /או לשנותן.עבודה המעוגנים בהסכם קיבוצי ולפיכך, חל איסור על המעסיק להפר אותן ו

 
שעות  36בהיקף מצומצם של  קיבוצי התשלום שניתן לגננות כיום בגין שעות נוספות שהוגדרו מראש בהסכםב. 

הוגדרו  21/11/2013  מיום במכתבך של הגננת.הפרטי באה על חשבון זמנה  כל חריגה -אי לכך. בלבד בשנה
 :הנוספות השעות  36במסגרת כלולותהאלה  בלבד  פעילויות

 :תשלום בגינן לקבל שניתן הפעילויות אלו חדש אופק בהסכם שאושרו הפעילויות סוגי פי על"
 צוות ישיבות  .1
 פרטניים וילדים הורים מפגשי .2
 ."וכו סיום מסיבת ,נושאית מסיבה הצהריים אחר הגן שעות לאחר פעילות .3

 
כל -נוספות. לפיכך  עבודה שעות , יש לשלם לעובד שכר מוגדל על 1551-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אלפי   .ג 

תשלום תגמול ות בנוספות, שמעבר לשעות העבודה מחיי הכרוכה בהכנות ומטלות לעבודה נוספתגננת זימון  
 .של המעסיק והגנתו על העובד מבחינה ביטוחית 

 
סקתו כפי הקיבוציים החלים על העאילוצו של עובד לעבוד בשעות נוספות, בניגוד לרצונו ובניגוד להסכמים ד. 

וזאת ללא תגמול בגין עבודתו בשעות הנוספות, מהווה הפרה חמורה של הוראות הדין ומהווה  שפורט לעיל,
 תעודת עניות למשרד החינוך העושה בגננות כבשלו.

 
 פיכך, ל
גני מנהלי המחמ"ד / מפקחי מחוזות/ מפקחות יוזמות כאלה ואחרות,  יבעל לכל  אבקשך להורות באופן גורף.1

מראש בתכנית השנתית  אלהגדרו שעות ושלא לזמן את הגננות לעבודה נוספת, עד שי -מכל הזרמים  ילידים
 קיבוציים.ההסכמים מעוגן בהרכיבי השכר ערך פנסיוני בתוך וכמוגדל  כרלהן שה ויוקצ

 אלתר.יופסק ל -. אבקשך לדאוג כי נוהל הנזיפה שמקיים המפקח חיים גבאי מידי שנה לגננות נהריה2

 
ברכהב  

ס' יו"ר ארגון גננות מחנכות דורית חזן  
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 העתקים:
 

 משה כחלון -האוצרשר 
 חיים כץ  -שר העבודה

 נפתלי בנט- החינוך שר
 מיכל כהן -החינוך משרדמנכ"לית 

 אלי אלאלוף-והרווחה העבודה ועדתיו"ר 
 על גנ"י המפקחות ,דים"המחמ, המחוזות מנהלי כל

 יוסי וסרמן –ניהם ב המורים הסתדרותראשי 
 עמותות וארגוני זכויות נשים

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
לגננות, העושות מלאכת קודש לאורך השנה ומקבלות שמתבררת כשיחת נזיפה , זו כזו לא שנה ראשונה שהן מוזמנות לשיחה  

ים. האחריות והסמכות הספר הדתיים באזור וזליגה לבתי הספר הממלכתי תיבשל רישום נמוך לב, על לא עוול בכפןעלבונות 

 כלפי ילדו, ואינה באחריות הגננת. לבחירת בית ספר הינה של הורה

 

2
 נוסח ההודעה שנשלחה בווצאפ ע"י הגננת המובילה: 

 גננות יקרות ערב טוב  

  .הודעה לגננות גני חובה בלבד

 :המחמד חיים גבאי מבקש שכל גננת אם בגן חובה תכתוב נתונים מדויקים על הילדים בגן שלה

 מספר הילדים הכולל בגן-

 מספר הבוגרים-

 ר הצעיריםמספ -

 :ופירוט של רשימת בוגרי הגן

 ושם המשפחה ולאיזה בית ספר נרשם  שם הילד

 במידה ויש מתלבטים או נשארים שנה נוספת נא לציין ליד שם הילד

 !זה דחוף-בבקשה לשלוח אליי למייל ) לא בוואטצאפ( עד מחר בערב 

 אתודה רבה יקרות והמשך ערב נפל

 

 5.8..6.0שלא כדין  למפגשים נהריה גננות זימוןסימוכין: ס' בתוך מ"ר 


