
                                                        

 580553576ע"ר                                                                                                                         

 

 1.8.16כו' תמוז תשע"ו 
 
 

 לכבוד
 סימה חדד מה יפית 

 קד"יחינוך מנהלת אגף ל
 .שלום רב

 בניגוד לחוקי העבודה במדינה -דרישה מעו"ה לעבוד בעת חופשה -הנדון

יצב לימי הערכות לקראת סוף חודש ילהת שהן נדרשותעל  ,גיעו לידי דיווחים מגננות באזורים שונים בארץה
תכנית  תמנהלי בתי ספר, הדורשים מגננות העובדות בחט"צ ובגנים בהם מתקייממפקחים ו הגדילו עשות .אוגוסט

 .ת לחצים לא הוגניםמוש באיומים והפעל, תוך שיימי הערכות מספריצבותן ליודרשו הת ""מעברים
 .עובד ע"פ חוקכל ימי חופש הינם זכות המוקנית ל -ע"פ חוקי העבודה במדינה -כידוע לך

 ה לא נדרשים עובדים להגיע למקום העבודה בימי חופשתם ]אלא אם מדובר במצב חרום[באף מגזר במדינ
 .על עבודתם יצב, הם מקבלים שכר מוגדליים להתוודאי שבמידה והם נקרא

  לבין משרד החינוך, שבחסותה נוצלו הגננות ונרמסו "ארגון היציג""הסכמה בשתיקה", בין ה שנים רבות היתה
  גיע הזמן לשים לזה סוף.. היותיהן שוב ושובוזכ

 שעות עבודתה. ערך שבכוחה להעצים את מעמד הגננת ואת  ,שליחה, וגננות במשרדאני רואה בך נציגת ה

 תפיצי מתבקש ש

  בגן. שלא לזמן גננות מעבר לשעות העבודה מפקחים/המפקחות הוראה גורפת לכל  .1

 בלבד.שעות  6 ארכוי ימי ההערכותהודעה ש .2

  הנצברות לגמול.שעות פיקוח  30-כרו כחלק מיוימי ההערכות הצהרה ש .3
 

פיזית - בו להערךהלימודים, הגננות, שנקראות להכין את הגן לקליטת ילדים לקראת פתיחת שנת  -להזכירך
  .מעל שבוע עבודה ללא תמורהבחופשתן , נאלצות להקדיש החדשים להפגש עם הילדיםוופדגוגית, 

 
ש' שנתיות לביצוע עבודת הניהול. מאז  156נות נמאז ומתמיד עבדו הגננות מהלב והנשמה. עד החלת האופק היו לג

שלא מעל ראשי הילדים ולכן חוסלה האפשרות לדרוש מהגננות לעבוד עבודה הוחל האופק, אין הקצאת שעות 
 מהמשימות.עשירית ש"נ אינן מספיקות ל 36מעבר לשעות העבודה, מה גם ש

 
ארגון גננות מחנכות, שקיבל מבית משפט מעמד כארגון חוקי לכל דבר וענין בחודש פברואר, עומד על כך שנציגי 

 .ע"פ חוק, ינהג אף הוא ע"פ חוק, ולא יפר אותו דוגמא אישית להתנהלות הוותמשרד ממשלתי האמור ל

 

 
 בברכה, 

 חזן דורית
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 העתק:
 שר העבודה 

 נוךשר החי
 ועדת החינוך ,ועדת העבודה, הועדה לקידום זכויות האשה

 מפקחות על גני ילדים
 ארגוני נשים

 גננות בכל הארץ


