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 4023026                                                           ,שלום לך גננת יקרה

 ,ד הודיעו חלק מהמפקחות לגננות"עם פתיחת שנת הלימודים תשע
 .כי מפגשי הפיקוח לא יוכרו לצורך גמול ההשתלמות

 לא תקבלנה תגמול על שעות העבודההמשמעות היא שהגננות 
 .המוקדשות למפגשי הפיקוח

 ! שעות שנתיות 03-מדובר על היקף של כ
 .זוהי הרעה נוספת ומשמעותית בתנאי העסקתינו

 .עובד זכאי לקבל שכר עבור כל שעות עבודתו כל -פ חוקי המדינה"ע

 .תגמול מיוחד ומוגדל משולם עבור שעות נוספות
 .מדובר בחוקים שנועדו להגן על העובדים ולמנוע את ניצולם על ידי המעביד

 ,השתתפותן במפגשי הפיקוח זכאיות הגננות לגמול שעות נוספות עבור, לפיכך
 .הנערכים לאחר שעות פעילות הגן

 בשנת הלימודים הקודמת הוכרו מפגשי הפיקוח כגמול השתלמות
 .כעת גמול זה נשלל. בהתאם להסדר שהיה קיים

 .[אלא אם המפקחת תחליט להחשיב את מפגשי הפיקוח כהשתלמות מוסדית]
 .מדובר בשלילה חוזרת ונשנית של תשלום שכר עבודה

 :הגננות לא מקבלות תשלום על מגוון פעילויות המבוצעות לאחר שעות העבודה
 ,ל"כעשרה ימי הכנה בגן לפני פתיחת שנה

 ,השתתפות בועדות שילוב והשמה
 ,מפגשים פרטניים עם הורים

 ,יועצות ופסיכולוגים
 ,אסיפות הורים כלליות

 ,חודשיות ושבועיות, הכנת תוכניות עבודה שנתיות
 ,ות"מילוי דוח

 ,הכנה והשתתפות במסיבות גן
 .ב"וכיו, רכישות ציוד

 .ובכפייה" התנדבות"פעילות נוספת הנעשית ב –ועכשיו 

 ההסכם שלכאורה נחתם בין משרד החינוך להסתדרות המורים
 .שעות נוספות שנתיות לגננות לא נחשף ופרטיו אינם ידועים לנו 03על תוספת 

 ,ת עם התוספתשלילת הגמול עבור מפגשי הפיקוח מתקזז
 .שלכאורה הושגה על ידי הסתדרות המורים

 .מדובר בהסכם מטעה המביא להנצחת הקיפוח של אוכלוסיית הגננות, לפיכך

 ארגון גננות מחנכות יאבק על מנת שהגננות תקבלנה תמורה
 !על כל שעות העבודה הרבות המושקעות על ידיהן בחינוך הגיל הרך
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 :אנחנו פה כדי לזעוק את זעקת הגננות ולהודיע, במסגרת המאבק

 .ת לעבוד ללא תגמול0לא ניתן לחייב עובד
 לשלם עבור שעות העבודה מתחייבאם משרד החינוך לא 

 !אין כל חובה לבצען, המוקדשות למפגשי הפיקוח

 .בתקווה שידעו לעמוד על הזכויות, מידע זה נמסר לגננות בהערכה על פועלן

  .כאןדע מורחב לחצו למי

 

 :העתקים 

 הרב שי פירון -שר החינוך

 כ עמרם מצנע"ח -ר ועדת החינוך"יו

 כ מאיר כהן"ח-שר העבודה והרווחה

 כץכ חיים "ח-ר ועדת העבודה והרווחה"יו

 כ עליזה לביא"ח-ר הועדה לזכויות האשה"יו

 נציבות שירות המדינה

 שדולת הנשים

 י"המפקחות על גנ

 "אופק חדש"המפקחות על פיתוח מקצועי ב

 "עבודה שחורה" -דליה

 

http://www.gananot.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-%D7%97%D7%93%D7%A9-1.html

