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 6.5.17י' אייר תשע"ז, 

 2017/09/05, : לוח החופשות במוסדות החינוך נייר עמדה

 

לפני  פרסמנוולכן  חופשות ההוריםעם נות להיות מסונכר ותצריכ ות מוס"חכי חופש ארגון גננות מחנכות סבור
 .אשר תיתן מענה הולם לצוותי הגן ולהורים]מצ"ב[   'תשתית חינוכיתכשנתיים '

יסיון התאמתם לתאריכי החופשה של ימי החופשות בגן יותאמו ללוח החגים העברי, תוך נ -נוכיתע"פ התשתית החי
שושן פורים ולג' בעומר יהפכו , . שלושה ימי אסרו חג מבלי לפגוע במספר ימי החופשה להם זכאית הגננתההורים, 

 אורך השנה. לחליפיים לימי לימודים. תמורת חמישה ימים אלה יוכל הצוות לבחור ימי חופשה 

שנת הלימודים תורכב מאחד עשר חודשים, בהם הגננת עובדת עד סוף יוני, והסייעות עובדות עד סוף יולי. גננות 
. בחודש אוגוסט יהיה הגן סגור, ויבוצעו בו עבודות שיפוץ 200%המעוניינות לעבוד בחודש יולי יקבלו שכר מוגדל: 

 והכנה לקראת שנה"ל הבאה. 

שבועיים הכנה אלו של הגננות ייחשבו כימי עבודה לכל דבר וענין, להיערך לשנת הלימודים . ל הצוות חי 15.8ב
 תמורתם יקבלו שבועיים חופשה ע"פ בחירתן.

 . תחושת כעס כלפי הצוות החינוכי, על לא עוול בכפו ,יוצר עומס כבד מנשוא על ההוריםהקיים כיום מצב ה

מדובר  .ת על גבי שעות ללא תשלום. לא מדובר רק על תשלוםושע גננותעובדות  מאז הוחל הסכם ה"אופק החדש"
  נוספים.דברים כאן בכיסוי ביטוחי וב

  – תשע"ז עומרבלג לעניין שינוי חופשת 

מיום ראשון  החופשהההודעה הפתאומית על דחיית  כך גם החופשות. חגי ישראל נקבעים לפי לוח השנה העברי.
 , הן של ההורים והן של עו"ה.ליום שני הובילה לבלבול ולזעם

 מתוכננות מבעוד מועד. הגם חופשות  חייהם מראש, כמואת סדר  יםמתכננכולנו 

 לא לעשות שינויים של הרגע האחרון. -מעתה ולהבאאנו מבקשות 

שי פירון את החופשה -ראשון בשבוע, דחה שר החינוך דאז כשל"ג בעומר נפל על יום  ,ש שניםלפני שלו -להזכירכם
ום והתלמידים נדרשו להדליק את המדורות ביום ראשון בערב, במקום במוצאי השבת. גם אז, במגזר החרדי בי

החגיגות הגדולות בהר מירון לא השתנה. לכן אנו חוזרות  מועדו : מוצ"ש,הדליקו את רוב המדורות בתאריך המקורי
 כבדו אתנו ואל תעשו שינויים של הרגע האחרון. :ומבקשות

 המצ"ב ולהקים צוות שיבדוק את יישומה.את כולם לקרוא את התשתית החינוכית אני מזמינה 
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 יו"ר ארגון גננות מחנכות


