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 כבודל

 מפקחות גני הילדים 
 בתל אביב 

 שלום רב
 

 עבודה נוספת ללא תגמול בניגוד לחוקי העבודה של מדינת ישראל -הנדון
 

בשבוע שעבר הופצה הזמנה מעיריית תל אביב ובה נקראו גננות העיר למרכז דוה"ל לאחר שעות העבודה לשם קבלת 
 .תדריך ביטחון

 
ה יעיריפניתי ל  הן,יזכויות ארגון גננות מחנכות, ארגון אשר מבקש להעצים את מעמדן של הגננות ולשמור על כיו"ר

 .לשעות נוספות כללות נגנ ןלזמ תרשאי האינה המעסיק של הגננות, ומשכך אינלמנהלת מחלקת גני"י שהיא והזכרתי 
 בהנחה , וזאתמטעמכןמילה במילה, -את אותה הזמנה לגנות העיר ושלחתן  ,נקטתן בגישה אחרת 16.3.18 בתאריך

 .שהגננות לא יעזו להמרות את פיכן ולעמוד על זכויותיהן
 

המעסיק את -במדינה חלים ומחייבים גם את משרד החינוך  אני מזכירה לכן כי חוקי העבודהארגון גננות מחנכות  כיו"ר
  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm#Seif1 :. 10סעיף , לחוקלהלן הפניה  .הגננות בישראל

 .חוק ולא בניגוד לחוקהע"פ   ממשלתי עליך לנהוגמשרד כנציגה של 
 

 :המוזילה את מעמד המקצועי של הגננות בישראלביע את עמדתי להתנהלות הפוגענית בנוסף אני מבקשת לה
 

 :גננות בעיר ת"א בשל אירוע זה או אחר, ללא בדיקה ראשונית של 1000הקפצה של 
 ?הגורם לבריחת הילדהיה מה  .1
 מכך? ימנעאיך היה ניתן לה .2
 ?האם הגדרות ושער הגן עומדים בתקן .3

  
על  ןדרשתם החתמת כל עובדי הג חת הילדים משטח הגן", י"ברשל עם כל הדאגה שלנו לחומרת האירועים הבודדים 

דרישתכן מהגננות  וגם אמורה לעשות, הדבר שהרשות הית-ההורים דרשתם מהגננות לעדכן את, וההנחיות החדשות
 !אינה חוקית ופוגענית- להגיע לאחר שעות העבודה לכינוס זה

 
 . החדשחוזר שצויינו ב הגננות בעלות תואר אקדמי, וברור כי הן יודעות לקרוא ולבצע הנחיות

ניהול הגן וודאי  כל המטלות של שעות נוספות שניתנו לגננות הן לעג לרש, אינן מספיקות למילוי 36להזכיר כי  מיותר
 .סימה חדד  מטרות שהוגדרו מראש ע"י מנהלת האגף הקד"י 4-שאין לכלול בהן מטלות נוספות מעבר ל

 
להגיע לכינוס זה ולא לשום כינוס  מקווה שגננות תל אביב יגלו סולידריות לעמיתותיהן בערים אחרות ולא יסכימו אני

 !מוגדל בצידו אחר לאחר שעות העבודה אם אין תגמול כספי
 

לחצים המופעלים דרכן אל מול הזכיות שלהן   מבקשת מכן המפקחות לא להעמיד אותן בניסיון של התמודדות עםאני 
 .בחוק
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