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 לכבוד
 , מר נ. בנטשר החינוך

 , מר י. ליצמןשר הבריאות
 ח. כץ , מרשר העבודה

 .שלום רב
 

 .לגננות משרד החינוך ]ע"ר להלן[  קורסי עזרה ראשונה -הנדון
 

הפיץ משרד החינוך חוזר מנכ"ל ]רצ"ב[ ממנו ניתן להבין מספר עקרונות הנוגעים לעבודת הגננת,  2015בשנת 
 .מנוגדים לחוקי העבודהו
 

גמול לקידום רק פעם אחת בכל  השתלמות ע"ר לקבל עלזכאית שנה,  30-35א. מסתבר כי גננת העובדת 
 .שנות עבודתה

על חשבון שעות הפנאי שלה, או  -שעות 12ב. על הגננת להשתלם אחת לשנתיים בקורס רענון בן 
 .בחופשתה, ללא תגמול וללא צבירת שעות לגמול

עליה לעבור שוב קורס  -ם מאז עברה הגננת השתלמות ע"ר ולא עשתה קורס רענוןיג. במידה וחלפו שנתי
 .או בחופשתה, ללא תגמול וללא צבירת שעות לגמול על חשבון שעות הפנאי שלה,  -שעות 30 בןע"ר 

 
כל מעסיק הדורש מעובדיו להשתלם לשם מילוי  .איני מכירה עוד מגזר או מעסיק במשק הישראלי הנוהג כך

  .לגמול נצברים ושעות הקורס , בזמן ימי עבודתו של העובד/על חשבון את ההשתלמות, שנערכת מממן -תפקידו

מסתמכת בראש ובראשונה על אמות המוסר הגבוהות של הגננות, המעמידות את חיי הילדים משרד החינוך  תדריש
בנוסף הן חוששות מאימת המפקחות,  זו התנהלות פוגענית המנצלת שוב את טוב ליבן ומצפונן. לפני זכויותיהן.

דרישה לעבור השתלמות ו/או ה  ועושות את מה שנדרש מהן, על אף שזה בניגוד לחוקי העבודה של מדינת ישראל.
המאלצת ללא קבלת תשלום בגין שעות העבודה הינה דרישה חוזרת ונשנית  -להשתתף בכנס ו/או בימי עיון וכיו"ב 

  .בהתנדבות -מעבודהחלק משמעותי לבצע  את הגננת

 -נות מחנכותכיו"ר ארגון גנ -עם המלצה מפורשת שלי ,לכל הגננות מכתב זה בהעתקים , יישלחלאור העובדה הזו 
 .ויתנהל כחוק שלא לבצע קורסי ע"ר עד אשר יוסדר הענין

 
לעשות הכל כדי  האמונים על משרדי ממשלה חשובים, ומיצגים את המדינה ,אני קוראת לכם, מכובדי השרים
 .יהיו בהתאם לחוק ולא בניגוד אליו שהדרישות המופנות אל הגננות

 
 
 

  .בברכה
 דורית חזן

 מחנכותיו"ר ארגון גננות 
 העתק: 

 ח"כ יפעת שאשא ביטון וחברי הועדה לזכויות הילד
 ח"כ י. מרגי וחברי ועדת החינוך

 מעמד האישה הוועדה לקידום וחברי  ,סלימאן ע.ח"כ 
 בא כוח הארגון

 מפקחות
 גננות המדינה


