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 לכבוד

 עמליה חיימוביץ-מנהלת המחוז

 פנינה מור יוסף -המפקחת

 חגי יהושע-קב"ט מוס"ח שומרון

 שלום רב.

  

 דרישות המנוגדות לחוקי העבודה המופנות לגננות האזורהנדון: 

 
  ובו דרישה להגיע למפגש בנושא ביטחון. השומרוןבאזור . מצ"ב מכתב שהועבר לגננות 1

 

שכר עבודה מחוייב בתשלום  -להתקיים לאחר שעות העבודה של הגננות, ומשכך  צפוי . המפגש2
כידוע לכם, משרד החינוך שולל מהגננות את הגמול המגיע להן בגין . וגמול שעות נוספות כדין

  שעות עבודה אלו ובכך שולל את שכרן ומלין אותו.

 

כי מעסיק אינו יכול לכפות על עובד עבודה בשעות בעבורן הוא אינו מקבל שכר. עוד  אציין. 3
נוכח  ,וזאת בהעדר סמכות ,כי הקב"ט דורש מהגננות להשתתף במפגשיםכי תמוה בעיני  אציין

נחה י אלפיכך, בנסיבות אלו, אנ העובדה כי הוא אינו משמש כמעסיק שלהם וגם לא נציג המעסיק.
תוך  ,כאלו עד להסדרת העניין כנדרש במכתב זה  שלא להשתתף במפגשיםהארגון  את חברות

  הינה אסורה.הבהרה כי הדרישה להשתתף במפגשים הינה בלתי חוקית ואכיפתה על ידי המעסיק 

 

 השב יאנבקרב הגננות. לפיכך, זה ארגון הגננות המחנכות מודע לחשיבותם של כנסים מהסוג . 4
אלה ככי מפגשים וכנסים חשובים  כמפורט במכתב משנה שעברה )מצ"ב( ית על דרישתוחוזר

 שעות מפגשי פיקוח הנצברים לקידום. 30ייכללו ביתוכננו מראש ו

 

פי לשוב ולדרוש כי משרד החינוך ישלם לגננות שכר עבודה וגמול שעות נוספות כ יכן הרינ . 5
 אלה ודומיהם. כגון כנסים/מפגשיםעבור  חוקשמורה ה

 

 .כאמור לעיל מכתב תיקון , שבו תהיה הנחיה חוקית לגננות האזור בקש להוציאא ,לפיכך. 6

 

בניגוד  לא תענה ומשרד החינוך ו/או הרשות ייאלצו גננות להשתתף במפגשים ישדרישת ככל . 7
במפגשים עבורם היא  לדין ו/או יפעל בכל אמצעי כנגד גננת שתממש את זכותה שלא להשתתף

 .לזכות הגננות פעל בכל האמצעים החוקיים העומדיםשכר, א איננה מקבלת

 
 תודה
 ,דורית חזן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 פז, מנהלת אגף קד"יאורנה : העתק
 שומרוןנות הגנ          

   טי השומרון"קב          


