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 פתרון לדיווח שעות נוספות לגננות משלימות/דיווח הנדון: טיפול ומציאת
 ממלאות מקוםל בזמן שכר ומתן

 
 

 .מקום ממלאות גננות /משלימותלאחרונה הוצגה בפני תמונה בעייתית של פגיעה בשכר גננות 
 

 שעות נוספות / מילוי מקום על מנהלת הגן 36הדיווח על מאז הוחל האופק החדש הושתה חובת 
 .דרך מערכת המדגנ"ט

 

 :מכמה סיבות בעיה מורכבתהמבירור הנושא הבנתי כי אכן 
 

 .בשל סגירת ממשק , בכל עת  ת דיווחיםמערכת המדגנ"ט לא מאפשרת קליט. 1
ות מבצעות, כמו גם לא מדווחות לא מדווחות כראוי על שעות נוספות שהמשלימ מנהלות הגןלעיתים  . 2

  של גננות  לסירובעל מילוי מקום המבוצע בגן, לכן השכר לא משולם כלל או משולם בעיכוב רב וגורם 
 .להיות ממלאות מקום בגנים

 יש ממשקים שנשלחים, מתקבל אישור שליחה ואחרי כמה זמן הם נדחים. 3
 ם מאיתנו לערוך מפגשי הכרות.שיל דור. אי אפשר לדווח על שעות נוספות בחודש אוגוסט, אב4
גננת משלימה, ובנתיים משבצת ממלאת מקום, לא ניתן בתחילת השנה . אם מפקחת לא שיבצה בגן 5

 לדווח עליה, כי אין אפשרות לדווח על העדרות של איש צוות
 

 י:אלו הצעות .לאלתר פתור את הבעיהל סייעאני פונה אליך בבקשה ל
 

  - שעות הנוספות 36 •
נתנו באופן שאין עליו עוררין לכלל הגננות וללא צורך למלא ישכל שעות אלו י הוא ביותר היעיל הפתרון

אותן במערכת מתוך אמון בצוות הגן שיש עליו עומסים כבדים, ובידיעה כי גננות עושות שעות נוספות 
 .שעות והן אינן מתוגמלות עליהן 36 -  רבות מעבר ל

שעות שהיו בערך פנסיוני כמו  156נשכח שעם חתימת הסכמי אופק חדש נגזלו מגננות מנהלות הגנים  לב
 .36שעות + 260כן נגזלו מגננות המשלימות גמול הפיצול בשעה שלעו"ה בביתי הספר ניתנו 

כל שאלה יטופלו ראוי שמשרד החינוך יתן אמון בעובדיו הנאמנים לו ויכיר בעובדה כי יש לתת את  עד
 .השעות הנוספות בלי דיווח מוקדם

 

 ממלאות מקום על גננות מנהלות גן דיווח של  •
  

ישירות למייל מנהלת ט העתק של הדיווח "יש לבדוק את תקינות המערכת וליצור מצב בו נשלח מהמדגנ •
ישלון גננת המדווחת על כלישלח סמס  -במידה והדוח שנשלח היה שגוי .כהוכחה על שבוצע דווח -הגן

 יגרום יגרום דיווח אי שהרי לגננת מ"מ, עדכון דיווחכמו כן ישלח דיווח למייל / הדיווח ,כדי שתדע לתקנו.
 :הלנת שכר היא עבירה פלילית כנקבע בחוק הגנת השכרל

 
והמעביד לא  ,מעביד שלא שילם לעובדו שכר וחלף היום הקובע שלאחריו הפך אותו שכר לשכר מולן"

 61בסעיף   מאסר חצי שנה או קנס כאמור -מנסיבה שאינה בשליטתו, דינו   השכר נבע הוכיח שאי תשלום
 ."( לחוק העונשין3)א()

 
 דורית חזן
 יו"ר ארגון גננות מחנכות


