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4.3.19 

 לכבוד 
 שר האוצר                      שר החינוך 
 משה כחלון                      נפתלי בנט 

 

 שלום רב.

 

 דרישה בלתי חוקית מהגננות לביצוע שעות עבודה ללא שכר תוך הפעלת אמצעי איום בלתי הוגנים: הנדון

 

מהגננות  (בעזרת המפקחות ומדריכות)משרד החינוך דורש אני מבקשת להביא לידיעתכם כי במהלך שנים רבות  .1

מבלי לשלם להן  ,על חשבונן- ילדים אלרגייםבטיפול ות לרכהד/לעבור קורס עזרה ראשונה ו/או רענון מדי שנה, 

ם לו ולעיתים תוך חיובן לבוא על חשבון ימי חופשה להם הן זכאיות בהתאם להסכמים החלילעל שעות העבודה ה

 .על הגננות. בנוסף, נאלצות הגננות לספוג את דמי הנסיעות וההזנה הכרוכים בהשתלמויות אלו

 

מפעיל המשרד אמצעי לחץ פסולים -לדרישות  שמעעל מנת לגרום לגננות המועסקות במשרד החינוך לה . 2

  .לדרישה שמסרבותואסורים, על ידי השמעת איומים על גננות 

 

מניפולציה, גם היא בלתי חוקית, בטענה כי מדובר בחיי אדם ובכך מנסה, באופן בלתי בנוסף, המשרד מפעיל  . 3

כי המפקחות מפעילות לחץ על הגננות תוך הלבנתן ברבים  ליראוי ונפסד, להצדיק את דרישתו הבלתי חוקית. ידוע 

 .בנוכחות הורים ו/או עמיתות

 

גננות  , קיבלולדוגמאכלפי הגננות בעניין זה. השבוע ובהם דרישות בלתי חוקיות חוזרים המשרד מעביר מסרים . 4

 :את ההודעה הזוירושלים 

 ,גננות יקרות

אנו מעוניינים לפתוח את הרישום לקורס מגישי עזרה ראשונה למחוז ירושלים, גננות ירושלים שצריכות קורס 

יום א'. לאחר  3.3לתאריך שעות ושטרם נרשמה, יש לכן הזדמנות אחרונה להירשם עד  30מגישי עזרה ראשונה 

תאריך זה הרישום לקורס יפתח לכלל גננות המחוז, וגננת של ירושלים שתרצה להירשם תוכל לעשות זאת רק על 

 . במרכז פסגה מנחי חופשת פסח 16.4-11.4בסיס מקום פנוי. מועדי הקורס הינם: 

 

 .באזורים נוספיםלגננות ה הודעה דומה נשלח . 5

 

הגננות דואגות לשלום הילד, ובמסגרת  :א לידיעת הכלל כי חשיבות הנושא, ברורה לכל גננתאני מבקשת להבי . 6

 .זו הן מבקשות לרכוש ידע מקצועי
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אילוצו של עובד לעבוד בזמן ימי   ,אילוצו של עובד להגיע לעבודה עליה הוא אינו מתוגמל כלל ו/או חמור יותר. 7

חמורה של הוראות הדין, וכאשר מדובר במעסיק ציבורי, האמון על העסקתם הינם הפרה -חופשה להם הוא זכאי 

העתק ממכתב זה למנכ"ל משרד הכלכלה האמון  אני אמסורחמורה שבעתיים. עובדי ההוראה בישראל, הפרת הדין 

 .על אכיפת חוקי העבודה בישראל, תוך בקשה לבדוק את הפרת חוקי העבודה במשרד החינוך

 

כשיר את הגננות בכל התחומים הנחוצים ולה חייב לנהוג ע"פ חוקי המדינה, -נוך כמעסיק של הגננותמשרד החי. 8

   .למילוי תפקידן, על חשבון זמן העבודה, ובתגמול כספי

 

 .גם נסיעות והזנהתשלום לול בכיש ל ,אם ההשתלמות נערכת לאחר שעות העבודה. 9

 

ולפנינו הוראה מפלה נוספת של מגזר  ע"ח יום העבודה, הכשרה בעזרה ראשונהמקבלים כי המורים  ליידוע . 10

 .מוריםלעומת מגזר ה גננותה

 

העובדה כי המשרד מאפשר ניצול כה חמור של גננות, עובדות ציבור שעליהן לשרת את הציבור, ומאלץ אותן . 11

זילות מצד המשרד בנוגע לבטחונם ורה ומעידה דווקא על חמ מאוד, לעבוד ללא תגמול בנושא כה מהותי וחשוב 

תוך הבעת מסר חד וברור בעניין הפקרת ילדי ,למנכ"ל משרד הבריאות יועבר העתק ממכתב זה של ילדי הגנים. 

 .הגנים על ידי משרד החינוך

 

רענון על /כי הדרישה לעבור קורס עזרה ראשונה ,לגננות המועסקות במשרד החינוך  מסרתיבהתאם לאמור, . 12

ת ויבימחוהן לא ולפיכך, עד שהעניין לא יוסדר,  הינה בלתי חוקיתחשבון זמנן הפרטי ו/או בימי חופשה ללא תגמול 

 .בעניין הזה אפוא, באחריות השילוחית להפקרת גורלם של ילדי הגן ,שאיענות לה. משרד החינוך ילה

 

, עד אשר יחליט דומהולכל דרישה  ,(4)סע' דורשת בזאת לשלוח הודעת ביטול לדרישה בלתי חוקית זו  . אני 13

 .משרד החינוך לתקצב ולתגמל את הגננות על פי החוק

 

  בכבוד רב

 דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות

 :העתק

 מנכ"ל משרד הבריאות

 מנכ"ל משרד הכלכלה

 משרד החינוךמנכ"ל 

 מנהלת הקד"י אורנה פז

 תוורכזי השתלמוי מפקחות

 .גננות בכל הארץועדי הורים ו


