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 12403413מספרינו: 
 לכבוד
 על גני הילדיםת ומפקח

 
 שלום רב,

 
החל משנת הלימודים תשע"ד  זכאית גננת באופק חדש לתשלום על ביצוע שעות פעילות גן 

 נוספות, אחר הצהריים, לפי המפורט בהמשך.

בוקשים ולהעביר את הטופס מצורף טופס לדיווח שעות פעילות גן, בו יש לפרט את הנתונים המ

 לדיווח בגזברות המחוז.

בחודש ינואר תיפתח מערכת לדיווח שעות מילוי מקום והיעדרויות על ידי הגננות  -לב   ושימ

 )מדגנט( בה ניתן יהיה להקליד את השעות ישירות לגזברות, ללא צורך בטופס.

 דצמבר. –ר על הגננת לדווח את השעות הנוספות שביצעה במהלך החודשים ספטמב

 

החל מחודש ינואר יש למלא את הטופס במלואו על פי המפורט בכל חודש בו בוצעו השעות 

הנוספות על פי סוגי הפעילויות שאושרו בהסכם אופק חדש ואלו הפעילויות שניתן לקבל בגינן 

 תשלום: 

 . ישיבות צוות.1

 . מפגשי הורים וילדים פרטניים2

 מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכו'. -הצהריים אחר  -. פעילות לאחר שעות הגן 3

 על הגננת לצרף את הטופס  לדו"ח החודשי.

 התשלום יינתן כנגד הצהרת הגננת.
 

 הנכן מתבקשות להעביר מידע זה לגננות שבפיקוחכן.
 
 
 

 בברכה,

 
 יפית-סימה חדד מה

 מנהלת אגף א' לחינוך קדם יסודי
 
 

 העתקים:
 , המנהלת הכלליתמיכל כהןגב' 

 מנהלי מחוזות
 גב' תמי כהן, מנהל תחום תיאום משכורת מורים 

 גב' דקלה כהן, רכז בכיר תאום משכורת עובדי הוראה  
 גב' לילי פוקמונסקי, מנהלת המחלקה לגננות 

 גב' דליה רוט, יו"ר תא גננות בחמ"ד 
 גזבריות במחוזות 
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 ___חשבות מחוז ______
 

 
 טופס דיווח שעות פעילות נוספות בגן לגננת

 
 חודש________ שנה_________

 

 שם הגן + סמל:________________

 טלר שכר:________________

 

, גננת המועסקת בתנאי רפורמת 'אופק חדש' זכאית לתשלום תמורה עבור ביצוע פעילויות בגן

 שעות במחצית(. 15שעות פעילות נוספות בשנה ) 33 -מחוץ לשעות העבודה הרגילות בגן 

 : הפעילויות הנוספות שניתן לעשות בשעות אלו

 .ישיבות צוות 

 .פעמיים בשנה  מפגשי  הורים וילדים פרטנית 

  חגיגת גן, מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכד'. -פעמיים בשנה  פעילות לאחר שעות הגן 

 

 רך קבלת תשלום על השעות הנוספות, יש למלא את הדו"ח המצורף ולהגישו לגזברות המחוז.לצו

 פרטי הגננת:
 מספר טלפון כתובת מגורים ת.ז. שם ומשפחה

                     

 
 :שעות פעילות נוספות במהלך החודש

יום  תאריך
 בשבוע

 שעות הפעילות
שעת  תיאור הפעילות הנוספת

 התחלה
שעת 

 םסיו

     

     

     

     

     

 
 .נא לפרט את תאריכי ושעות הפעילות 

 החל משנת הלימודים תשע"ד מבוטל חוזר המנכ"ל המאפשר שחרור הילדים 
 לצורך הכנת הגן למסיבה/פעילות. יום הלימודים יסתיים כרגיל. 11:00בשעה 

 ת השעות ישירות יש לצרף את הטופס לדו"ח הנוכחות החודשי של הגננות או לדווח א
 במערכת מדגנט. 

 לפרטים ניתן לפנות למידען במחוז.
 
 

 :הגננת מנהלת הגןהצהרת 
הריני מצהירה שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים 

 ומלאים:
 

 חתימת הגננת  ______________ 

 תאריך___________


