
                  

 הגננת בישראלמעמד קידום ול  גיל הרךהחינוך  שיפורל-ארגון גננות מחנכות 
 3422662252פקס: 3426603250 :טלפון gananot.org.il: אתר gananot7@gmail.com דוא"ל:

 
 

 

 .1801.01' חשוון תשע"ד די

 
 לכ'

 שר החינוך הרב שי פירון
 הכלכלה ח"כ נפתלי בנטשר 

 , ח"כ עליזה לביאיו"ר הועדה לקידום זכויות האשה
 שלום רב0

 פגיעה חמורה בתנאי העסקתן של גננות יוח"א0 -הנדון

, הנושא אך לדאבוני יוני,ברצוני להתריע בפניך על עוולה מתמשכת, עליה התרעתי כבר בחודש 
 [.310601 זו מכתבי בעניין מיום יהמצ"ב לפני] לא טופל עד כה0

כידוע לך, הוחל הסכם "אופק חדש" גם בגני יום חינוך ארוך ]יוח"א[0 בתחילה, הפיץ הארגון היציג 
כך שגננת שאיננה מעוניינת לעבוד הודעה שההצטרפות לרפורמה בגנים אלה היא ע"פ בחירה, 

אך החלטה זו לא עמדה מתכונת רגילה בגנים אשר אינם גני יוח"א, במתכונת יוח"א תשובץ ב
המפקחות הישירות שלהן אילצו אותן להאריך את יום העבודה בניגוד לרצונן, ובמבחן המציאות 

 ובניגוד להסכמות שגובשו מראש0

 ע"פ ההסכם שנערך בין הארגון היציג לבין המדינה, עולה כי החלת רפורמתלמיטב ידיעת הארגון, 
שכן חוק יום חינוך ארוך ותקנותיו בנוסחם כיום , בניגוד לחוק"אופק חדש" בגני יוח"א נעשתה 

שעות שבועיות, בעוד ששבוע  11 -אינם מאפשרים לקיים שבוע לימודים שאורכו למעלה מ
 שעות0  11הלימודים כיום אורך 

[ כשהגננת והסייעת ..5011-160שעות ] 8בפועל, יום הלימודים בגני הילדים נמשך מעל  -חמור מכך
0 1511-בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"אעובדות ברצף, ללא הפסקה למנוחה וסעודה, 

הגננות מבצעות עבודה מאומצת ואינטנסיבית ובנסיבות אלו, שלילת המנוחה, מעבר להיותה לא 
 ן0חוקית, הינה מחפירה ועלולה לפגוע בתפקוד הגננת וכפועל יוצא, בתפקודו של הג

ם עם המפקחת הנדרשות להגיע להשתלמויות ומפגשילאחרונה הגיעו אל הח"מ תלונות של גננות, 
 0..150מיד לאחר יום העבודה, והן מסיימות את יום העבודה בשעה 

שעות0 מדובר בהפרה בוטה של החוק  1101 -רצופה ללא מנוחה במשך למעלה מ תןעבוד :כלומר
 ויש לפעול לתיקון ההפרה באופן מיידי0 

גרמה להפרה בוטה של הדין בישראל ולפגיעה קשה בתנאי בגני יוח"א הנה כי כן, החלת הרפורמה 
 העסקתן של הגננות0

 :אני פונה אליך בדרישה לטפל לאלתר בנושאים האלו

עבוד במתכונות , ל..0160 משרד החינוך יאפשר לגננות יוח"א שאינן מעונינות לעבוד עד השעה 1
 8לגננות העובדות מעל  ונמסר על ידי הארגון היציג0 מראש עבודה קצרות יותר, כפי שהוסכם

 שעות ברציפות תוענק הפסקה למנוחה, כמתחייב בחוק0

להסיר את הדרישה מצד המפקחות להגיע למפגשי פיקוח והשתלמויות אחרי שעות יש 0 3
המפגשים0 פתרון אפשרי הוא קיום מפגשים מרוכזים העבודה0 יש לאתר פתרון חלופי למועד קיום 

לגננת מתוך צוות הגננות המשלימות, או במהלך שעות העבודה הרגילות, תוך איתור מחליפה 
 0מהמחשב שבביתן, ע"מ שיוכלו להתקדם בדרגה ןמקוו לאפשר להן להשתלם באופן

על  אופק" -"יוח"א כםאת נוסח ההסעל מנת שתהיה שקיפות מלאה, נבקש להעביר לידי הח"מ  0.
 כל פרטיו כדי להפיצו לציבור הגננות0
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  אודה לתשובתך הדחופה0

 בברכה,
 ןדורית חז

 יו"ר ארגון גננות מחנכות0
 
 

 העתקים: 
 וחברי הועדה יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עמרם מצנע

 וחברי הועדה העבודה, ח"כ חיים כץיו"ר ועדת 
 חברי הועדה לקידום זכויות האשה

 גנ"י מפקחות
 גננות ברחבי הארץ
 עמותת גב לחינוך

 עמותת כל זכות
 חינוךעמותת הכל 

 התנועה לאיכות השלטון
 נציבות שירות המדינה

 שדולת הנשים
 תנועת אומ"ץ
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