המחלקה לגננות
 21אוגוסט2020 ,
א' אלול ,תש"פ
לכבוד
ציבור הגננות
הנדון :נהלים ועדכונים לקראת שנת הלימודים תשפ"א
גננות יקרות,
להלן מספר נהלים ודגשים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א הבאה עלינו לטובה:
כידוע לכן ,אתן בחופשה עד  ,31.08.2020ועל כן הנכן מתבקשות להמשיך בחופשתכן ולנצל את הזמן
למנוחה ולבילוי עם המשפחה .בבדיקת סוגית הביטוח לגננות בזמן החופשה התברר שגננות אינן מבוטחות
בחופשה.
אם גננת מקבלת הזמנה בכתב מהמעסיק ,קרי ,מנהל אגף כח אדם בהוראה במחוז שבו היא עובדת – אז
ורק אז היא מבוטחת .בשלב זה משרד החינוך נמנע מלהוציא הנחיה שקובעת ביטוח לגננות .לכן כל עוד יש
חשש שאתן לא מבוטחות ,נבקש להימנע מלהגיע לגן.
על שולחני הצטברו פניות רבות של גננות שנפצעו במהלך יום חופשי/חופשה וביטוח לאומי לא הכיר להן
פגיעה זו כתאונת עבודה.
יום הערכות:
בסיכום שערכתי עם הגב' אורנה פז מנהלת האגף הקדם יסודי במשרד החינוך פגישת הערכות ראשונה עם
המפקחות תערך בשבוע הראשון של ספטמבר.
לגבי הכרות עם ילדי הגן והוריהם – אם יינתן אישור להכרה ביום זה ע"י משרד החינוך ,הסיכום הינו
שהגננות תקדשנה יום זה לאסיפת הורים בזום ,הכרות עם התלמידים בזום ועוד.
ברגע שיהיה סיכום בנושא – אודיעכן.
הזנה:
אני ממליצה בשנה מסובכת ומאתגרת זו לא לקיים הזנה משותפת בגן .בשל העבודה שהגנים עובדים ללא
קפסולות וללא עזרה ,מן הראוי שהסייעת תהיה אכן מסייעת וכח עזר לגננת ולא עסוקה כל היום בהכנת
אוכל.
הזנה משותפת יוצרת מגע מיותר בין הילדים ,ועלולה להגביר את החשיפה והסיכון להדבקות בקורונה.
כידוע לכן ,הזנה בגן וההחלטה על כך הינה אוטונומיה של הגננת ,ונתון להחלטתה בלבד.

המחלקה לגננות
גביית כספים:
אין ספור מקרים הובאו אל שולחני בעניין גננות שגבו כספי הורים ,והסתבכו בבעיות מיסוי ובבעיות פליליות
בשל כך.
אני מורה לכן בזאת בשום מצב לא לגבות כספי הורים ,כספי הזנה וכדומה.
בנוסף לכך ,חל איסור חמור על כך שגננת תזמין שרותי ריתמוסיקה/ספורט/חוגים כלשהם ,כל נושא
החוגים/תל"ן אמור להיות מוסדר ע"י הרשות המקומית ,ולא להפוך אתכן למעסיקות של נותני שירות אלה.
אורחות חיים בגנ"י:
אופן ודרך כניסת הילדים לגנים ביום הראשון הוא כפי שפורסם במתווה משרד החינוך במסמך אורחות
חיים בגני ילדים.
כידוע לכן ,הדברים ניתנים לשינוי ,בכל שינוי אעדכן.

בברכה,
ענת דדון ,יו"ר המחלקה לגננות
הסתדרות המורים

העתקים:
יפה בן דויד – מזכ"לית הסתדרות המורים
מר גד דעי – מ"מ מזכ"לית
דליה רוט – סגנית יו"ר המחלקה לגננות
יו"ר סניפים
ציבור המפקחות
נציגות המחלקה לגננות

