
סייעות גני ילדים

שכר ותנאי העסקה, תיאור תפקיד
משאבי אנוש' מח

מועצה מקומית אורנית



, סייעת יקרה
. להלן חוברת ובה מידע על תפקידך כסייעת גן ילדים במועצה

אני מלאת תקווה כי החוברת תעזור לך להבין את זכויותיך וחובותיך  
.בתפקידך ובמועצה

על כן חוברת מידע זו  –עשינו מאמץ לדייק אולם טעויות תמיד אפשריות 
. או להוראות החוק/אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו

חשוב לשים לב כי הוראות החוק והסכמים קיבוציים עשויים  , כמו כן
.להשתנות ולהתעדכן מעת לעת

מאחלת לך עבודה נעימה ומספקת
קרן ענבר

מנהלת משאבי אנוש



תפקידי סייעת גן ילדים
על פי , י הגננת"ממלאת תפקיד ארגוני ופדגוגי לתכנית העבודה שנקבעת ע, הסייעת בגן הילדים שותפה בצוות הגן

.מדניות משרד החינוך
.המונח סייעת הגן הוחלף מעוזרת גננת לאור השינוי בתפיסת התפקיד של הסייעת והשוני במטלות עליה

תפקידיה של הסייעת וסדר יום עבודתה
ובטיחותיתביטחוניתסריקהלערוךהסייעתעל,לגןהגעתהעם,בבוקר07:15בשעההסייעתשלעבודתהתחילתשעת✓

.ובגןבחצר
.13:15השעהעדתעבודשישיבימי,14:45השעהעדותעבוד7:30מהשעהבגןילדיםתקלוטהסייעת✓
י"עשמתוכננתכפיפדגוגיתלפעילותמתאימיםאביזרים,ולמידהעבודהחומרי–העבודהיוםלקראתהגןאתתכיןהסייעת✓

.הגננת
.בגןהילדיםשלהשהותבשעותוהחומריםהציודשלוהארגוןהסדרועלהגןניקיוןעלתשמורהסייעת✓
הסביבהבארגוןלגננתסיועומתן(למידהמרכזי,ליטוףפינת,חיפינת,גינה,צמחיה)ייחודיותפינותשלותחזוקהשימור✓

.החינוכית
.החיובפינתבגינה,בגןיסודיותניקיוןעבודותביצוע✓
.למקומםוהחזרתםלחצרמהמחסןכליםהוצאת,החצרוגירוףהגינההשקיית✓
,החלפה:כגוןבילדיםוהיגייניפיזיטיפול.לפעילותמפעילותהילדיםמעברבזמניהשונותהגןבפינותהסדרוארגוןשינוי✓

.בעצמםלטפלהילדיםעידודתוך,ידייםבנטילתועזרהרחיצה,והלבשההפשטה
.המטבחוארגוןהאוכלכליהדחת,ופינויולארוחותהשולחןעריכת✓
.הלימודיםיוםבסוףהביתהושליחתםהלימודיםיוםבמשךהילדיםעלבהשגחהעזרה✓
כללאחרהגןניקיון,אחריםואירועיםחגיםערבי,הולדתימי,הוריםמפגשי,חגיגותלקראתהגןוסידורקישוטבעבודותסיוע✓

.הפעילותסוגי



הסייעתשלהפדגוגייםתפקידיה
.בהםושימושהחומריםאחסון,הצטיידותפעולותותכנוןהשנתיהעבודהתכנוןבישיבותתשתתףהגןסייעת✓
.הגננתביוזמתהדרכהובפגישותצוותבישיבותתשתתףהסייעת✓
.הגננתעםתאוםפיעל,משחקאויצירהבפעולותהילדיםשלבקבוצותתתמוךהסייעת✓
.הגננתעםותיאוםהעבודהתכניתפיעלבחצרהמוטוריתהפעילותבעתבילדיםתתמוךהסייעת✓
והדרכתההנחייתהפיעללצורךבהתאם,שונותבעבודותהילדיםעםפעולותבביצועלגננתתסייעהסייעת✓

.הגננתשל
.הגןשלהפדגוגיתלתכניתבהתאםבגןובחגיגותוילדיםהוריםבפעילויות,הוריםבאסיפותתשתתףהסייעת✓

המקומיהשלטוןומרכזהחינוךמשרדידיעלשאושרו–התפקידדרישות
.סייעותוקורסויותרלימודשנותעשרהשתייםשלהשכלהבעלתתהיההגןסייעת✓
הראשונותהשנתייםתוךכיתתחייבאשר,לימודשנות12בעלתחדשהסייעתלהעסיקתוכלמקומיתרשות✓

.בהצלחהסייעותקורסאתתסייםלעבודתה
והשתלמויותקורסיםלקיוםידאגוהחינוךומשרדהמקומיהשלטוןמרכזעםבשיתוףהמקומיתהרשות✓

.לגננותלסייעות

תפקידי סייעת גן  ילדים



עבודהמיוםהיעדרות
.הגןשלהפעילותשעותבכלוסייעתגננת,עובדותשתילהימצאחייבותגןכיתתבכל✓
באחריותהתצליחולאבמידה,היעדרותהלימימקוםממלאתולמצואלנסותהסייעתבאחריות,היעדרותשלבמקרה✓

.ברשותלממונהבעצמהלהודיע

בחופשותהסייעתעבודתתנאי
אםאלא,הסייעתעלגםחלים,המקומיותהרשויותעובדילכלל"העבודהחוקת"מכוחהסוציאלייםהתנאיםכל✓

.אחרתנקבע
–החגיםבפגרותהחינוךבמערכתהחופשהבימותגםהמקומיהשלטוןנוהליפיעלעובדתהילדיםבגןהסייעת✓

.מסודרבמצבימצאשהגןמנתעלובסיומההפגרהבתחילתבגןלעבודהסייעתעל',וכופסח,חנוכה,סוכות
גםבחופשהלהיותלהןולאפשרהסייעותלקראתלבואהעובדיםוועדעםבשיתוףהוחלטאורניתמקומיתבמועצה✓

יסודיבאופןהגןאתולהכיןלסדרלנקותלדאוגעליךבהםהיערכותימי8תעבודנהאוגוסטבחודש.החגיםבפגרות
.חדשהשנהפתיחתלקראת

אוגוסטבחודשהסייעתעבודת
.יום18בקייטנהלעבודהסייעותעל,הילדיםבגניקייטנותיופעלויוליבחודששנהבכל✓
.השנהכלבמהלךשנהגתםכפיוביציאהבכניסהנוכחותולהחתיםלהמשיךעליכןהקייטנהבתקופת✓
ראשונהעדיפות,חופשיליוםבקשתכםאתחינוך'למחבכתבלהעבירנבקשכן,חדשהלימודיםשנתפתיחתלקראת✓

.לבקשתכןלהיענותמאדנשתדלאנו,שנייהועדיפות

תפקידי סייעת גן  ילדים



תנאי שכר לסייעות בגן ילדים
סבבסייעתשנות עבודה5מעל שנות עבודה5עד 

יחידה סייעת
בגן חינוך מיוחד

סייעת קריאה
(ימים בשבוע3-פחות מ)

מנהלימנהלימנהלימנהלימנהלידירוג

מתח דרגות
8-4

(כישורים אישייםפ"ע)
8-4

(פ כישורים אישיים"ע)
8-4

(פ כישורים אישיים"ע)
8-4

(פ כישורים אישיים"ע)
8-4

(פ כישורים אישיים"ע)

שעתי/משתנה100%משתנה100%100%משרהאחוזי

ש"ש42ש"ש42ש"ש42עבודהשעות
ימים בשבוע5-ל

לפי שעות עבודה בפועלש"ש42

ימי 8+ ימים22ימי חופשה בשנה' מס
חופשה פנימית

ימים  22
(אוגוסט-לניצול ביולי)

ימים  22
למשרה מלאה

פ חוק"עימים22

5%תוספת 
אופק חדש

זכאיתזכאית
ימי ' בכפוף למס)זכאית 

עבודה בשבוע
אין זכאותזכאית

אין זכאותזכאיתזכאיתזכאיתזכאיתסייעות10%תוספת 

10%תשלום 
תוספת מאמץ

אין זכאותזכאיתאין זכאותאין זכאותאין זכאות

תשלום שכר בגין  
החלפת גננת

ליום₪ 46.9ליום₪ 46.9
זכאית בכפוף  

ימי עבודה בשבוע' למס
לפי ימי עבודה בפועלליום₪ 46.9

שבועות קייטנה  3שבועות קייטנה  3שבועות קייטנה  3שבועות קייטנה  3קייטנה-עבודה ביולי 

עבודה באוגוסט
ימי הערכות  8

ל"לקראת פתיחת שנה
ימי הערכות  8

ל"לקראת פתיחת שנה
ימי הערכות  8

ל"לקראת פתיחת שנה
ימי הערכות  8

ל"לקראת פתיחת שנה
לא רלוונטי

אין קביעותבתום שנתיים  אין קביעותבתום שנתיים  בתום שנתיים  קביעות



לגננותסייעותטווח דרגות ל 

4-6( 6)+ומטפלות סייעות

4-7( 7)+שנות לימוד 12ומטפלות בוגרות סייעות

5-7( 7" )+מוסמך"מדריך /ומטפלות בעלות תואר מורהסייעות

6-8( 8)+אקדמאי /ומטפלות בעלות תואר בכירסייעות

שהיא בת 4-5למעט ההמתנה בין הדרגות )תקופת ההמתנה לקידום בין הדרגות היא שנתיים 

(.שנה

.י"גנשנים ובהמלצת מנהלת 3תקופת ההמתנה לקידום לדרגה האישית היא 

הקיץבחודשישכר
,בשנהעבודהחודשי12עבורלתשלוםזכאיתאת,עבודהשנותמחמשיותרשלותקצברתאם

.במהלכובפועלעבדתלאאםגם,אוגוסטחודשלרבות
למעט,הקיץבמהלךפקידותבעבודותולסייעלהתייצבאותךלחייביכולההמועצה,זאתעםיחד

.זכאיתאתלהםהחופשהימי22במהלך

תנאי שכר ועבודה לסייעות בגן ילדים



תחילת היום  
. באמצעות הטלפון הנייח בגן, י דיווח טלפוני"עם הגעתך לגן בבוקר עליך לדווח נוכחות ע

ח העבודה בהתאם להוראות שקבלתן ממשאבי "בסוף כל חודש יש להיכנס לאתר האינטרנט ולאשר את דו
.  אנוש

.יש להקפיד ולוודא שהדוח מלא ותקין ועודכנו בו התייחסות להיעדרות מסיבת מחלה וכדומה

פתיחת הגן  
.יש לבצע לפני הגעת הילדים סריקה ביטחונית07:15/07:00בשעה ✓
. קבלת הילדים בבוקר וסיוע לפרידה מההורים✓
וכן השגחה על  , מהלך היום סיוע לגננת בביצוע פעילות עם הילדים ובעבודות שונות בהתאם לצורך✓

.  הילדים
יחיד או תסתובב בין הקבוצות כדי לעזור לילדים  /הסייעת תעבוד עם קבוצה, בשעת העבודה בקבוצות✓

. י הנחיות הגננת "עפ
.  שינוי סדר הגן בזמני מעבר הילדים מפעילות לפעילות✓
.  עריכת השולחן לסעודה ופינויו, הכנת ארוחת עשר✓
.עזרה ברחיצה ונטילת ידיים וכדומה, עזרה בהלבשה והפשטה: טיפול פיזי והיגייני בילדים כגון✓
ביצוע עבודות הניקיון יומיומית שוטפת ✓
ינקו את הכניסה לגן ויטפלו בפינת החי , ינקו אבק, ישקו עציצים, במהלך היום הסייעת יחד עם הילדים✓

.  אולם אין לראות בניקיון זה כניקיון יומי, יש לשתף את ילדי הגן בניקיון כערך חינוכי. והצומח
.  הוצאת הכלים מהמחסן לחצר והחזרתם, ניקיון פינת החי, השקיית הגינה וגירוף יומי של החצר✓



שעת החצר אינה  . על הסייעת להיות עם הגננת בחצר להשגיח על הילדים, בשעה שהילדים בחצר✓
. הפסקה ויש להקפיד הקפדה מרובה בהשגחה על הילדים 

ליווי הילדים בטיוליהם עם הגננת ובמידת הצורך תאפשר לגננת לעזוב את קבוצת הילדים לצורך  ✓
.טיפול בילד שנפגע חלילה

ערבי חגים ואירועים  , ימי הולדת, מפגשי הורים, סיוע בעבודות קישוט ובסידור הגן לקראת חגיגות✓
. וניקיון הגן אחריהם , אחרים

.'ישיבות צוות וכד, הוריםאספות, השתתפות במסיבות✓
.'אין לצאת במשך שעות פעילות הגן לצורך צילומים קניות וכד✓
. אין להשתמש בטלפון מכשיר נייד בזמן העבודה למעט שיחות דחופות וקצרות✓

סוף היום  
ולהיפרד מהילדים יחד עם  , בשעת הליכת הילדים הביתה על הסייעת לעזור לילדים ככל שנדרש✓

ולא הסעת , יודגש שמדובר על הסעות של מועצה בישוב)ליווי ילדים להסעות בשעת הצורך . הגננת
(.  הורים פרטית

הניקיון היומי יחל רק לאחר צאת  . על הניקיון להתבצע מידי יום–ביצוע עבודות ניקיון יסודיות בגן ✓
.הילדים מהגן על מנת למנוע החלקה וגישה לחומרי ניקוי

.י חוזר צהרונים"יש לפעול עפ, בגנים בהם קיים צהרון✓
. על הסייעת לדווח בטלפון נייח של הגן בסוף היום על סיום העבודה✓
,  תה, קפה: הסייעת אחראית לרכישת מוצרי שתיה בסיסיים עבור צוות הגן הכוללים-דמי שתיה ✓

מחוץ לשעות  , י הסייעת"יתבצע ע, רכישות המזון לגן. רכישה זו תתבצע מתקציב הגן. חלב, סוכר 
.פעילות הגן ויחשבו לחלק משעות העבודה ויש לדווח שעות במערכת נוכחות



ת/לעובדהודעהחוק
,בכתבהודעההראשוןעבודתךמיוםיום30תוךלךלמסורה/המעסיקעל,לחוקבהתאםהעסקהתנאי

תחילתתאריך,האישייםופרטייךה/המעסיקזהות:מפורטיםבהודעה.עבודתךתנאייפורטובה
תשלוםומועדיהעבודהשכר,עליךהממונהשלתפקידואושמוציון,תפקידךעיקריתיאור,העבודה

המנוחהיום,הרגילהעבודהשבועאוהרגילהעבודהיוםאורך,המשכורתמשולמתלפיוהבסיס,השכר
.סוציאלייםתנאיםעבורהתשלומיםוסוגיהשבועי

השכרתלוש
וימיהחופשהימימספר,העבודהשעות,ותק,העסקהתחילתתאריך:היתרבין,יפורטוהשכרבתלוש

השעותמספר,וחודשישעתימינימוםשכר,הרגילשכרך,החודשבאותוושנותרושנוצלוהמחלה
תוספות,לךששולמומחלהודמיחופשהדמי,ההבראהדמיפירוט,בגינןוהשכרשעבדתהנוספות

.סוציאלייםתנאיםעבורוהפרשותמהשכרניכוייםפירוט,ששולמונוספות
מסבסניףמסתיאוםלבצענדרשתהנך,מקורותממספרנובעתהכנסתךאם-משכרמסניכויתיאום

.א"מש'למחולהעבירו,מגוריךלמקוםהקרובההכנסה

טלפוניתהחתמה
הינךבובגןהנייחהטלפוןאוהטלפוןממכשירטלפוניתהחתמהבאמצעותנוכחותלדווחנדרשתהנך

.מועסקת



טלפוןקצובת
.משרתךלהיקףבהתאםמשולמתזוקצובה.טלפוןלקצובתזכאיתהנךחודשמידי

מקצועיותק
ותקופתקודמיםעבודהממקומותאישוריםסמךעללעבודהקבלהבעתמחושבמקצועיותק

.צבאישירות
הניתןהמקסימליהותק,המנהליבדירוג-המוכרותהותקשנותלמספרתקרהקיימת:הערה

.לאומי/הצבאיהשירותתקופתועודבלבדציבורייםממקומותעבודהותקשנות10עדהינולהכרה

פנסיה
שלוהןהעובדתשלהןהפרשותבאמצעותהמתבצעפנסיונילביטוחזכאיתעובדתכל

שלהברוטולפימחושבותלביטוחהחובההפרשות.העובדתשלהפנסיונילביטוחה/המעסיק
ינוהלובוהכספיםיופרשואליוהספציפיהגוףאתלבחורזכותולעובדת,העובדתשלהבסיסשכר

.הביטוח

השתלמותקרן
.העובדבחירתי"ועפמלאהעבודהשנתבתוםהשתלמותלקרןזכאיתעובדתכל

מעונותתוספת
.5לגילמתחתלילדיםאםהנךאם"מעונותתוספת"לתשלוםזכאיתהנך



החזר הוצאות נסיעה  
את זכאית להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום בו היית עשויה להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע  

.  בין אם את משתמשת בתחבורה ציבורית ובין אם את משתמשת ברכב פרטי, למקום העבודה
אם  ; תקבלי את מחירו המלא-" חופשי חודשי"אם יש בקו הנסיעה אפשרות לעשות שימוש בכרטיס 

.  יחושב לפי עלותם של עשרים ימי נסיעה בחודש, על משרה מלאה, ההחזר–אין 
או אין בו תחבורה ציבורית המובילה עד לכביש , אם את גרה ביישוב שאין בו תחבורה ציבורית כלל

.₪ 150יש באפשרותך לקבל תשלום נוסף בסך של , הראשי

דמי הבראה  
התנאי.משרתםולהיקףלוותקבהתאם,שנהבכלהבראהדמילתשלוםזכאיםבמשקהעובדיםכל

אחתעבודהשנתהשלמתלאחר)אחתעבודהשנתהשלמתהואהבראהדמילתשלוםלזכאותהיחידי
.יוניבחודשהואהתשלוםכללבדרך(הראשונההשנהחלקיעבורגם,בדיעבדהבראהדמיישולמו

,  מספר ימי ההבראה להם עובדת זכאית. .ליום הבראה₪ 427הבראה בסך של לקצובתאת זכאית 
:משתנה בהתאם לוותק העובדת ועומד על

ימי ההבראה להם זכאית העובדתשנות עבודה

1-109

11-1510

16-1911

20-2412

13ואילך25

ביגודקצובת
.משרתךלהיקףבהתאםמשולמתזוקצובה.יוליבשכרמשולמתמידי



מחלהבגיןמהעבודהלהיעדרהזכאות
:הבאיםהכלליםלפי,מחלהבגיןמהעבודהלהיעדרזכאיתאת✓
.הראשוןהמחלהמיוםהחל,המחלהימיבעבורמלאלתשלוםזכאיתאת✓
.ושנהשנהבכלמחלהימיחודשעדלנצליכולהאת✓
.הימיםמכסתעלמגבלהללא,שלךהמחלהימיכלאתלצבוריכולהאת✓
בתנוספתמחלהלחופשתזכאיתאת,זכאיתאתלהםהמחלהלימימעברנמשכתמחלתךאם✓

יותרולאבלבד50%שלבשיעוריהיואלהימיםעבורהמחלהדמיכאשר,ותקשנתלכלשבועיים
.ברצףחודשים6-מ
.חוליםקופתמרופאמחלהתעודתלהציגעליך,מחלהימיעבורשכרלקבלכדי✓

?זוגבן/הוריםמחלתאוילדמחלתבשללהיעדררשאיתעובדתהאם
.16גילעדחולהבילדטיפוללצורךבשנהמחלהימי8עדלנצלתוכלי✓
החולה18גילעדבילדטיפולעבורמחלהימי90-וילדמחלתימי16-לזכותהוריתחדלאם✓

.ממארתבמחלה
בעזרתתלויהואאםזוגךבבןממושכתבמחלהטיפוללצורךמחלהימי30עדלנצלניתן,כןכמו✓

אישורברשותךוישלסיועזקוקים,65גילמעלהםאםבהורייךטיפולעבורימים6ועדהזולת
.כךעלמרופא

.ימיםבאותםעבדתאםתבוטלמחלהלדמיהזכאות!לזכורחשוב



אישורללאמחלה
.(השנתיתהמחלהימימכסתמתוךהנגזרת)ימיםהצהרהימי

.רפואיתתעודהדורשתאינהאשרמחלהמפאתלהיעדרותימים4בתמכסהלרשותך
בשנהמפעמייםיותרלאלמימושוניתןרצופיםיומייםעדהיעדרותמחייבההצהרהימיניצולאופן

.(דצמברעדמינואר)קלנדרית

עבודהתאונת
.אנושלמשאביאוי"גנלמנהלתלדווחעליך,עבודהבתאונתחלילהונפגעתבמקרה

תאונותלמחלקתלהגישעליךהטופסאת.בעבודהלנפגעראשונהעזרהל"ב250טופסלךנפיק
לנפגערפואיתתעודה"וטיפולקבלתלצורךמשתייכתהנךאליההחוליםקופתשלעבודה

."בעבודה
פגיעהדמילתשלוםתביעה"211טופסלמלאעליך,לאומילביטוחתביעהלהגישמנתעל

בצירוףחתוםולהגישלמלאישהתביעהטופסאת.לאומילביטוחהמוסדבאתרשנמצא"בעבודה
.טיפוללהמשךאנושמשאבי'למחהמקורייםהרפואייםהאישורים

הקיץבחודשישכר
,בשנהעבודהחודשי12עבורלתשלוםזכאיתאת,עבודהשנותמחמשיותרשלותקצברתאם

.במהלכובפועלעבדתלאאםגם,אוגוסטחודשלרבות
למעט,הקיץבמהלךפקידותבעבודותולסייעלהתייצבאותךלחייביכולההמועצה,זאתעםיחד

.זכאיתאתלהםהחופשהימי22במהלך



שנתיתחופשה
חופשהימי22שלבסך,משרתהלאחוזייחסיבאופן,בתשלוםשנתיתלחופשהזכאיתעובדתכל

.(אוגוסט-יוליחודשים)הקיץחופשתבמהלךלקחתישאותם

;נוהגאוהסכם,חוקפיעלבהםעובדיםשאיןחגימילחשבאיןהחופשהימיבגדר!חשוב
לפיטוריםמוקדמתהודעהימיוכןמילואיםשירות;לידהחופשתימי;השבתהאושביתהימי

.הקיבוציההסכםאו/וחוקפיעלכנדרש

דמילמעט,רגילשכרלתשלוםזכאיתאתהחופשהימיבמהלך:חופשהימיעבורהתשלום
אתאותוהרגיללשכרזההיהיהבחופשההשכר,חודשיבסיסעלמשולםששכרךכיוון.נסיעה

.עבודהבזמןמקבלת

?בכסףחופשהימילהמיראפשרהאם
לפדותחייבה/המעסיק,השנתיתהחופשהלימיזכאותךאתשניצלתלפנילעבודהפסקתאם

.ניצלתשטרםהחופשהימימספראתבכסף



המועדוחולחג,חגבערבי
.בשכרחופשהשלימיםהםאלהימיםולפיכךסגורהגן

בחירהימי
.אוגוסטו/אוביולילנצלםוניתןבחוקקבועיםימיםשהם,בחירהלימיזכאיתאת
.בחירהימי3-לזכאיתאת,ברשותומעלהשנים5שלותקבעלתאתאם
.בחירהימי2-לזכאיתאת,ברשותשנים5-מפחותשלותקבעלתאתאם

השנתיתהחופשהמימיחלקשאינןבשכרמיוחדותחופשות

. וידוא בטיחות לקראת קבלת הילדים לאחר החופשה+ ניקיון הגן -אסרו חג סוכות יום עבודה מלא 

.סיום מוקדם ומחושב כיום עבודה רגיל-יום תחפושות של הילדים בגן 

. וידוא בטיחות לקראת קבלת הילדים לאחר החופשה+ ניקיון הגן -אסרו חג פסח יום עבודה מלא 

משפחות שכולות זכאים להיעדר  . י חוק"עפ12:30עבודה עד השעה -ל "יום הזיכרון לחללי צה
(.יש לציין במערכת דוח נוכחות ממוחשבת משפחה שכולה)ביום זה ויום זה יחשב כיום עבודה 



אבלימי
7עדאבלימיבשלמעבודתךלהיעדרזכאיתאת,ומעלהחודשיםשלושהשלותקבעלתאתאם

מבליוזאת,ואחיותאחים,זוג-בן,ילדים,הוריםפטירתשלחלילהבמקרה,נוהגאודתמטעמיימים
.חופשתךמימיאומשכרךהאבלימיאתלנכות

חתונה
להודיעעלייך.ה/המעסיקחשבוןעל,נישואיהלרגלימים3העבודהמןלהיעדררשאיתעובדת✓

.מראשימיםשבוע,י"גנלמנהלתכךעל
.הכלולותטקסביוםה/המעסיקחשבוןעללהיעדררשאיתבתה/בנהאתהמחתנתעובדת✓

.מראשימים14,ה/למעסיקכךעללהודיעעלייך

חודש יולי  
. שבועות ותקבלנה שכר עבודה עבור חודש מלא3בחודש יולי הסייעות תעבודנה בקייטנה ✓
.  הלימודים במהלך כל חודש יולי-בגני החינוך המיוחד ✓
.  באוגוסט3הלימודים עד -גני תקשורת ✓
הסייעות הקבועות תתוגמלנה עבור העבודה מעבר לשלושת השבועות  -בגני החינוך המיוחד ✓

(.קשה/חינוך קל)ח לשעה "ש24/14בתוספת של  
.י"גני הצורך ובאישור מנהלת "ניתנת האפשרות לעבודה מעבר למצוין בטבלה אך עפ✓

חודש אוגוסט
בתאום עם הגננת  , ניתן לעבוד את השעות הללו באופן גמיש-ל "ימי הערכות לפתיחת שנה8

. ובלבד שכל השעות יינתנו בחודש אוגוסט בלבד



בהריוןבדיקותלצורךהיעדרות
מעבודתךלהיעדרזכאיתאת,ביוםשעות4מעל,(עבודהימי5)מלאעבודהשבועעובדתאתאם

בשכרךפגיעהללא,להריוןהקשורותרפואיותבדיקותלצורך,ההריוןבמהלךשעות40עדבתשלום
.רפואילאישורובכפוף

.בדיקותלצורךשעות20עדבתשלוםלהיעדרזכאיתאת,ביוםשעות4-מפחותעובדתאתאם

הריוןשמירתבשלהיעדרות
זכאיתאת,הבריאותימצבךבגלליום30מעלמעבודתךלהיעדרנאלצתאתהריונךבמהלךאם

,מיוחדטופסלהגישצריך,זוגמלהלקבלכדי)לאומילביטוחמהמוסדהריוןשמירתגמלתלקבל
כלבעדלאומילביטוחמהמוסדגמלהלקבלזכאיתאת,כןכמו.(ה/מעסיקואישוררפואיאישור

.היריוןבשמירתהייתבהםלפחותרצופיםימים14שלנוספתתקופה
הריוןבשמירתהייתבההתקופהעבורמשלםאיננולאומילביטוחהמוסדכלשהימסיבהאם

.כאלולךנצברואם,מחלהדמילקבלזכאיתאת,(ימים30-מפחותנעדרתאם,למשל)

?הריונךעלה/למעסיקלהודיעעלייךמתי
,משמע)להריוןהחמישיבחודשהמאוחרלכלהריונהעלה/למעסיקלהודיעצריכהבהריוןעובדת

.(החמישיהחודשבמהלךגםלהודיעניתן
ולאחרבהסכמתךאלא,נוספותשעותשלבמסגרתלהעסיקךאיסורחל.החמישימהחודשהחל

.מרופאאישורהצגת



לידהחופשת
המשוערהמועדלפנישבועות7אותהלהתחילניתן.שבועות14בתהיאבתשלוםלידהחופשת

.הלידהבמועדאו,מכךפחותאוללידה
.הלאומילביטוחהמוסדידיעלהמשולמים,לידהלדמיזכאיתאת3,הלידהחופשתבמהלך

.לידהבחופשתהואאףמזכה10גילעדילדשלאימוץ

לידהחופשתהארכת
הלידהמיוםשנהעדהלידהחופשתאתלהאריךרשאיתאת,בתשלוםהלידהלחופשתבנוסף

תוך,תשלוםללא,להיעדרבדעתךכיהרשותלהנהלתלהודיעעלייך.(ת"חל-תשלוםללאחופשה)
.לעבודהשובךעלמראשימים14להודיעעלייך,כןכמו.החופשהמשךציון

לאבותלידהחופשת
-במקומךהחופשהיתרתאתלנצליכולזוגךבןיכול,הלידהלחופשתהראשוניםהשבועות6לאחר

.לעבודהוחוזרתהחופשהיתרתעלמוותרתשאתבכתבמודיעהאתאם

הלידהחופשתסיוםלאחרביוםשעהלהיעדרהזכאות
הןבויוםבכל,שלמהשנהלמשך"הנקהשעת"לזכאיותמקומיותברשויותהעובדותסייעות

.זאתשעהלנצלתוכלילא,שעות6-מפחותמועסקתאתבוביום,משמע.שעות6לפחותמועסקות
.לאאומיניקהאתאםלשאלהקשרללא,להזכאיתאת,"הנקהשעת"כמוכרתזוששעהלמרות



פוריותטיפולי
,הצבוריםהמחלהימימכסתחשבוןעל,מהעבודהלהיעדררשאיתהינךפוריותטיפולילצורך
:כדלקמן,בשנהטיפוליותסדרות4למשך

.בשבועימים5עובדתאתאם-סדרהלכלימים6
.בשבועימים6עובדתאתאם-סדרהלכלימים20

?הפלהבשללהיעדרותהעובדתזכאיתהאם
באישורשבועות6עדלהאריכהשניתן,שבועבתלהיעדרותזכאיתאתהפלהשלבמקרה

.שלךהצבוריםהמחלהימיחשבוןעל,מתאיםרפואי

הלידהחופשתבתקופתפנסיהוקרןהשתלמותקרן,גמוליםדמיהפרשת
,גמללקופתחלקךאתולהפרישלהמשיךזכאיתאת,ההיריוןטרםחודשים6לפחותעבדתאם

בההתקופהבכלה/חלקואתולשלםלהמשיךה/המעסיקועל,השתלמותולקרןפנסיהלקרן
שיעורבאותו,(הריוןלשמירתגמלהאו)הלאומילביטוחמהמוסדלידהדמילךמשתלמים

.העסקתךבזמןנהוגשהיה



עובדיםועד
ביןתקינהיחסיתמערכתלקייםולעובדיהלרשותלסייעותפקידוהרשותעובדיי"ענבחרהעובדיםועד

.ותרבותחברהבענייניוהןההעסקהבתנאיהןהעובדיםבפניותמטפלהועד.לעובדהרשות
.עובדלכל28₪בעודמשתתפתוהמועצהעובדכללטובתעובדיםועדעבור28₪מנוכיםחודשמידי

.ופסחהשנהבראשוכןהעובדיםמוועדומתנותהטבותלעובדמקנההתשלום

יובלמענק
,הציבוריבשירותומעלהעבודהשנות25-30צברואשר,ר"ומחהמנהליבדירוגעובדיםזכאיםלמענק

.צבאישירותתקופתכולל
תשלוםלצורךשעהערךלחישובבסיסהמהוותוהתוספותהמשולבמהשכר60%הנוהמענקשיעור
.הזכאותחישובלצורךהקובעהתאריךהואבספטמבר30.נוספותשעות
.חודשבמשכורתשנהמידימשולםהמענקהזכאותשנקבעהלאחר



פיטורים
קיוםלאחררקאפשרייםעובדפיטורי.המעסיקמצדעבודההפסקתשליזוםתהליךהואפיטורים

.מראשסבירבזמןהמעסיקיודיעעליושימוע
:עיקריותמטרותשתילשימוע

.לפיטוריםהכוונהמאחוריהעומדיםהנימוקיםאתלשמועלעובדתלאפשר.א
.לפטרההכוונהנגדטיעוניהלהשמיעלעובדתלאפשר.ב

וגםבהיוועצות(עובדיםהסתדרות)היציגהארגוןאו/והעובדיםבוועדלהיעזרניתןכי,לצייןחשוב
.השימועבמעמד

.ה/המעסיקמצדבכתבמוקדמתהודעהמחייביםפיטורים,מקרהובכל
.ההתפטרותאוהפיטוריםשללתוקףהכניסהיוםיצויןמוקדמתבהודעה

התפטרות
.בפועלאחרוןעבודהיוםמועדולצייןבכתבזאתלצייןמתבקשתלהתפטרהמבקשתעובדת

זכויותיהכללעובדתישולמובוחשבוןגמריבוצע,י"גנמנהלתאואנושבמשאביהמכתבקבלתעם
.חוקי"עפ

:הערה
אםאלא,המוקדמתההודעהתקופתעלבתשלוםמחויבה/המעסיק,בהתפטרותוהןבפיטוריםהן
.ה\למעסיקבתשלוםמחויבתאתואז-התפטרותךעלבזמןהודעתלאכן

?התפטרותאופיטוריםבגין,מוקדמתהודעהלמסורישמראשזמןכמה
.מראשאחדחודש-שניםחמשועדאחתשנהמועסקתאתאם
.מראשחודשיים-שניםמחמשלמעלהמועסקתאתאם




