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מנהל שכר והסכמי עמדה

ג׳ אדר תשע״ח
 18פברואר 2018
לכבוד
ראשי הר שויות ה מ קו מיו ת
יו" ר ועדי העובדים ברשויות ה מ קו מיו ת
ראשי המרחבי ם בהסתדרות
מזכירי הסתדרות המעו״ף במרחבים
שלו□ רב,

הודעה בענייני עובדים מס׳
הנדון :תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה במסגרת תוכנית "מסגרות חינוכיות
בחופשות״ לילדים בגילאים  9 - 3בחופשת הפסח תשע״ח ובפגרת האביב 2018
לאור תכנית ״מסגרות חינוכיו ת בחופשות״ )להלן  -התוכנית( ולאחר שנוהל מו״מ בין
הצדדי□ בעניין תשלו□ לסייעו ת לגננות ,כהגדרתן בסעיף  1בהודעה זו ,שתעבודנה בתוכנית
בחופשת הפסח תשע״ח ופגרת האביב  , 2018הגיעו הצדדים להסכמו ת לפיילוט ,כדלק מן ;
.1

התחולה והתגמול בגין עבודה בתוכנית :
א .כל עובדת אשר ההסכמים ה קי בו ציי ם חלים עליה ותועסק כסייע ת לגננת
במועדים להלן ,במסגרת התוכנית ,חמישה ) (5י מי ם משעה  07:30ועד לשעה
 6 ) 13:30שעות עבודה ביום( ,תהייה זכאית לתשלום נוסף בסך של ₪ 1,110
)תוספת של  ₪ 37לשעת עבודה בפועל( .מובהר ,כי עבודה חלקית תזכה בחלק
י ח סי של התשלום הנ״ל.
מובהר ,כי עובדת כ א מור שתעבוד מעבר לשעות הנ״ל תהיה זכאי ת לסך של 37
 ₪לשעה בגין כל שעת עבודה בפועל.
)להלן  -התשלום הנוסף(.
ב .התשלום הנוסף:
 (1ייר שם בשורה נפרדת בתלוש המשכורת ,מעמדו יהיה כרכיב עבודה נוספת
לרבות לעניין ההפרשות לתנאים סו צי א ליי ם על עבודה נוספת.
 (2לא יו ב א בחשבון לעניין השלמת שכר מיני מו ם ול א י קוזז מכל תוספת
אחרת המשתלמת לסייעות.
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 . 2מיעדי הפעלת התוכגית:
א .במגזר הי הודי  :התכנית תפעל בי מי א׳ עד ה׳.
חופשת פסה 5 :י מי פעילות רצופים ו׳ עד י״ב ני סן ) 22עד  28למרץ  (2018או ט׳ עד
י״ג ני סן ) 25עד  29למרץ .(2018
ב .במגזר הלא י הו די )עפ׳יי י מי הפעילות במוסדות החינוך( כדלק מן :
חופשת האביב :התכנית תפעל  5י מי פעילות רצופים.
•

במגזר הערבי ו הבדו אי החל מתאריך 29.3.2018 :

•

במגזר הדרוזי ,בבתי ספר המלמדים  5י מי ם בשבוע החל מהתאריך
. 9.4.2018

•

במגזר הדרוזי ,בבתי הספר המלמדים  6י מי ם בשבוע החל מ תאריך:
 5) 6.4.2018י מי פעילות רצופים בלבד(
)להלן " :המועדים"(

.3

תוקפה של הודעה זו היא עד ליו ם  15.4.2018ולתקופה פגרת פסח תשע״ח ופגרת אביב
 2018בלבד.

.4

מבלי לגרוע מההסכמות לעיל ,אין באמור בהודעה זו כדי לפגוע במי מטענות הצדדים
בעניין עבודת הסייעו ת בפגרות הלימודים.

