
 

 

 61.2.32יז' סיוון תשע"ו 

 

 :לכבוד
 סימה חדד מה יפית

 מנהלת האגף הקדם יסודי
 משרד החינוך

 ירושלים
 שלום רב

 .הגננות בזכויות הפוגעות פעולות להפסקת לפעול דרישה :ןהנדו

 מר, הצפון ד"מחמ נוקט אותן הפעולות להפסקת תפעלו כי בקשהב אלייך פניתי 5.8.6132 ביום .3
 במסגרת העובדות הצפון גננות של הבסיסיות בזכויות ופגיעה כהתעמרות הנראות, גבאי חיים

 .בנושא התערבותך וביקשתי, ד"חמ
 .מהטענות חלק הכחיש ובה תגובה צפוןה ד"מחמ שלח למחרת מיד .6
 ,ווצאפ הודעותוב בטלפון, בכתב להתנהל הצפון ד"ומחמ אני המשכנו וחצי חודשכ במשך .1

 . הצפון גננות של ןיהתיווזכו כבודן על ולהגן השווה לעמק להגיע  סיוןינ מתוך
 שמועות להפיץ ל"הנ ממשיך, חוקיות הבלתי מדרישותיו לחדול ד"המחמ התחייבויות חרף .4

 .גננות ולהפחיד לבייש, אימתו להטיל, הצפון באזור
הראשונה ביום  צ"אחה לפגישה להגיע מהגננות דרש שוב הוא לאחרונה -מכך חמור .8

 ומתעלם, שנהסוף  מסיבות עם מאוד עמוסות הן כי יודע שהוא תוך 62.2.61302ביום 30.2.6121
 [הגננות עם שלו ווצאפ התכתבות' ר. ]הרב מהעומס

 .נענות לא העבודה חוקי פ"ע רק שיפעל, אליו ונישנות החוזרות בקשותי .2
 כמנהלת, אלייך פונה אני לפיכךו כפסולה זו בהתנהגות רואה הוא אף החינוך משרד כי לי ברור .7

  .העבודה חוקי פ"ע רק ינהג כי לדאוג כדי לאלתר להתערב-עליו האחראית
 או צ"אחה לפגישה להגיע גננותה פילכ ד"המחמ של הדרישה לביטול להביא אבקשך ךלפיכ .5

  .תמורה ללא זאת כל הקיץ בחופשת לפגישות
מדוע הארגון היציג ממלא פיו מים ולא -אך מתמיה  -לנוכח הפרה בוטה זו של חוקי העבודה .0

 .מסייע בכל דרך לגננות הצפון
 העומדים החוקיים האמצעים בכל לנקוט נאלץ ,עוד היום כאמור שותירהד תבוטלנה לא אם .31

 .חוקית אינה ד"המחמ דרישת לפיה צפון מחוז לגננות מטעמנו רשמית פניה לרבות ,לרשותנו
 

 
 בכבוד רב

 דורית חזן ס' יו"ר ארגון גננות מחנכות

                                                           
1
 "שוהם אבן והעמידו צוות"מתוך קבוצת וואטסאפ  

 פגישה על מודיעים אנו האחרונה בישיבה המחמד בקשת בעקבות,לכולן טוב ערב: ריקי - 20:01, 08/06/16
 יום:התאריך.הגננות וצוות החינוכי הצוות ונציגות בוקריס בטי הגב ביהס מנהלת.ספרנו בבית שתתקיים

 .מעברים רגזת מיכל בברכה.הגעתכן את שתאשרו אבקש.מורים בחדר16:15 בשעה 19/6,ראשון
 ונוח קרוב מועד תקבעו: גבאי חיים - 21:23, 08/06/16

 
2
 " ו"תשע מעודכן גננות"מתוך קבוצה  

 נתבקשנו גבאי חיים המחמ״ד עם הישיבה בעקבות. שלום יקרות גננות: מנהלת בטי - 17:44, 15/06/16
 אני. משמעותית ונוכחותכן חשובה הישיבה. בנפרד ספר בית כול, המזינות הגננות עם ישיבה לקבוע המנהלות

 . התגיסותכן על תודה. אתכן לפגוש מצפים שהם אבן משפחת וכול
 .בטי

[10:22 AM 19/06/2016]  מיכל אסולין: גננות יקרות,בטי מבקשת שתאשרו את הגעתכן למפגש שיתקיים ביום
 ..שבוע מבורך מיכל16:15בבית ספרנו בשעה 26/6/16ראשון,

 



 

 

  העתקים:

 משה כחלון -האוצרשר 
 חיים כץ  -שר העבודה

 נפתלי בנט- החינוך שר
 מיכל כהן -מנכ"לית משרד החינוך

 אלי אלאלוף-והרווחה העבודה ועדתיו"ר 
 עאידה סלימאן -יו"ר הועדה לקידום זכויות האשה

 דים"מחמ, המחוזות מנהלי
  המורים הסתדרותיוסי וסרמן מזכ"ל 

 י, שדולת הנשים, המרכז לקידום מעמד האשה, תנועת אומ"ץמעכ"


