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 לכבוד
 גב' לילי פוקמונסקי

 מנהלת המחלקה לגננות 
 בהסתדרות המורים

 שלום רב.
 

 ייצוג מביש של הגננות בישראלהנדון: 
 

לית,  "מרוויחה שכר מנכהמנהלת המחלקה לגננות בהסתדרות המורים,  -שאת נודע לי, כשהותרת אותי המומההשבוע שוב 
  , אותן את אמורה לייצג.ל תקציב עבור הגננותבשעה שיכולת להילחם ע, בחרת בזכות השתיקה

זכות הדיבור בישיבת אישור התקציב השנתי של הסתדרות המורים מהווה הזדמנות עבורך להילחם על כל גננת  :להזכירך
מילותיך לא יישארו שעבורנו,  נלחמתשאת באמת  וכיחיותאחריות תביעי שעשית חשבנו שאחרי כל כך הרבה טעויות . וגנן

 דיבורים בעלמא" .בגדר "
עזבנו את הסתדרות  המחנכות בארגון הגננות -וית. זוהי בדיוק הסיבה שאנוונדחקו לקרן זשוב הגננות  -תודות לשתיקתך

 לקדם מסגרת חדשה, שכולה מוקדשת לצרכי הגננות.  . רצינוהמורים
 אבל באמת, לילי, לא ניתן היה אפילו לנסות? 

ק ציבורי ומשפטי על תנאי ההעסקה של הגננות. על אף שידוע לך עד כמה מעמד הגננת אפילו לא ניסית לדרוש תקציב למאב
ושכר מאבק ציבורי רק על מעמד  ניהלוהידרדר מאוד מאז הסכם אופק חדש, ולמרות שאת יודעת שבהסתדרות המורים 

 ומה עם הגננות? ...המנהלים, הסגנים והמורים
 ביום?שעות  6את באמת מאמינה שהגננות עובדות רק 

 חודשים בשנה? 8 –את באמת מאמינה שאנחנו עובדות פחות מ 
 את באמת חושבת שקרן ההשתלמות שאנחנו חוסכות מכספנו, היא הטובה ביותר?

 ?השנהלקראת פתיחת ותוכנית הלימודים את חושבת שיש גמדים שמכינים את הגן 
 

שעות  30לא דורשים מאיתנו להגיע לכנסים מעבר ל ?אנחנו לא מאוימות ע"י מפקחות ן?כל הבעיות שלנו נפתרו ואינהאם 
 נפתרה?ת הממלאות מקום כבר יאו שבעיכפי שנכתב בהסכם?  לעבוד ביוח"אהאם בוחרת כל גננת אכן ו פיקוח ללא תגמול?

 ?או שסל השעות הנוספות באמת מכסה את כל דרישות משרד החינוך ?את ההוצאות מתנסיעות תואקצובת הואולי 
 

, בחרנו בארגון גננות מחנכות, באמצעים דלים מאוד, לפתוח הכי מהסתדרות המורים וממך לא תבוא הישועלאור ההבנה 
 שאיפתנו לתקן את הליקויים שנגרמו בחתימתך, בתהליך של מאבק משפטי ע"י הגשת תביעות פרטניות בשם מאות גננות.

  מו גם לשפר את תנאי ההעסקה שנפגעו., כהשכר של הגננות למוריםאת  ולהשוות
ברור לכול שהסתדרות המורים יכלה לממן את עלויות הייצוג המשפטי בקלות רבה ביותר, בשעה שאנו נאלצות לגבות מכל 
גננת שתיוצג בתביעה דמי ייעוץ משפטי. ואת שתקת, לילי, כלל לא ביקשת בישיבת התקציב מימון להגשת תביעות כאלה. 

ימום ההכרחי, ליידע את רבבות הגננות שברשימת הדיוור שלך על האפשרות שנפתחה להן, להצטרף לתביעה אפילו את המינ
 שמרכז ארגון גננות מחנכות.

  ?אמורים לבוא על חשבון הגננות שכן בחרו בך ? האם שיקולייךהאם בחרת לא לעשות דבר משיקולי אגו
 

 "אתן לא מבינות...." –בתחילה אמרת 
 ת "שהגננות מאושרות מאופק חדש והן רגילות להתנדב".בבית המשפט אמר

 בפייסבוק פרסמת שהגננות "סתם בכייניות" כי אנחנו בחופש שלושה חודשים בשנה. 
מים חמים עם עבר מתחת לרדאר שלך ולא נאבקת על כך שבגנים יהיו לכל הפחות אגנית שטיפה  3חוק חינוך חינם מגיל 

 ני הילדים. ימים בשבוע בכל ג 6וסייעת נוספת 
 האם לגננות דרוש ארגון שייצג אותן בנפרד מהמורים, למחלוקת אישית. :איני מבקשת להפוך מחלוקת עקרונית בשאלה

אולם כיום, כאשר אני שומעת כי כלל לא ניצלת את זכות הדיבור שלך בישיבת התקציב השנתית והותרת את הגננות לא 
  תלחם על מעמדן של הגננות.אולי היא  לסגניתך. וולהעבירהתפקיד מך ממיוצגות, אני קוראת לך לשקול להשעות את עצ

 מיוצגות ע"י הסתדרות המורים.עדיין הגננות ראויות לייצוג טוב יותר, גם אלו ש
 בברכה,
 דורית חזן
 .יו"ר ארגון גננות מחנכות


