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 תקציר מנהלים  -אודות הארגון, פעילותו והישגיו -ארגון גננות מחנכות
 מעכי משפטניות למען צדק חברתי-עות הארציות ועמותת איתךכנס התארגנות הסיי

 . צעד אמיץ ונועז בייסודו ובהקמתו עשווהנפשות הפועלות בו  ,בתחומווייחודי הינו חלוץ . ארגון גננות מחנכות  1

 ה והן הארגון מורכב כולו מגננות ותיקות, מנוסות ומקצועיות ופועל למען העצמתן של הגננות בישראל, הן במעמד . 2

 בתנאי העסקתה ושכרה.    

 גורמים שונים מ זוכה לתמיכהייעוץ משפטי צמוד, ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל, ייעוץ תקשורתי ופועל בליווי וב. הארגון 3

 חברי כנסת שונים העומדים בראשי שדולות וחברים בוועדות  הלומדות חינוך בגיל הרך, מהאקדמיה כגון סטודנטיות    

 , התרבות והספורט ובוועדה לזכויות הילד וכו'.החינוך    

 מאוד בתקופה קצרה של פעילות ממוקדת מטרה: הרשימרשימת הישגים מצבר ארגון ה. 4

 א. היכרות רוחבית ואופקית בקרב הוועדות בכנסת הרלוונטיות לתחום הפעילות של הארגון.    

 ורים לפעילות הגננות והסייעות, תוך הצפת והגברת ב. ייזום דיונים והשתתפות פעילה בתכנים ובנושאים הקש    

 המודעות בקרב מקבלי ההחלטות במצוקות הקיימות בשטח.        

 ייזום כתבות, אייטמים, הודעות לעיתונות, ראיונות ברדיו ובטלוויזיה, כולל הודעות לעיתונות מטעם וועדות  ג.     

 הכנסת השונות בתחום החינוך בגיל הרך.        

 מ.מ.מ. -ד. קשר עם מרכז המחקר והמידע של הכנסת ושילוב עמדות הארגון במסמכי ה    

 ה. פגישות עם חברי כנסת ופגישות עתידיות עם גורמים בכירים במשרד החינוך.    

 ראת יציאה ייעוץ לק )מענה אישי, מהיר ואותנטי לכל גננת, ייעוץ וייצוג משפטי, ייעוץ פנסיוני, הטבותארגון מעניק ה  ו.    

 דואג למימוש (, ועוד יומן גננת פעילויות רווחה, תרבות ופנאי, כרטיס הטבות מגנטי, ביטוח בריאות משופר, לשבתון,        

 נמוך יותר, וגם  -הזכויות לגננות, נותן מענה מקצועי מהיר ואיכותי למצוקות הגננות ואף הוריד את ה"מחיר" )כספי        

 תונה למרותה(.ונהסתדרות ב החברגננת הב'מחיר' התלות והשעבוד של         

 היטב את התנאים הנדרשים לפעילות ותמכיראשר ן יומיומי בפעילות הגן ומגננות העוסקות באופובנוי ז. הארגון מורכב     

 במהלך  הדופק עם אצבע על הולמת הן לצוות הגן והן לילדים השוהים שם. רק ארגון כזה יכול לדאוג, לעקוב, להיות       

 הסביבה  ולהעצים על מנת שתהיה זוכל השנה ואשר ער למצוקתם של הילדים ומאידך גיסא יודע מה לשמר        

 החיים.ל שהאמיתי"  ה"סבי" הטרקלין ל  ם השוהים במסגרת המהווה להם אתהאופטימאלית ביותר לצוות הגן ולילדי       

 

       מחנכות גננותהיום  של ארגון  על סדרהעומדים הנושאים . 5

 .מהלך לביטולו של נוהל עבודה עם הורים בעת שביתת סייעות• 

 ., השוואת מקדמי ההמרה של גננות ומורותדרישה להחזר שעות השהייה שנגרעו בעקבות 'אופק חדש'• 

 .החזרת האוטונומיה לגננת בנושאים כגון: הזנה, השתלמויות ועוד• 

 הבוערים לראש סדר היום הציבורי בתקשורת הכתובה והאלקטרונית.העלאת הנושאים • 

, העצמתה ודאגה חינוך הקדם יסודי בארץ דרך הכרה במורכבות תפקיד הגננתארגון גננות מחנכות מייחל  לשיפור איכות ה

  לשיפור מעמדה.

 /https://www.facebook.com/#!/groups/350918571617703:  הפייסבוק של ארגון גננות מחנכות לדף

 
 ננותג ידודע נתש היהת
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