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18.7.13 

 
  . לילי שלום

 .'אני פונה אלייך כגננת וכיושבת ראש 'ארגון גננות מחנכות  

פעלתי ותרמתי מכוחי ומזמני במסע הסברה   ,חברת הסתדרותבהיותי  ,בזמנו   .1
 .אך פועלי היה לרועץ   ,למען בחירתך לנציגת הגננות בהסתדרות המורים

נבחרת בזכות העשייה שלי ושל חברותי, אך במקום לשמור על זכויותינו ולשפר  את
 תנאינו, פגעת בנו. את

 שחור - אין שום קשר בין הצהרותייך למעשייך . האופק החדש שלנו  

התחושה היא של  !הסכם שפגע בנו מאד יוסי וסרמן ודליה רוט חתומים על ,את
 !ם בוגדים ובגדתם בנואת- בגידה

 .ד.ח -הערותי לחשיבה מסומנות בצהוב ,הד הגן תשס"ט -הועתק משולחנה של לילי  

    ,לחברותי הגננות

  מסוף חודש דצמבר אנחנו שותפות לראשיתה של דרך חדשה, שותפות לרפורמת "אופק חדש" .  

מעמדם, תנאי  את אופק חדש הוא תחילתו של מפנה במערכת החינוך הממלכתי בישראל, שישנה"  

 ."עבודתם ושכרם של עובדי ההוראה
    . הגמלה במועד הפרישה סכום את דבר שישפר ,פנסיוניות כל תוספות השכר, כפי שסוכמו, הן....  

שקר! מקדם ההמרה של הגננות נמוך משל שאר  .]יהיה זהה כלל עובדי ההוראה סוכם כי לוח השכר של  

 [  ...ד.ח .עו"ה

העבודה והשכר  פה ארוכה מתוך ראייה ארוכת טווח והכרה ברורה שרק מהפך בתנאיהתנהל תקו המו"מ  

  . לו של הגננות יוכל להביא לשינוי מהותי, שינוי אשר כולנו מייחלים

 156 בתבונה ובאחריות לא הייתם מוותרים על )חברותיי ואנוכי במחלקה לגננות פעלנו בתבונה, באחריות  

  .ובניסיון להגיע למקסימום הישגים (שעות ניהול. ד.ח

 ] שקר! השופטת אגסי בפסק דינה העירה והצביעה על התרשלות בניסוח ההסכם. ד.ח [

נוסף  סיוע ,הוא בסיס לשיפור עתידי של תנאי העבודה של הגננות )הפחתת מספר הילדים ההסכם ...     

   ( בגני הילדים המקבלים ילדים בלתי גמולים.. ועוד

לא בפזיזות ועל חשבון הגננות שכיום קורסות תחת  -שינוי מערך צריך להעשות בתבונה ועם חשיבה     

 העומס וכועסות מאד. ד.ח.[

השותפים  כל ובהסכמת חשוב להדגיש כי תכנית הרפורמה תופעל באופן הדרגתי, לאורך שנים מספר   

   לעשייה החינוכית

גננות יוח"א הכניסו לאופק בלי  את לא שאלו. גם על ומתמודדות יום יוםקר! אותנו, הגננות שעובדות בפוש]

 [[ההסכם. ד.ח את להראות להן אפילו

הוא באמת השתנה, רק  [אחד מההישגים החשובים שהוכנסו ל"אופק חדש" הוא שינוי מעמדן של הגננות 

 ]בכיוון הלא נכון. ד.ח

                                                                                                                                          

  לילי פוקמונסקי ,תמיד בשבילכן
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גננות יוח"א  80%אמרת השבוע בכנסת שערכת סקר, והוא שיקף תוצאה של . 2
 תוצאותיו.  אתהסקר ו אתמרוצות. אבקש לראות 

  הפוכות.התוצאות  על פי סקר שערך 'ארגון גננות מחנכות' בקרב עשרות גננות,    
 [כאן.]למענה על הסקר, לחצו 

הגדולה בתשעה ימים, ובאותה  החופשה אתהרשות לקצר לי  את. מי נתן לך 3
  -שחור על גבי לבן -נשימה להצהיר

  לסתירה שבהנחיותייך?  מודעת אתהאם   מלאה.שגם אני רשאית לחופשה    

 :2013ר ההסתדרות יוני אתמתוך  

 הגננות והגננים   לכבוד

 כם בברכת חופשה נעימה ומבקשים להזכירכם: אתסיום שנה"ל, אנו מברכים  אתלקר

חופשת הקיץ הינה זכות מוקנית ומגובה בהסכמים ובתקנות שירות עובדי הוראה ואין להיענות  .1

חופשה מלאה הנכם זכאים ל    לשום פניה של כל גורם שהוא לעבודה כלשהיא במהלך החופשה.

 שנה"ל, הבאה עלינו לטובה. אתומנוחה לקר

 18יום היערכות אחד בלבד בין התאריכים פתיחת שנה"ל, ניתן לקיים  את. לגבי קיום הערכות לקר2      

 באוגוסט. 22עד באוגוסט 

 לילי פוקומונסקי                                                                                                                   

 .שלך ולמענך, דורית חזן

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xw0RCdj7-rFtqRp2ACG_22MVvfXbil_iFhKQThwo3lc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Xw0RCdj7-rFtqRp2ACG_22MVvfXbil_iFhKQThwo3lc/viewform

