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 26.12.13כג'  טבת תשע"ד 

 
 לכבוד:

 , הרב שי פירוןשר החינוך
 , ח"כ עמרם מצנעיו"ר ועדת החינוך בכנסת

 מר יוסף שפירא מבקר המדינה,
 שלום רב.

 

 לבנק מסד . מבנק הסמוך לבית הגננתלהעביר את חשבון הבנק של הגן  הנדון: אילוץ גננות

ות המועסקות ברובן על ידי משרד החינוך, במטרה לקדם את זכויותיהן, תנאי כיו"ר ארגון הגננות המחנכות, ארגון המאגד גננ
 העסקתן ואת איכות החינוך הגיל הרך בישראל, הריני לפנות אליך כדלקמן:

בבנק השכונתי הסמוך למקום מגוריהן, התקבלה הוראה חד נהל את חשבון הגן לאחר שנים ממושכות בהם נהגו גננות ל
נות הגנים לבנק מסד בעיר חשבוכל להעביר את  ,בחדרה, המתקצבת את פעילות הגנים בעיר משמעית מהרשות המקומית

 סניף אחד בעיר והוא מרוחק מאזור המגורים של רוב הגננות[.  נויש]

מרוחק ממקום מגוריהן, בתדירות ד"כ שב, סניףגיע למדובר בדרישה מכבידה, המטילה עול כבד על הגננות, הנאלצות לה
 השנה לצורך ניהול החשבון וביצוע פעולות בחשבון. גבוהה לאורך 

להזכירכם, הגננות מנהלות את חשבון הבנק של הגן בעצמן, ללא תמיכה וסיוע מגורם אחר, וזאת בשונה ממורים או 
הגננות מנהלות את חשבון הגן על חשבון זמנן הפרטי וזאת המקבלים שירותי מזכירות/הנהלה וכיו"ב.  םמסקטורים אחרי

 למטלות רבות אותן הן נאלצות לבצע בהתנדבות ללא קבלת תמורה כלשהי לעמלן. בנוסף

לפיכך, מדובר בדרישה בלתי סבירה ובלתי הגיונית ויש לפעול לביטולה על ידי הרשות המקומית לאלתר. חשוב ליתן הנחיות 
ון תתבצע ולא ניתן יהיה לחזור בעניין הזה באופן מיידי על מנת שלא לגרום לכך שהעברת החשבאחידות וארציות והוראות 

 למצב הנוכחי.

למותר לציין כי יש טעם לפגם בדרישה זו, מאחר וידוע לכל כי כמחצית מאחזקות בנק מסד מנוהלות ע"י הסתדרות המורים. 
אילוץ הגננות להעביר את חשבון הגן לבנק מסד, המוחזק על ידי הסתדרות המורים מעיד באופן חד משמעי על קשר בלתי 

מדובר בקשר אסור ופסול ורק בשל עובדה זו יש גננות. ה שלעובדים היציג לבין ארגון ה ,ענייני בין הרשות המתקצבת את הגן
 לפעול לבירור מקיף של הנושא ולביטול ההוראה באופן מיידי.

לא בחל באיום שאינו משתמע לשתי פנים: גננת שלא תעביר לאלתר את  ,בנוסף, עלי לציין כי המסר שנשלח לגננות בעניין
הרבעונית מהרשות המקומית ולא תוכל לנהל את הגן באופן מיטבי. מדובר בדרישה  חשבון הבנק, לא תקבל את ההקצבה

לא מוצדקת  בפגיעה, הנחושה להשלים את העברת החשבונות, מאיימת כשהעירייהפוגענית, חסרת תום לב ובלתי חוקית, 
 וישירה בילדי הגן. 

שום יב יוכילעלעיריית חדרה מיידית מתן הנחיה  לערוך בדיקה מקיפה ודחופה בנושא, לרבות םלאור האמור, אני מבקשת מכ
 .לבנק מסד הדרישה להעברת החשבונות

 .העתק מכל פניה ו/או הנחיה בענייןאבקש להעביר לידי 

 
 בברכה,
 דורית חזן,
 יו"ר ארגון גננות מחנכות
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 העתק:
 ח"כ עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך בכנסת

 ימקומהשלטון היו"ר מרכז  ,שלמה בוחבוט
  החינוך מחלקות מנהלי איגוד ר"יו קמינסקי אבי

  המדינה לביקורת ועדהוה
  השלטון לאיכות התנועה

 מנכ"ל בנק מסד, מר יעקב שורי
 המפקח על הבנקים, מר דוד זקן

  המדינה שירות נציבות
  האשה למעמד השדולה, דשא גלית' דר

  זכות כלעמותת 
  לחינוך גבעמותת 
  הנשים שדולת
  אומץ תנועת

 גננות ברחבי הארץ
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