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17.9.17 

 שלום לך גננת יקרה,

במשך חופשת הקיץ פעלנו  למען גננות החברות בארגון:  טיפלנו בעשרות פניות לגבי קביעות, אחוזי 
 משרה, חופשות לידה, דרגות ומשכורות, הסעות בישובי פריפריה ועוד.

 להלן מקבץ הצלחות תשע"ז:

. ש', גננת ותיקה, יצאה לחופשת לידה בחודש יוני. היא קיבלה הודעה מהמפקחת שאם לא תפתח 1
 26לא בטוח שיהיה לה לאן לחזור. היא דרשה ממנה לקצר את חופשת הלידה ) -בספטמבר 1את הגן ב

כפי שמתיר לה החוק, ותחזור לגן שאותו  1.12-שבועות(. התערבנו למענה, ודאגנו כי היא תחזור ב
 ניהלה, בניגוד לכוונת המפקחת.

 

מתחלופת סייעות במשך כל השנה. במקום לקבל גיבוי, היא סבלה  שנים, סבלה 4ר', מנהלת גן  .2
מתעמרות המפקחת. המפקחת העלימה עין מהתנהלויות לא חוקיות, התערבה לה בניהול הגן על סמך 

קחת, שהודיעה לה שהיא הופכת . היא זומנה בחודש יולי לשיחה עם המפועוד-מידע כוזב של קולגה
א ותה לגננת משלימה- בניגוד לכל הליך תקין. לילי פוקמונסקי -שנכחה בשיחה לא סייעה לה. לפיכך 
עברה ר' לארגון הגננות. התערבנו, הגשנו תביעה בבית הדין לעבודה. משרד החינוך חזר בו והחזיר 

 את הגננת לנהל גן. ]סיפורה האישי יפורסם בקרוב[

 

ות אשקלון נדרשו לקיים הזנה בצורה גורפת בכל גני העיר. פנינו לעיריית אשקלון, מחינו על . גננ3
 התנהלות זו ודרשנו לנהוג ע"פ חוזר מנכ"ל. הגננות זכו לפעול ע"פ בחירתן.

 

. ח"כ יפעת שאשא ביטון ניסתה לקדם חקיקה המחייבת כל גננת להתקשר להורי ילד נעדר ולברר 4
ה אחריות פלילית על הגננת. הקמנו רעש וגייסנו תומכים לטענתנו, והיא נסוגה מדוע לא הגיע, ומטיל

 מכוונתה זו.

 

5. מפקחות הזמינו גננות למפגשי פיקוח, שאורכם היה בניגוד להסכמות. שלחנו מכתב תזכורת על 
 6-חוקי העבודה הנהוגים במדינה, על חובת מעביד לשלם לעובדיו שכר מוגדל על שעות נוספות, וש

שעות השתלמות. ברוב המקרים המפקחות הכלילו את ימי ההערכות  30-שעות המפגש יהיו חלק מ
רה או שעות, בלי לקבל הע 6שעות לקידום. הגננות שעמדו על זכויותיהן יצאו זקופות לאחר  30ב

 נזיפה.

 

מפקחות חייבו גננות לעבוד ביוח"א נגד רצונן. התערבנו, דרשנו מהן לכבד הסכמים והגננות קיבלו   .6
 את מבוקשן.

 

. ח"כ יפעת שאשא ביטון ניסתה לקדם חקיקה להתקנת מצלמות בכל הגנים בארץ, עקב תלונות על 7
 "גננות" אלימות ופוגעניות. ניהלנו איתה שיחות רבות, פנינו 

 

-למשפטנית של האגודה למען הילד, והתלוננו על הפרת החיסיון לו אנו מחוייבות. קיבלנו תשובה 
ל חובת החיסיון, ולכן הם מצדדים בחקיקה זו. הסברנו לח"כית שחובת ההגנה על חסר ישע גוברת ע

הנכבדה שזו פגיעה בתנאי העבודה של הגננות ופגיעה בפרטיותן, דרשנו שתברר כמה ממקרי 
התנינו את התקנת המצלמות   ההתעללות קרו אכן בגנים של משרד החינוך/ משפחתונים פרטיים.

הגננת תוכל להסתייע בצילום כדי להגן על שמה הטוב בשני דברים: א. הצילום לא יהיה ברשת. ב. 
 במקרה של האשמת שווא. ]ראו מסמך כאן.[ הליך החקיקה נעצר לחשיבה מחודשת.

http://www.gananot.org.il/uploads/8267517%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
http://www.gananot.org.il/uploads/8267517%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
http://www.gananot.org.il/uploads/8267517%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
http://www.gananot.org.il/uploads/8525085%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf
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נוכיות שדרשו "התנדבות" ע"ח זמנה הפרטי של הגננת. הנהלת . בירושלים נהגו שתי יוזמות חי8
הן לא יכולות לבוא ע"ח  -הארגון פנתה לעירייה ולמפקחות והבהירה שעם כל הכבוד ליוזמות מבורכות

נו.יהפנאי של הגננת, וללא הכרה ותגמול. התכנית שונתה בהתאם לבקשות  

 

ננות מחנכות הגה תכנית לפיזור ימי . יוזמת קיצור החופשות ירדה מהפרק לעת עתה, ארגון ג9
החופשה בשלושה מקבצים בלי לפגוע בסך ימי החופשה לה אנו זכאים, ודרישה להכיר בימי הכנת הגן 

  כימי עבודה.

 

 -לנוכח הקושי של המפקחות במציאת מילוי מקום לגננות חולות, ומתוך רצון למצוא פתרון מעשי .10
ניכר כי מרביתן   .וצות ווצאפ של מ"מ לצוותים ברחבי הארץקב 50-לקחנו אחריות והקמנו למעלה מ  

 .פועלות לפי הכללים ובהצלחה מלאה

  .כאן ילהצטרפות לרשימה לחצ

 .לתואר שני למנהלות הגנים במכללת אוהלו תכנית לימודים יזמנו הקמת . 11

יצרנו קשר עם חברת ביטוח שתפחית לחברות הארגון עלויות ביטוחי בריאות ודמי ניהול קרן . 12
 .הפנסיה

בזכותכן הצלחנו   אנו מברכות את המצטרפות החדשות לארגון, שמסייעות לנו להעצים את כוחנו.
 .45% -להגדיל את שורות הארגון בלמעלה מ 

  

חברות בארגון. 10.000אם נמשיך בקצב הזה עד סוף שנה זו נהיה   

 בואו נאחד כוחות :כל אחת תיקח על עצמה לגייס גננת אחת בכל חודש

 כדי שנהפוך להיות הארגון היציג הבלעדי לגננות בישראל.

 כי  מי שדואג לך באמת- ארגון גננות  מחנכות.

 
 

ברכת שנה טובהב  
 דורית חזן

מחנכות יו"ר ארגון   
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