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גננת יקרה/ שלום לך גנן  

בחזית מול  -מחנכי הגן -הסתדרות המורים מבהירה לנו בהוראותיה הסותרות כי היא בחרה לשים אותנו
.שלונות שלהםיכדי להסתיר את הכ -וזאת, ההורים ומול הפיקוח   

על טעותם" נשלם"וגם מבקשים שכולנו , פגעו בכולםהם   

חוסר טיפול הולם-[ילדים ]  
תמיכה והדרכה, חוסר הקשבה- [הורים ] 

יחסות לפניות ופתרון בעיות שוטפותיחוסר הת-[גננות  ] 

י כל אדם ללא הכשרה מתאימה"ויכולה להיות מוחלפת ע ,שנוכחותן בגן לא משמעותית כנראה[ סייעות ] 

 

, לא לקיים פגישות הורים אישיות -לאחר מכן, בתחילת שנה הנחו אותנו לא לקיים מפגשי הכרות עם הילדים

.שילוב/חנוכה וכעת לא ללכת לועדות השמה כ לא לקיים מסיבות "אח   

. חסרות מצפון ורגש ולהצטייר כרודפות בצע, כל אלה ועוד יוצרים תמונה של גננות לא מקצועיות  

 http://www.themarker.com/career/1.1662608 :ראו כתבה בקישור

 

מעוצמת הנתינה , מקצועיותה מתבטאת ברובה מרגישותה לצרכי הילד ושונותו. גננת היא אשת חינוך ביסודה

.שלה   

ועכשיו הם  ,מ וחתמו על הסכמי שכר הגרועים ביותר שנחתמו מאז קום המדינה"בהסתדרות לא ידעו לנהל מו

!ההורים ועל גבנו, ם על חשבון הילדיםאת הטעות שלה" לתקן"מנסים   

הגדילו והוסיפו עוולות אשר גורמות לנשות המקצוע להראות כלא , קנו את עוולות העברילא די שלא ת 

.מקצועיות כלל וכלל  

ב "מצ. ]אני מבקשת מכלל הציבור לחתום על עצומה ולדרוש חינוך טוב לילדים

http://www.atzuma.co.il/gananot?fb_comment_id=fbc_10150595040781769_21340748 :קישור

_10150614286161769#f24443a0a090c1c 

  

כל אדם עם תואר ??? אך באילו תנאים-מבורך ביותר" ק חינוך חינםחו"יוזמת : ראו מה נעשה במדינה כעת

!זו שערוריה? חודשים 5אקדמי יכול לרכוש פדגוגיה ולהפוך לגננת תוך   

אל תתנו להסתדרות : בהזדמנות זאת אני קוראת לכלל גננות במדינת ישראל  !!!אתם חייבים להתעורר, רבותי
!להוליך אותנו שולל   

דרשו מהאיגוד המקצועי שלכם לעשות את . שילוב/ קיימו מפגשים ולכו לועדות השמה. צועיותהמשיכו להיות מק
הארגון ידאג . ארגון גננות מחנכות הוקם למענכן ולא יציב אתכן בחזית  .עבודתו נאמנה ולא להציב אתכן בחזית

, אישור הגעתכןהחתימו את המפקחת על , עם התיצבותכן בוועדת ההשמה.לאיכות החינוך ולהעצמת הגננת  
.ארגון הגננות יעמוד על כך שגנות שעובדות אחרי שעות העבודה יקבלו תשלום על שעות אלה . 

  ,שלכם
 דורית חזן

ר ארגון גננות מחנכות"יו    
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