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 "עיצומי הגננות"בעקבות הודעת הסתדרות המורים בנושא 

 י דפנה ליאל"ע 2ששודרה בערוץ  כתבהבתגובה ל

  י תומר ולמר"ע YNETשפורסמה ב הכתבהו

 : ארגון הגננות המחנכות מודיע

 אין לקיים את הוראת הסתדרות המורים

 יש לערוך את מסיבות סוף השנה כסדרן 

ארגון הגננות המחנכות החליט ".וסרמן שוב לא רואה את הגננות ממטר"

להורות לנציגותיו שלא להיענות להוראת הסתדרות המורים ולקיים את 

מארגון הגננות נמסר כי הגיע הזמן לשים סוף . מסיבות סוף השנה כסדרן

לאחיזת העיניים של הסתדרות המורים וכי הגננות לא יסכימו יותר להיות כלי 

סבור שעל כל " ארגון הגננות. "נות שלו"משחק בידיו של וסרמן ומסעי היחצ

, ובהתאם לאוכלוסיית הגן שלה, לנוחיותה, גננת לפעול בהתאם לצו מצפונה

 .בנושא מסיבות הסיום בגן

הגננות לא יסכימו להיות שוב קורבן למסעות יחסי : "דורית חזן מסרה, ר הארגון"יו

פוגעים בראש ,יצומים מתקיימים מזה שנה שלמההע. הציבור של יוסי וסרמן

על יחסי אמון , ס"בשונה מביה, העבודה בגן הילדים בנויה. ובראשונה בגננות

העיצומים .להסביר ולהתנצל, אנו נאלצות לעמוד מול ההורים. יומיומיים עם ההורים

. ההורים והילדים כאחד, פוגעים באקלים המיטבי בין אנשי הצוות, שנכפו עלינו

 .מעמידה את הגננת בחזית מול הורים כועסים, כהרגלה, סתדרות המוריםה

נגמרו הימים שהיינו . היא לא יכולה לייצג אותנו, ההסתדרות כבר לא מייצגת אותנו

 . כלי הנשק של וסרמן

ולכן לא יכול  3102עד " שקט תעשייתי"בהסכם האופק חתם וסרמן על סעיף של 

 .לדאוג לנו

. ו כי חלק נכבד מהגננות אינן מקיימות את העיצומים ובצדקמארגון הגננות הוסיפ

, כי הדבר פוגע ביחסים הבינאישיים בין גננות העובדות באותו יישוב -הסיבה היא

http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast/Article-78c1e540baf7731018.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4234592,00.html
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צ "שאינם מבינים למה גננת אחת חוגגת אחה,ומוסיף על התרעומת של ההורים

 .ואחרת מסרבת

שאינן מוכרות ,שנתיות שעות נוספות 23הסתדרות המורים נאבקת על : "דורית חזן

שעות  053נלקחו מאיתנו , במסגרת הסכם אופק חדש, בשעה שבמחי יד, לפנסיה

 .ניהול מוכרות לפנסיה/שהייה

על חשבון זמנן הפרטי וללא , במילא כל השנה הגננות עבדו וניהלו את הגן כרגיל 

אם כל השנה הוא לא הצליח . אל תאמינו לוסרמן. שעות ניהול 053מימון של 

עכשיו ,שעות שנתיות 053שעות שנתיות לעומת  23דאוג לתשלום המבזה של ל

 .בסוף השנה הוא ודאי לא יצליח

מעולם לא דיברנו על . הגיע הזמן להפסיק ולפגוע בכבוד המקצועי שלנו ובתדמיתנו

נוצרה לנו תדמית של רודפות , עקב הוראות של ההסתדרות, ופתאום, השכר שלנו

 .ריםבצע ועצלניות בקרב ההו

ארגון הגננות החדש מתכוון לקדם את מעמדן ואת תנאי השכר של הגננות 

 .סיכמה חזן" בהתאמה לציבור זה ולא כגרורה של המורים בהסתדרות המורים

 


