
 תגובת ההסתדרות: -ומיד    מצד ארגון גננות מחנכות:טיפול 

 שמירה על חסיון ילדי הגן
מיד עם הודעת הרשויות המקומיות על שביתה 

פונה למר יצחק קדמן  ארגון הגננות , כללית
במועצה לשלום הילד, שיפעל נגד הכנסת הורים 

 מועצהה .לפגוע בחסיונםלגני הילדים, כדי לא 
 הלבמסבה את תשומת החינוך, משרד פונה ל

לפגיעה החמורה בילדים, ומצדיקה את פניית 
ארגון הגנות מחנכות. מענין מדוע מאז לא שונו 

שוב מדברות הסייעות -הוראות ההסתדרות, והנה
 על השבתה נוספת בקרוב.

הנחיות לגננות למקרה של שביתה כללית 

 07/02/12 .במשק

תפרוץ שביתה כללית במשק, גני הילדים אם 

יפעלו על פי ההסכם בנוהל "עבודת הגננת 

 ."בעת שביתת הסייעות

על פי הנוהל הלימודים לא יתקיימו בגן בו לא 

יימצא הורה מתנדב )ללא תשלום( אחד 

 (ברוטציהבלבד לאורך יום הלימודים )לא 

 
, ומזמין את הגננות יוצא לאור ארגון הגננות

להצטרף לשורותיו. מה עושה ההסתדרות? 
כנע =אתנן, כדי לשמודיעה על חלוקת מחשב נייד
המורים מזדעקים:   גננות שלא לערוק משורותיה.

"מה איתנו? מה פתאום מחלקים לגננות לפנינו? 
" 

 08/02/12לגננות -פרויקט מחשב נייד 
הסתדרות המורים שמחה להודיעכן כי במהלך 
החודשים הקרובים יחולקו לכן מחשבים ניידים 

באמצעות הקרן לקידום מקצועי בשיתוף קרן 
 .אתנה

 -שוב ושוב-ם מפנה במשך חודשי  ארגון הגננות
שאלות לפורום הגננות, כדי לברר את נושא 

 מחוייבות הגננת להיות נוכחת בוועדות שילוב
פונה לסימה חדד מה ועפ"י חוזר מנכ"ל.  והשמה,

נושא השעות הנוספות שאינן משולמות ב יפית
 לגננות. ומה התגובה?

 02/12/91השתתפות הגננות בוועדות השילוב
יש להבהיר, לפי בקשתה של מנהלת האגף , 
שכל גננת מחויבת לשלוח דיווח עדכני בכתב 

אריה חוזר על תשובתו  .,נכון לשבוע הועדה
העיקשת: הוראתה של סימה חדד מה יפית היא 

מי כאן הקובעת, ולא חוזר מנכ"ל. ואנו שואלות: 
 התבלבל???

 2012מעלה בפברואר ארגון גננות מחנכות 
-בוועדת החינוך של הכנסת, בפני שר החינוך

למציאת  הגננת החולה,גדעון סער  את מצוקת 
 ה.בעת מחלת  םממלאת מקוגננת 

כמעט שנה אחר כך מוציאה ההסתדרות 
 הודעה זו:

 08/11/12 מחלה עקב גננת היעדרות
 מבקשת המורים בהסתדרות לגננות המחלקה
 לדאוג הגננת של מתפקידה זה אין כי להבהיר

 .מחלה עקב היעדרות בעת מקום לממלאת
כינוס ענק   28.2ב מחנכות מארגן ארגון גננות

 160ברמת גן, אליו מגיעות  "סיטי טאוור"במלון ה
נות, אנשי פרופסיה וסיקור תקשורתי. מי מקיים נג

באותה שעה ובאותו יום כינוס משלו כדי למנוע 
ומי מזמין את יו"ר הארגון,   מגננות לערוק????

ת הדין של דורית חזן, לשימוע בפני בי
 בשעת הכנס?ההסתדרות, בדיוק ביום זה 

גננות מכל רחבי הארץ נפגשו עם מזכ"ל 
  28/02/12הסתדרות המורים 

השבוע התקיימה פגישה של מזכ"ל הסתדרות 
 .המורים עם גננות מכל רחבי הארץ

 ...להלן הדגשים העיקריים מתוך הפגישה

בפומבי, גננות החינוך המיוחד מזדעקות 
בפורומים שונים על הוראות סותרות מצד 

בפורים שעת סיום לימודים  המפקחות לגבי
י שראמגבה אותן.  ארגון הגננות .בחנ"מ

ה זו אכן מוגזמת, ההסתדרות מבינים שאפלי
ואחרי בירורים ממושכים מוציאים הודעת 

ביום חגיגות . מתי? ברגע האחרון: הבהרה
 הפורים במוסדות החינוך!

סיום הלימודים ביום חגיגות פורים בגני 
 05/03/12הילדים

ביום חגיגות פורים בגני הילדים, כולל בגני 
, 14.00החינוך המיוחד העובדים עד השעה 

כולל הצוות  12.00יסתיימו הלימודים בשעה 
 .ינוכיהח

מתריע בכל מקום אפשרי,  נות מחנכותנארגון ג
ופונה לאנשי חינוך בכל הארץ בנושא המצב 

, ביחסי כוח אדם/כמות ילדים בגןהבלתי סביר 
ודורש הפחתת כמות הילדים בגן כדי לתת  מענה 

 ראוי לצרכיו הבסיסים של כל ילד.

מפרסמת הודעה:  המורים הסתדרות 13/03/12
 נשבית, הצוותים את תתגבר לא הממשלה אם
 .הבאה ל"שנה בתחילת הילדים גני את

אין תוספת כוח אדם –]ובתחילת השנה.. כצפוי 
 אין שביתה.[גם ו
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מוחה על הרעת התנאים  ארגון גננות מחנכות

זכו הגננות  הנמוכים להם ומקדמי ההמרה
שעברו ל"עולם האופק", בעוד מקדמי ההמרה של 

  המורים גבוהים בעשרות אחוזים!
 

לגננות אשר  3.5%תוספת שכר בשיעור של 
הצטרפו לרפורמת אופק חדש החל משנה"ל 

 14/03/12 תשע"ב
כל גננת אשר הצטרפה לרפורמת אופק חדש 

משנה"ל תשע"ב תקבל פיצוי בגין העבר החל 
 .בנוסף למקדם ההמרה 3.5%בשיעור של 

 

בה  טבלת השוואהמחנכות חושף  ארגון הגנות
והרעת את העוולות -שחור על גבי לבן –מוכיח 

שנגרמה לגננות עקב רפורמת  התנאים החמורה
טבלת  הארגון היציג יגיצהאופק. מיד מכינים נ

שקריים, מסולפים, מה, אך נתוניה והשוואה ד
 ופרטים "מפלילים", מועלמים ממנה.

 אופק חדש מול העולם הישן בגני הילדים
01/04/12 

כל מה שרציתן לדעת על יתרונות אופק חדש 
]במצגת  .מול העולם הישן במצגת חדשה

משולבים נתונים שקריים, המעוותים את 
 מצג שווא.[בהמציאות 

על   ארגון הגננותמזדעק  2012החל מאוקטובר 
 156עם גזילת מנהלות  הגנים, נגרם להעוול ש

שעות אוויר שהיו חלק ממשרתן ויועדו לניהול הגן. 
על חשבון שעות הפנאי שלהן ולא  עובדותה

ת מוציאה מקבלות תמורה כספית. ההסתדרו
הנחיות שונות ומזגזגות על פעילויות שהן חובה 

 במסגרת "גמול ניהול הגן". 

תשלום תוספת בגין פעילות בית ספרית 
 02/04/12 לעובדי הוראה בגני הילדים

ממונה על השכר במשרד האוצר ל וסרמן פונה
לעובדי הוראה בגני  שעות נוספותבנושא תשלום 

 .הילדים
 152וסרמן מצרף למכתבו טבלה ובה פירוט של 

 האם הואגן היהול נבפועל המוקדשות לשעות 
 או שלא? מודע למורכבות עבודת הגננתבאמת 

מפרסם עצומה נגד  ארגון הגננות  2012אפריל 
מפגשי פיקוח, וקורא שעות  30הגשת עבודות על 

י להחזיר את האוטונומיה בבחירת נושא
 לידי הגננת. -ומיקומהההשתלמות, קיצבה 

מפרסמת לילי בקיר שלה מכתב  באמצע אפריל 
מוזר, על השתלמויות "מקרמה ושחייה 

בריאותית" שהיו מנת חלקנו בעבר, וכעת היא 
משתפת פעולה עם משה"ח שדורש 
מה  אותנו י"השתלמויות איכותיות". אולי תשאל

 ?שלנוהצורך 
המשרד , מיד עם פרסום יוזמת בחודש מרץ

  מקוצרת להכשרת גננות סבהתכנית הלביצוע 
 אל כל המרצים במכללות ארגון הגננות פונה

ולאנשי חינוך נוספים ומביע את דאגתו בדבר 
ת, שתפגע באיכות תוכנית ההכשרה המקוצר

 החינוך בגיל הרך ופגיעה במעמד הגננת.

 :"מודאג" מוציאה ההסתדרות מכתב  24.4-ב
במסגרת - הכשרת גננות בתוכניות מיוחדות

הפעולות למימוש החלטת הממשלה בדבר חינוך 
,ראינו בדאגה רבה ידיעות על  4-3חינם לגילאי 

כי משרד החינוך מבקש לקיים הכשרה "מזורזת" 
לתפקיד גננת ופנינו למנכ"לית משרד החינוך 

 .בבקשה להבהרות בנושא

מודיע מרגע הקמתו על ארגון גננות מחנכות 
 סייעותלמקום  ממלאילהכנסת הורים התנגדותו 

שובתות, למען שמירה על חיסיון הילד, ע"פ 
 הוראות חוזר מנכ"ל.

בניגוד שובתות סייעות בנימינה, ו 20.6.12ב
מודיעה לילי על השבתת גני  לשנים עברו,
 מקיימת "המורים הסתדרות"הילדים שם: 

 בזמן סייעות החלפת לנוהל מחדש בחינה
 בעניין שנחתם ההסכם. הורים ידי על שביתה

 המציאות את תואם אינו רבות שנים לפני
 ".לשנותו פועלים ואנו בגנים היום הקיימת

מבקש מהגננות שהיו ארגון גננות מחנכות 
מפקחת על ים חתבועדות שילוב והשמה לה

 נוספות.שכר על שעות נוכחותן כדי לבקש לאשר 
בנוסף מביע הארגון את תמיהתו על הנחיית 
ההסתדרות ל"יום הערכות אחד בגנים" בזמן 

 להכין את גן לקליטהשידוע לכולם שלא ניתן 
ולבוא למפגש פיקוח ביום אחד בלבד! הארגון 

 .ל על עבודה בחופשותובע תגמ

, מוציאה תשע"ג עם סיומה של שנת הלימודים
הערכות אחד  הודעה על קיום יום ההסתדרות

בלבד לגננות, בתחתית הודעתה היא מוסיפה 
 הסכם על מ"במו כי להודיעכם הננו"הערה: 
 גננות,למורים תגמול נדרוש אנו חדש עבודה

 שנת פתיחת לקראת הערכות על ומנהלים
 ]איפה הייתם עד עתה?[ ".לימודים

ת ארגון גננות מחנכות נציג  מעלה  2012ביולי 
נוהל לדיון בישיבת ועדת החינוך של הכנסת, את 

מחדל הפוגע החלפת סייעת שובתת בהורים, 
בילדים ובגננת. יו"ר הועדה, ח"כ עינת וילף 

תובעת ממנכל"ית המשרד, דלית שטאובר לחדול 
 מנוהל זה לאלתר!

 -הסתדרות המורים מוציאה הוראה חדשה ב
06/11/12 

, הארץ בכל וגורפת משמעית חד הנחיה
 להחליף להורים נאפשר לא: המורים הסתדרות

 .שביתה בעת הסייעת את

http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=18533&CategoryID=1086&Page=1
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=18533&CategoryID=1086&Page=1
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=18533&CategoryID=1086&Page=1
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=18590&CategoryID=1086&Page=1
http://www.itu.org.il/_Uploads/185911212121.pdf
http://www.itu.org.il/_Uploads/185911212121.pdf
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=18633&CategoryID=1086&Page=1
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=18633&CategoryID=1086&Page=1


 

 

 

גננות מחנכות ארגון  נציגתתגובת עופרה, 
מוקדמים ביום לדיון בנושא מפגשי  הכרות 

 ההחלטה את להשאיר שיש סבורה אני: 10.8.12
 שמפגש גננות ישנן. הגננת של דעתה לשיקול

 אותו מוצאות ואחרות צרכיהן על עונה ההיכרות
 בבית נידון השעות 36 נושא, מקרה בכל. מיותר

 על השפעה אין שננקוט ולעיצומים לעבודה הדין
" שקטים" עיצומים נקטנו שלמה שנה. תוצאותיו

 מודעים היו לא אף ההורים מרבית. משמע תרתי
 מקבלי על הלחץ נוצר לא ולכן, לקיומם

 .ההחלטות

לילי, בתגובה לדיון בנושא מפגשים מקדימים, 
 חברות:23.00בשעה  14.8.12-כותבת ב

 את להכיר חשוב מאד מאד גננות להרבה ,יקרות
 שנושא כיון. הלימודים שנת פתיחת לפני הילדים

 עד, לעבודה דין בבית נדון הנוספות שעות 36ה
 מוקדמים מפגשים לקיים ניתן, פסיקה לקבלת

 שאמורה, הפסיקה קבלת לאחר .הילדים עם
 המשך על נודיע, ספטמבר בתחילת להיות
, מפגשים לקיים לה שחשוב מי לכל, כעת. צעדינו

 .האלה הספצפיים העיצומים את השעינו
 ]זגזוג..כבר אמרנו?[

הנחייה  1.11.12ארגון גננות מחנכות מוציא ב
, שלא לתרום שעות עבודה מעבר לשעה לגננות
ולקיים את כל עבודות ניהול הגן במסגרת  14.00

לנו, כדי להפעיל לחץ שעות העבודה המשולמות 
שעות  156על משרד האוצר להחזיר לנו את 

הניהול שנגרעו ממנהלות הגן עם החלת הסכם 
 האופק.

מנהלת האגף הקדם יסודי, סימה חדד מה 
ננות שלא מוציאה מכתב המורה לגיפית 

נציגת הגננות להקשיב להוראות הארגון. לילי, 
מוציאה הנחייה שלא לעבוד אחרי  בהסתדרות

ו..אף מילה כמובן על הסכמתם . 14.00השעה 
 שעות ניהול פנסיוניות! 156לגרוע מהגננות 

מקדים ופונה ארגון גננות מחנכות - 2011/12
בגנים, ומתריע  ימים פתוחיםליצחק קדמן לקראת 

, עם כניסת הפגיעה בחסיון הילד ובבטחונועל 
לסימה חדד מה יפית  זרים לגן, ובמקביל פונה

 לשקול את נחיצות הימים הפתוחים בגנים.

מוציאה הודעה הסתדרות המורים  1/2013
שלא לקיים ימים פתוחים אחה"צ אלא רק 

בבוקר, ורק עם שומר בשער. אח"כ מודיעה לילי 
 –בשמחה שהשיגה אישור עבור גננות תל אביב 

לקבל הורים אחה"צ בגנים, ולקזז שעתיים 
האם זהו פתרון מההשתלמות האחרונה השנה. 

 כולל?ומערכתי? האם זה ייצוג ראוי 

מפיץ קטעים ארגון גננות מחנכות  10.6.13
מפסק הדין של השופטת אגסי, שדחתה את 

ש"נ,  36תביעת ההסתדרות לשלם לגננות 
אחד לאחד את התנהלותם הרשלית של -ומוכיח

וחתימה בניסוח  וסרמן, לילי ומשפטני ההסתדרות
  ההסכם.על 

מוציא הצעה מזכ"ל ההסתדרות  20.6.13
לשינוי חוקת תקנון ההסתדרות, בנושא השעיית 

חבר מהארגון, ומשלב בו סעיף המתיר לו 
להרחיק מהארגון כל מי שמביע תמיכה בארגון 

 כבר אמרנו?[ -אחר. ]דיקטטורה

מקבל לידיו מסמך ארגון גנות מחנכות  13.9.14
פנימי של מחלקת כוח אדם במשרד החינוך, 

 להקפיא את קידומי הדרגות הגבוהות,המורה 
ומיד מוציא עדכון לגננות על אחיזת העיניים 

 הגננות נזעקות. והסתרת המידע הפוגע בהן.

ת הודע"מוציא מזכ"ל ההסתדרות  14.9.14
חסרת פשר, המספרת לעו"ה  הרגעה"

שהקידומים מתבצעים בהמשך לנהלים. ]הוא רק 
מכסת קידומים  חתם על "שוכח לספר" כי 

 ת גבוהות, והמכסה מלאה עד גדותיה![לדרגו

מתריע בפני  ארגון הגננות  27.2.14
אנדרלמוסיה הצפויה בעקבות סגירת כבישים 

והוראות סותרות  המרתוןבתל אביב, לקראת 
 הפיקוח והעירייה. מטעם לגננות 

כי הגננות מודיעה נציגת ההסתדרות  30.3.14
בגן לא יחזירו בבוקר המרתון [ ??יצבו ]?ישהת

אנחנו נודיע :"שעות עבודה, ואלה שלא התיצבו.. 
 זו הערכות מראש? ."בהמשך

מוציא האגף לחינוך קד"י את "לקט  20.8.14ב 
ארגון לגננת" מעודכן ועם תוספות "מענינות". 

פונה מיד במכתב לשר החינוך, ודורש הגננות 
עבור שעתיים חפיפה מוגדל  תוספת שכר

הראשון לעבודת  יוםשמבצעת מנהלת הגן ב
כן תוספת שכר עבור שעות הכנת המשלימה, ו

הגן, בעקבות דרישתו שהגן יהיה מוכן לקליטת 
 1/9ילדים שבוע לפני 

 לילי פ'מפרסמת באתר ההסתדרות   30.8.14
שחור על גבי לבן את שיתוף  -הבהרה המוכיחה

 הפעולה הפסול של ארגון העובדים עם המעביד:
 (1סעיף  8עבודת צוות הגן )עמוד "

" ביום הראשון לעבודת הגננת המשלימה תלווה אותה 
  מנהלת הגן לפחות בשעתיים הראשונות".

 !!!!ואף מילה על תוספת שכר

עוד קיפוח מגלה ארגון גננות מחנכות  17.9.14
פונה במכתב אל מנכ"לית המשרד מתמשך ו
גם  דמי שתייהל רטרואקטיבי תשלום בדרישת 

 . לגננות משלימות

מפרסמת באתר הודעה ההסתדרות  29.10.14

מאבק" מטעמם, יקבלו הגננות " כי לאחר

המשלימות דמי שתייה במשכורת הקרובה. 
 שנים?[ 110 איפה הייתם -]סליחה על השאלה


