
 שלום. גננותלציבור ה

  

במדינת ישראל, תחת  גננותמזה תקופה ארוכה פועל ארגון חדש של 
 מחנכות' שאני עומדת בראשו. גננות'ארגון  השם

בישראל, לדאוג  גננותמטרות: לשפר את מעמד ה ארגון זה הציב לו
זאת  כלולשפר את התנאים הפיזיים והחינוכיים בגנים, לתנאי העסקתן 

על רקע הארכת יום הלימודים בגנים והרחבת פעילות הגנים לילדים 
ומעלה )לפי מסקנות ועדת טרכטנברג( ,ללא התאמת התנאים  2.8מגיל 

 וכוח האדם בגן לצרכי הילדים הללו.

ות שעד היום לא זכינו לייצוג ראוי מטעם הסתדר  יודעת גננת כל
מהוות בו מיעוט  גננותגוף גדול, שה היאהמורים. הסתדרות המורים 

 מבוטל .

הסכם "אופק חדש" עליו חתמה הסתדרות המורים בשמנו אינו נותן 
, תנאי עבודתן ושכרן גננותמענה לבעיות האמורות. אדרבה, מעמד ה

 הורעו.

 

 וודאי שגם הסתדרות המורים, מעוניינים מאוד לגרוםמשרד החינוך, 
לחיסול ההתארגנות החדשה, כדי שהם ימשיכו לשלוט ולקבוע את תנאי 

תהיה השפעה  – גננותציבור ה –, מבלי שלנו גננותהעבודה של ה
ממשית על כך. ביטול חד צדדי של פגישה שנקבעה מראש, ע"י מנהלת 

הגב' סימה חדד מה יפית, ופרסום מכתבה דרך  -האגף לחינוך קדם יסודי
ות נגד ארגון פורץ ונסיון נוסף כלורים הוא התננציגות הסתדרות המ

. ענין זה הוא גננותה קוללחסל את פעילותו של האגון ולהשתיק את 
תמרור אדום המעיד על עשיית "יד אחת" של איגוד עובדים עם המעסיק 

 [ .כאן! ]ראי מכתב תגובה מאת המשפטן של הארגון בקישור: גננותנגד ה

  

 החלטנו לקחת אחריות על גורלנו ולפעול לשינוי המצב הקיים.

זו מהפכה שלא מתרחשת ביום אחד. לשם כך אנו זקוקות ליותר ויותר  
לאחד כוחות ולהגשים את  כלחברות שתצטרפנה אלינו כדי שנו

 מטרותינו.

 תדע:  גננת כלרים שחשוב שכמה דב 

מנסים להפחיד אתכן שלא תצטרפנה אלינו. אבל החוק במדינת ישראל קובע  

בלעדית לבחור את ארגון העובדים שאליו    זכות  יש  (...שלכל עובד )אפילו גננת
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ואסור באיסור חמור לפגוע בעובד בדרך כלשהי בגלל שבחר  ,הוא מעוניין להשתייך
 .להצטרף לארגון עובדים כזה או אחר

 בלשונית "טופס הצטרפות" בקישור זה הצטרפו עוד היום לארגון

  

 בברכה     

מחנכות גננות דורית חזן ומיסדות ארגון                    
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