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ד                                                                                                  "תשרי תשע' ה, שני                                  :                                                                            לכבוד

 90.90..9..                                                                                                  מר יוסף וסרמן           

    ל הסתדרות המורים"מזכ

 .שלום רב

 

ההסכם יכנס לתוקף "ולאור הודעתך כי , שעות שנתיות לגננת 03בדבר השגת   019.0990לאור פרסומך מיום 

 : אבקשך להבהיר את הסוגיות הבאות  7"יום פתיחת שנת הלימודים, 8.7278102 -החל מה -מיידית 

 מדוע אינך מפרסם את ההסכם עליו חתמת ? 

 הגננות, מה טומן בחובו ההסכם ומה הם הסעיפים הנלווים אותם אתה מסתיר מאיתנו? 

    המוריםמשרד האוצר הגיע להבנות עם הסתדרות  :נכתב 019.0990בהודעת משרד האוצר לעיתונות מיום 

אשר יכללו מפגשים אישיים וקבוצתיים עם ההורים וכן על  הוספת פעילויות לגננותעוד הוסכם על "

, בהתאם לזאת. הפסקת הנוהל לפיו הלימודים בגן מסתיימים בשעה מוקדמת ביום בו מתקיימת מסיבה

 ".יהיו זכאיות הגננות לתגמול בגין העבודה שביצעו מעבר לפעילות השגרתית של הגן

9 שעות שנתיות 3פירושה הפחתה של , ביום המסיבה ..:99הפסקת הנוהל לפיו הלימודים בגן מסתיימים בשעה 

 039שעות ולא  .0 -לטובת הגננת מסתכם ב" הישגך הגדול", כלומר

                                                                      09.0990.מיום , הממונה על השכר, מצטטת ממכתבך למר אילן לוין

מפגשי : בהסכם אופק חדש 03מטלות בגני הילדים העונות להגדרת פעילות בית ספרית כמשמעותה בסעיף "

, חנוכה -סדנאות)שתי פעילויות עם הורים במהלך השנה . שעות 25= פעמים בשנה  0עדכון פרטני להורים 

חנוכה או פורים או יום עצמאות או )שתי מסיבות עם הורים . שעות 6( = בשבט' יום המשפחה או טו, פורים

 ."שעות 6= שתי אספות הורים כלליות  . שעות 6 ( =שבועות או סוף השנה

 ?שעות שנתיות בלבד .0 -איך ניתן לבצע פעילויות אלו ב9 שעות שנתיות .0= חשבון פשוט 

 !?" הישג גדול"הלזה אתה קורא 

  ."מעבר לפעילות השגרתית של הגן, הוספת פעילויות לגננותסוכם על : "וצרועוד מתוך הודעת משרד הא

צוות , עובדים סוציאליים, מפגשים עם פסיכולוג, האם התכוונת למפגשי צוות? פעילות שגרתיתמה המשמעות של 

י הכנת הגן ימ, ימי הערכות, מפגשי פיקוח, ניהול חשבון בנק, רכישות, נוכחות בועדות שילוב והשמה,  רפואי-פרא

 ,,,הכנת תוכניות עבודה ועוד ועוד, ימי חפיפה בחינם עם גננת הסבב, לקראת פתיחת שנת הלימודים
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 ?מהן המטלות הנכללות בגמול הניהול , בכתב ובצירוף אסמכתאאבקשך להבהיר , בהזדמנות זו

 9מאסנו בהנחתת מהלומות נוספות מכל הסכם חדש שנחתם, עייפנו מהולכתנו שולל, די

 9דורשות לקבל הסברים פשוטים המלווים באסמכתאות, ציבור הגננות בישראל, ואנ

, ההסכם שהתיימר לשפר את שכרנו –' אופק חדש'זמן רב נגזל מאתנו עד שגילינו את העוולות המסתתרות בהסכם 

 9אך בפועל הוסיף לנו מטלות למכביר והרע את תנאי העסקתנו

י ַוְתַדבֵ " יםַעד ֵהנָּה ֵהַתְלתָּ בִּ  !לא עוד - (ג"י, ז"ט, שופטים)" ר ֵאַלי ְכזָּבִּ

 9כאן ועכשיו, חשוף את ההסכמים וההבנות עליהם חתמת, אם אין לך מה להסתיר 

 

 ,בברכה

 דורית חזן

 9ר ארגון גננות מחנכות"יו

 


