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 שלום לך גננת יקרה.

חברות הארגון, שהמערכת פעלה נגדן באופן לא תקין  -במשך חופשת הקיץ פעלנו רבות למען גננות
 ו/או לא חוקי.

 הנה רשימת ההצלחות שלנו:

. א', גננת ותיקה, לא קיבלה מספיק שעות למשרתה, בעוד גננות צעירות בסביבה קיבלו שעות. פנינו 1
 למדור כוח אדם, לחצנו, ומשרתה הושלמה לשביעות רצונה.

. ל', קיבלה שיבוץ לגן מרוחק, בעוד חברותיה הצעירות קיבלו שיבוץ בעיר מגוריה. פנינו למפקחת, 2
 הזכרנו מהו סדר הקדימויות, והשיבוץ שונה.

ל את . ר', גננת עם שלוש שנות ותק, המתינה בסבלנות לקבלת קביעות במערכת, כדי להגדי3
משרתה. באורח מוזר היא קיבלה בסוף שנה סירוב להגדלת המשרה, בטענה ש "יש לה שם לא טוב". 
ניסחנו עבורה מכתב למנהלת המחוז, דרשנו להשלים את משרתה כפי שהובטח וביקשנו הבהרות על 

 הוצאת הדיבה . הכל סודר לשביעות רצונה.

ירת גנן בסוף השנה, למרות שהיה רישום ילדים לגן, ק', קיבלו הודעה על סג -. שתי גננות בצפון א' ו4
ולמרות שלא היו תלונות על תפקוד פדגוגי. ברור היה שהמעשה הזה מגמתי, אישי, ולא חוקי. נלחמנו, 

גייסנו את התקשורת המקומית, פנינו מס' פעמים למנהלת המחוז ולמחמ"ד והתרענו טרם נקיטת 
 ו בחזרה לגן שהיה אמור להסגר!הליך משפטי. לאחר מאבק עיקש שתיהן שובצ

תזכורת על  מכתב. מפקחות הזמינו גננות למפגשי פיקוח, שאורכם היה בניגוד להסכמות. שלחנו 5
 6-נה, על חובת מעביד לשלם לעובדיו שכר מוגדל על שעות נוספות, ושחוקי העבודה הנהוגים במדי

שעות השתלמות. הימים קוצרו, ובמקומות שלא קוצרו, הגננות שעמדו  30-שעות המפגש יהיו חלק מ
 שעות, בלי לקבל הערה או נזיפה. 6על זכויותיהן יצאו זקופות לאחר 

  אושרה מילגתה, שהיתה נחוצה מאוד. היא מילאה טפסים שגויים לקבלת מילגה, ולכן לא . ת', 6
 פנתה לעדת הערעורים, אך ערעורה נדחה. פנינו שוב בשמה והערעור התקבל.

גננות חוייבו ע"י מפקחות לעבוד ביוח"א נגד רצונן. התערבנו, דרשנו מהן לכבד הסכמים והגננות  .7
 קיבלו את מבוקשן.

ואנו נערכות -לקחנו את הענין לידינו  הגן. . הגננות עובדות בחופשת הקיץ שעות רבות בהכנת 8
להגשת תביעה ייצוגית. לא ניתן יד לניצול טוב ליבן של הגננות. משרד ממשלתי אמור לכבד חוקי 

 כאן. לתביעה עבודה של המדינה שאותה הוא מיצג. הצטרפי

 . הוצאנו מכתב דרישות הארגון למנכ"לית משרד החינוך. ]מצ"ב למטה[9 

 ***סוגיות נוספות בטיפול, בסיומם נשמח לעדכנכן על הצלחות נוספות למען הגננות.

 אנו מברכות את המצטרפות החדשות לארגון, שמסייעות לנו להעצים את כוחנו.

 גם את, כדי שנהפוך להיות הארגון היציג הבלעדי לגננות בישראל. הצטרפי

 מחנכות. ארגון גננות  -כי יש מי שדואג לך באמת

 שלך,

 דורית חזן,

 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 

http://clicks.inforumail.com/892254265-d25e607bfd6b66dc5afb6878232b8359-data-VWywDxKs.htm
http://clicks.inforumail.com/892254265-d25e607bfd6b66dc5afb6878232b8359-data-VWywDxKs.htm
http://clicks.inforumail.com/892254265-d25e607bfd6b66dc5afb6878232b8359-data-3BPw5X4K.htm
http://clicks.inforumail.com/892254265-d25e607bfd6b66dc5afb6878232b8359-data-3BPw5X4K.htm
http://clicks.inforumail.com/892254265-d25e607bfd6b66dc5afb6878232b8359-data-vycnFShD.htm

