
 ,גננת יקרה

והקימה  הנהלת ארגון גננות מחנכות החליטה למצוא פתרון לבעיית מילויי המקום בגנים,

  .מערכת הודעות ווטסאפ ע"פ אזורים

על עצמה את לקחה שפתחה את הקבוצות וניזום ע"י דורית חזן, יו"ר הארגון, הפיילוט 

 .האחריות המשפטית

 . לחצי על הקישור באזור מגוריך -להצטרפות

צרפי כמה שיותר גננות וסייעות לקבוצה, ע"י הפצת הקישור  -להצלחתנו •
 . הרלוונטי

  !מילוי מקום בנושא רק   -פרסום הודעות בקבוצה •
 .עדכני את המפקחת על זהות ממלאת המקום שמצאת •

  
 :כשאת מחפשת ממלאת מקום, נא צייני

 גננת/סייעת מבקשת ההחלפה. -. שמך ותפקידך1

 וכתובתו.. שם הגן 2

 גיל הילדים וסוג הגן ]מ"מ / ממ"ד [ .3

 . מס. טלפון ליצירת קשר4

 .סמל מוסד .5

  

 :ב-הקבוצות לפי סדר א

 מ"מ אופקים והסביבה

 אור יהודה מ"מ 

  מ"מ אילת

 אריאל מ"מ 

 מ"מ אשדוד

 מ"מ אשקלון

 מ"מ באר יעקב

 מ"מ באר שבע

 מ"מ באר שבע חנ"מ

 מ"מ בית שמש

  גליל עליון מ"מ 

 גליל תחתון מ"מ 

 בת ים מ"מ 

 מ"מ הוד השרון

 מ"מ הרצליה

  מ"מ השומרון

 בנימינה זכרון יעקב,חוף הכרמל מ"מ 

 חבל מודיעין מ"מ

 ועמק חפר מ"מ חדרה

 מ"מ חולון

 מ"מ חוף אשקלון

 מ"מ חיפה

 חצור הגלילית מ"מ 

 מ"מ יהוד נווה מונוסון

 ירושלים מ"מ 

 כפר סבא מ"מ 

 כרמיאל ומשגב מ"מ

 מודיעין מ"מ 

 מטה אשר מ"מ 

 מ"מ מטה בנימין

  מעלה יוסף ומעלות  מ"מ

 ועכו נהריה מ"מ 

https://chat.whatsapp.com/GL100sNuOq9JaH6wca7gjY
https://chat.whatsapp.com/CKBpVnapDqmBHlUVv7ahpB
https://chat.whatsapp.com/7P1Lo8BptZh3pt5DFoe2rn
https://chat.whatsapp.com/0W7SWbrff3TBdu7SSVZbY3
https://chat.whatsapp.com/IcodJuO60F034pmVmsF1QB
https://chat.whatsapp.com/79chKIHSmvRDZ8wn04JxSX
https://chat.whatsapp.com/Jg0ki8vLOXp7eZZlj1iBu6
https://chat.whatsapp.com/41aYxgM0k5F0twowdnw7pO
https://chat.whatsapp.com/7rUcyW2BlXlDtEqL9eEBLk
https://chat.whatsapp.com/1JTU7y8hz8t61N2CkbyzB5
https://chat.whatsapp.com/ANWDyzw8UlEIRIRtbXbU7P
https://chat.whatsapp.com/JGPaQ6dKwmB8AigrPSHzyg
https://chat.whatsapp.com/K23DtK3rdAu9n2otMTpSRN
https://chat.whatsapp.com/6u6SsBe6pUhBsUmKQt8ALR
https://chat.whatsapp.com/BcbObMkM11OHnhwF52tTPV
https://chat.whatsapp.com/HaN82WuH0VLGaJ7bcNNzm2
https://chat.whatsapp.com/HaN82WuH0VLGaJ7bcNNzm2
https://chat.whatsapp.com/HaN82WuH0VLGaJ7bcNNzm2
https://chat.whatsapp.com/A1rxQiA4chuKqffSvBzzE1
https://chat.whatsapp.com/KoTxKPV1MAy9sgEsNFGhOa
https://chat.whatsapp.com/KoTxKPV1MAy9sgEsNFGhOa
https://chat.whatsapp.com/KXkpg556sHzEwFiXOpcJYV
https://chat.whatsapp.com/BzGeH3Ozf7H1XrfJ35zcXE
https://chat.whatsapp.com/9Kbh27dAqFMANWmfXQh2k5
https://chat.whatsapp.com/74XD2i6HT490kKoM1NEfbj
https://chat.whatsapp.com/JDpTQHRmdrO0AI2Y4Y5cAr
https://chat.whatsapp.com/2wCIFuZQOh070DE292Fj7s
https://chat.whatsapp.com/BXgN6UfrMq4G7GwCS3kmSV
https://chat.whatsapp.com/9L5u3P339SeFDcbAqdl0iU
https://chat.whatsapp.com/8GZ7KiecjR53QDzq8oRx21
https://chat.whatsapp.com/8GZ7KiecjR53QDzq8oRx21
https://chat.whatsapp.com/2Dj3bOdmMgXAvZwsoQAgYy
https://chat.whatsapp.com/0rkEczG6v3bKWorVKJEkey
https://chat.whatsapp.com/2DbJIanZ2zBC4b5I4Tamud
https://chat.whatsapp.com/3iWaJdYkorP2NWZ6w0doMG
https://chat.whatsapp.com/7ceLJ0jIp6i5lArOzPOGsZ


 , יזרעאל נצרת עילית,עפולה מ"מ 

 וןוהשר נתניה מ"מ 

 עמק בית שאן  מ"מ

 פתח תקוה מ"מ

  קריות מ"מ 

 גני תקוה-מ"מ קרית אונו 

 חברון-מ"מ קרית ארבע

 קרית גת מ"מ 

 קרית מלאכי מ"מ 

 קרית שמונה מ"מ 

 מ"מ ראש העין

 ראשל"צ מ"מ 

 מ"מ רחובות והסביבה

 לוד-רמלה מ"מ 

 גבעתיים -בני ברק-רמת גן  מ"מ

 מ"מ רמת הגולן

 רעננה מ"מ 

 מ"מ שוהם

 שדרות ונתיבות מ"מ 

 תל אביב מ"מ 

  

 ,לארגון גננות מחנכות  כאן*  הצטרפי

 .ארגון ובית, שדואג לך באמת

  

 כי השתייכות לארגון עובדים אינה משנה דבר*

 !במשכורתך, בקרן ההשתלמות, ובפנסיה

  

 ,שלך

 דורית חזן

 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 

https://chat.whatsapp.com/3rlr037ZMURD6Fr0B1Wp56
https://chat.whatsapp.com/IKfr1UxtUDoGM42q4spnLj
https://chat.whatsapp.com/8vSzyEYXpO0CAoJy4Tgyzf
https://chat.whatsapp.com/6shMm1zifYFJFUpWolJiuJ
https://chat.whatsapp.com/9svEZS3ShzB2BrgsUUiabp
https://chat.whatsapp.com/2Mr8CXseXWE4EmfOga7fNZ
https://chat.whatsapp.com/8Nn24lVLmRb9NJ8tmTrbYE
https://chat.whatsapp.com/4LCeztw5pnCLbvR8qkK08t
https://chat.whatsapp.com/F0X5lH8LHdU6AVJHgl3Tjs
https://chat.whatsapp.com/KTKkvlTLKNhDMx26Rcr70h
https://chat.whatsapp.com/8y9XXzu8GvOFhCdUzcOfVZ
https://chat.whatsapp.com/74xHLwo5iR80SbNX1cao9u
https://chat.whatsapp.com/2H3U8KMnnsmH2duDtYEJrX
https://chat.whatsapp.com/2ixlcT1VwGVL9hR47DXgB
https://chat.whatsapp.com/2ixlcT1VwGVL9hR47DXgB3
http://https/chat.whatsapp.com/4ifKhXjcVVGG6MFBhy4hIF
https://chat.whatsapp.com/IK727E4Tit9ApVw3TUlqPb
https://chat.whatsapp.com/3k8iJEn00q24KTxI7dFqAg
https://chat.whatsapp.com/H9QZctDGpBF1QdBZegcNN6
https://chat.whatsapp.com/FvK2r2EW2L30j2P7vVN49V
https://join.gananot.org.il/
https://join.gananot.org.il/
https://join.gananot.org.il/

