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 :היציג הארגון בחסות לאפליה הוכחות לפנייך
 

 .יש ולמורות הנקה שעת אין לגננות .1

שהעלה  מקדם נקבע למורים בעוד 16%-ב שכרן את שהעלה המרה מקדם נקבע לגננות .2
 37% -17% -שכרם ב

 .אחד גמול רק קבלותמ וגננות תפקיד גמולי 2 לקבל יכול מורה .3

 .משלימות לגננות שהוענק הפיצול גמול בוטל .4

 .לשנה ח"ש 1500-בכ הופחת א"יוח מענק .5

 בלי' דק 60 הוראה שעת מחושבת לגננות. הפסקה'+דק 45 מונה מורה של הוראה שעת .6
 .הפסקה

 .לגננות שהיו פנסיוניות חינוך שעות 156 על נגזלו .7

 בגן הפיזיים שהתנאים שווידאו טרם, לגן 2.7 בני פעוטים ווהוכנס טרכטנברג חוק הוחל .8
 .מתאימים

 שני כל מהגנים ושליפתה ח.ט.ט בגני שניה סייעת בשיבוץ עקביות חוסר לנוכח שתיקה .9
 .וחמישי

       חשמל בחברת, בנמלים]. ליישומה נוספות לשעות לדאוג בלי, עלינו ה"המתנ מטלת החלת. 10
 .[לא? ואצלנו. תגמול םמקבלי עבודה תוספת על-ובמקורות     
   קיבלו הגננות. פנסיוני בערך שהייה שעות 260+  לפרטני שעות+ 260 נ"ש 36 קיבלו המורים. 11

 א שולמו רטרואקטיבית.והן ל םשני חמש של באיחור נ"ש 36 רק     
  לרשום לנו ואומרות נוספות משימות בצעלגננות  מאלצות כשמפקחות והסכמה שתיקה. 12
 מטלות.מילוי הל ושהדר מהזמן עשירית מכסות שלא נ"ש 36 על אותן    
 .זכאית ומורהעם צ"מ  ילד בגן משלבת כשהיא שכר לתוספת זכאית אינה גננת. 13
 .תגמול ללא צ"אחה חשיפה ימי להנהיג ממשיכות רשויות. 14
 . לדרגה קידום שעות -30 מ וחלק, שעות 6 להיות אמור הגדול חופש בסוף אחד הערכות יום. 15

 .זה את אוכףאף אחד לא      
 .ביטוח וללא תגמול ללא, חינם אוגוסט בחודש שבועיים הגן את מכינות אנחנו. 16
 חולות לגננות. מ.מ למציאת האחראי ארצי מנגנון הוקם לא עדיין. 17
 .תשעו -30 ל צבירה וללא תגמול ללא פיקוח מפגשי להגיע יבותמחו ריות'סטז. 18
  הגננת עם חפיפה יום לעשות הגן מנהלת את מחייבות כשהמפקחות והסכמה תיקהש. 19

 .תגמול ללא -הראשון הלימודים בשבוע המשלימה     
 [6 סעיף' ר] כן ומורות ת"התמ במעונות הנחה לקבל זכאיות לא הגננות. 20
      לעבוד במסגרת מחוייבותכשגננות יוח"א  -שתיקה והתעלמות נוכח הפרת הסכם חתום. 21

 .יוח"א -אופק     
 שנשחק ונעלם עם השנים. "שמירת שכר" לניתן גמו וגרירת גמול ניהול ובמקומ לבוט .22


