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28.4.17 

 גננת יקרה,

ארגון גננות מחנכות קורא לגננות לפקוח עיניים ולהזכר בעבר, לקראת הבחירות להנהגת 
 הסתדרות המורים.

ק, גובל נות, אך מה שהיא טוענת אינו מדוילילי שלחה לפני כשבוע וחצי מכתב לכל הגנ

  .ובהטעיה מכוונת בשקר מוחלט

 . לאיגוד מקצועי יש מטרה אחת והיא: לשמור על זכויות העובדים, שאותם הם מיצגים 

חתמו על הסכם אופק חדש והרעו את תנאי העסקתן, שכרן ומעמדן  ד' ו'  ג"נ  סיעות אמ"י, 

  .של הגננות

כול איך י . שנים משלמות הגננות מיסי חבר להסתדרות בשווה לכלל עובדי ההוראה  110
  ?פחותים משל כלל עובדי ההוראהלהיות שהתנאים שלנו 

 ! מסך הכוח האלקטוראלי. אין לה כוח השפעה 5%ג"נ מהווה רק כ כי
 : לילי חתמה על הסכם אופק חדש שהפלה ופגע בצורה אנושה בגננות

  37%עד  17%ה של , ולמורים מקדם המר16% מקדם ההמרה של הגננות  •
  למורה יש שעת הנקה ולגננת אין •
  דקות 45דקות ושעת הוראה של מורה עומדת על  60שעת הוראה של גננת עומדת על  •
שעות ניהול  156שעות בערך פנסיוני. לגננת היו  260  מורה מקבל תוספת נכבדת של •

  בערך פנסיוני שנגזלו עם החלת הסכם קיבוצי אופק חדש
  ול לגננות המשלימותבוטל גמול פיצ •
  ...ועוד  הופחת מענק יוח"א •

 אך הוא ארגון חוקי.ארגון גננות מחנכות אינו ארגון יציג,  חשוב להתוודות ולהודות: 

 עד הקמת ארגון גננות מחנכות, לא חשבה לילי לטפל בנושאים שהועלו על ידינו:

  דמי שתייה למשלימות •

  תגמול על שעות נוספות •

  עבודה עם הורים בשביתת סייעות •

  תגמול עבור השתלמות עזרה ראשונה •

  שעות השתלמות פיקוח 30הכללת יום הערכות ב •

  גמישות בבחירת השתלמויות •

  גמישות בקצב צבירת שעות השתלמות •

  מכסות לדרגות הגבוהות ועוד •

אות אנו קור כארגון שהוקם בעקבות אפליית הגננות עם החלת הסכם האופק החדש,

ולהצביע נח"ל... ומיד אח"כ לעבור לארגון  16.5.17ב  לממש את זכות הבחירה שלך לך

  גננות מחנכות.

 ת.והיי חלק מארגון שדואג לך באמ אלינו  הצטרפי
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