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 גננת יקרה

  ,שחתמו על הסכם אופק חדש, נציגות הארגון היציג 

 ....מספרות כבר חמש שנים לכולם כמה הגננות מרוצות

 .לקראת הבחירות וכעת יוצאות למסע הסברה 

 :חשוב לשאול אותן את השאלות הבאות

 

 ?מדוע לגננות אין שעת הנקה ולמורות יש .1

בעוד למורים נקבע  16%רק ב מדוע לגננות נקבע מקדם המרה שהעלה את שכרן .2

 ?37%-17%מקדם 

 ?גמולי תפקיד וגננות מקבלות רק גמול אחד 2מדוע מורה יכול לקבל  .3

 ?מדוע בוטל גמול הפיצול שהוענק לגננות משלימות .4

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

 45ת הוראה? ]שעת הוראה של מורה מונה שעאורך כולנו עו"ה. מדוע יש הבדל ב .6

 דק' בלי הפסקה[ 60ק'+הפסקה. לגננות מחושבת שעת הוראה ד

ש'  36שעות חינוך פנסיוניות שהיו לגננות, ובמקומן ניתנו רק  156מדוע ויתרת על  .7

 ?שאינן מחושבות לפנסיה

שווידאת שהתנאים הפיזיים בגן  טרם מדוע הסכמת להחיל את חוק טרכטנברג .8

 ?מתאימים

שיבוץ סייעת שניה בגני ט.ט.ח ושליפתה מדוע את שותקת לנוכח חוסר עקביות ב .9

 ?מהגנים כל שני וחמישי

לשעות נוספות  מדוע הסכמת להחיל את מטלת המתנ"ה עלינו, בלי לדאוג  .10

 ?ליישומה

מדוע את שותקת כשמפקחות מאלצות אותנו לעשות משימות נוספות ואומרות לנו  .11
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 ?ש"נ שאזלו מזמן 36לרשום אותן על 

פת שכר כשהיא משלבת בגן ילד מאובחן ומורה כן מדוע גננת אינה זכאית לתוס .12

 ?זכאית

 ?מדוע את שותקת כשרשויות ממשיכות להנהיג ימי חשיפה אחה"צ ללא תגמול .13

 !ימי חופשה מדוע את מאשרת יום הערכות בחופש הגדול ללא מתן תגמול? אלה .14

ם בחודש אוגוסט ולא מדוע את ממשיכה לשתוק כשאנחנו מכינות את הגן שבועיי .15

 ?דואגת לתגמול

 ?במקום לעלות יורד -מדוע שכר גננות שיצאו להדרכה .16

 ?מדוע עדיין לא הוקם מנגנון ארצי האחראי למציאת מ.מ. לגננות חולות .17

 בחירהמדוע אנחנו מחוייבות ללכת להשתלמויות ע"פ בחירת המפקחת ולא ע"פ  .18

 ת?אישי

יום מחייבות את הגננות לעשות . מדוע את שותקת לנוכח העובדה שהמפקחות  19

 גננת המשלימה בשבוע הלימודים הראשון?עם החפיפה ללא תגמול 

 [6]ר' סעיף  הנחה במעונות התמ"ת ומורות כן?קבל מדוע לא זכאיות הגננות ל 20

 .הדפיסי את הרשימה והביאי עימך לכנס

 חלקי את השאלות בין חברותייך.

 נשמח לדעת מה היו התשובות...

 לינוא הצטרפי

   חלק מארגון שדואג לך באמת! והיי 

 

 שלך

 דורית חזן

 יו"ר ארגון גננות מחנכות

http://www.gananot.org.il/listing.php?id=29

