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14.9.17 
 ,גננת יקרה

  

 גננות העלו פוסט בו הביעו את אכזבתם מכך שאין לעו"ה שי לחג.
 זו תגובתה של יו"ר תא הגננות:

 
 ות העבודה השונים:מתנות שיקבלו העובדים ממקומרשימת  ןלפניכ

 שקל 1,300עובדי בנק ירושלים יקבלו 

 שקל 1,000עובדי המשקם יקבלו 

 שקל 400עובדי שיכון ובינוי יקבלו 

 שקל 650עובדי לאומי קארד יקבלו 

 שקל 1,000עובדי מספנות ישראל יקבלו 

 שקל 800עובדי עיריית רמת השרון יקבלו 

 שקל + מארז יין 1,000עובדי כלל, שלאחרונה יצאו לשביתה, יקבלו 

 שקל 1,050יקבלו  עובדי טבע, 

 שקל 1,000-500עובדי משרד ראש הממשלה יבחרו בין מתנות בשווי של 

 שקל 300+ מארז מתנות בשווי  שקל  1,200אגן יקבלו -עובדי אדמה

 שקלים 950עובדי מקורות קיבלו תווי קנייה בשווי 

 מהם למימוש בחנות המפעל( שקל 600שקל ) 1,200עובדי שטראוס גרופ יקבלו 

 שקל 1,600שקל מהוועד. בסך הכול:  700שקל מההנהלה ושי  900-בנמל אשדוד 

 950שקל מהוועד. סה"כ:  350שקל מההנהלה + מתנות בשווי  600שי -עובדי אבן וסיד 

 שקל

 שקל 500עובדי פלאפון יקבלו מתנות בשווי 

 ...והרשימה עוד ארוכה.
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 איזה פירגון! לו הודעת שנה טובה.עובדי משרד החינוך קיב

  

מה הפלא שהציבור חושב שעובדי הוראה בטלנים, אם זה מה שחושבת וכותבת 

 עלינו יו"ר תא הגננות בארגון היציג?

לילי מרוויחה פנסיה ממשרד החינוך, ומקבלת גם שכר מנכ"לית בהסתדרות המורים 

 ש"ח( 40.000)כ

 גננות. "לייצג"  כדי 

  האמנם?

  

ש"ח  2000-לילי חתמה על הסכם 'אופק חדש' וגרמה לכך ששכר הגננות נמוך בכ

 לחודש, בהשוואה לשאר עו"ה.

  היא באמת מייצגת אותך?

  

לארגון גננות מחנכות ותני לנו כוח     כאן    הצטרפי
 . לשנות

 -נדאג ל כשאנו נהיה ארגון יציג 

 החזר אחזקת רכב •

 מנגנון מחליפות ארצי •

 ימי חופשה נוספים במהלך השנה, 14  •

 רווחת הגננת בעבודתה בגן. •

שעות נוספות בשנה שיקראו "שעות ניהול שלא במסגרת  260הכרה ב •
 הגן".

 ביגוד מקצועי. קבלת החזר  •

 קבלת תשלום עבור קרם הגנה ותכשירים לניקוי כינים. •

 חניה לאנשי הצוות בחינם בכל עיר. •

 שינוי תנאי הפנסיה. •

 צמצום כמות הילדים בגן והגדלת מספר נשות צוות. •

 ועוד..

  

 , שלך

 דורית חזן

    מחנכות יו"ר ארגון 
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