
 בס"ד

 הגיעה אליכם לביקור לקראת הבחירות?  המזכ"לית

 : הנה כמה שאלות חשובות שתוכלו לשאול אותה

אז איך יכול להיות שארגון מחנכים פועל כאגודה  .  ובקרה  שקיפות  הקודמות  בבחירות  הבטיחה  היא .1

 עותומנית ללא פיקוח המדינה?

מי    תשאלו אותה: מי מינה את מבקר הפנים? .  מבקר פניםהיא תספר לכם שיש להסתדרות המורים   .2

ניתן לראות את הדו"ח החמש שנתי  ואיפה  האם    מה השכר של מבקר הפנים?  משלם למבקר הפנים?

 ורים!מבהתאם לחוקת הסתדרות ה מחויבדו"ח ה של מבקר הפנים?

  !שנים היא יודעה על כך ושתקה  12  עוול שנוצר כשהיא הייתה סגנית מזכ"ל.  .מחלההימי  עושק   .3

לסדר היום, והביאה אותו למודעות. היא תספר שהעוול    את הנושא  היא זאת שהעלתהסיעת נחל  

 ! זה הנורמה. זה לא הישג -יום מחלה הוא יום מחלה   תוקן,

 . שקליםאלפי  שווי של  ו בעבר?למה ויתרה על ההחזר הרטרואקטיבי של הימים שנוכו לנ       

 היא פגעה באופן ישיר   למשרדי האוצר החינוך.בטח,  אישרה למעשה לעשוק את עו"ה. הישג יש,       

 באינטרסים של עו"ה. ככה גם ייראה הסכם העבודה החדש?       

 אלא שרק מי שפרש בין השנים . ₪ 2000היא תספר לכם שהגמלאים קבלו פיצוי של  .4

   לא קבלו דבר. פעיליםעו"ה  קיבל את הסכום העלוב הזה.  2019-1986       

 שלא מגיע לעו"ה פעילים אלא כלום  ו ₪? איך חישב  2000 רקשמגיע לגמלאים  ואיך חישב        

 את החישובים? שקיפות כבר אמרנו?! יםלמה לא מפרסמושום דבר?        

הסכם הפנסיה נוגע רק למורי פנסיה    .אחרון  שכר   לפי  פנסיה   חישוב   הבטיחה  היא.  חישוב הפנסיה .5

 למה לא מחשבים   מהשלם. איפה נשמע דבר כזה?   80%הסכום ממנו תחושב הפנסיה הוא    תקציבית. 

 תוספת  0.45%על כל שנה שעבדנו באופק נקבל   החדש? 100%הוא ה  80%  ?100%מ  פנסיה        

 בדיחה!   –שנה ברפורמה  20שיעבוד למי   9%תוספת מקסימלית ,  )רק לפנסיה תקציבית(      

 

 חייבים לשים "נחל" בקלפי. אחרת יהיה עוד מאותו הדבר!

   .בוחרים נחל בראשות יעל אביטל 1/6/2021ב 

  מחזירים את החיוך לעובדי החינוך. 1/6/2021ב 



 בס"ד

 הגיעה אליכם לביקור לקראת הבחירות?  המזכ"לית

 : אותההנה כמה שאלות חשובות שתוכלו לשאול 

 

דמיוני!.  הארכת הפז"מ .1 הישג  )פז"נ(    עוד  הנדרש  הזמן  פסק  את  לנו  היא האריכה 

בדרגה לדרגה  .  שנים  4ל    להעלאה  ללמד    9להגיע  ש)  !שנים  36צריך  הפנסיה  רק 

 .שנות עבודה!( 35מחושבת לפי 

 לעלות בשכר.  היא מנעה מאיתנו  לתיאורטית.למעשה את העלייה בדרגה   היא הפכה        

 על האינטרסים של עו"ה???  הגנהזה ייצוג הולם? זה         

  7.5%אנחנו מקבלים  ,  8.5%כך שבמקום תוספת של    ,במעבר בין דרגות  הפחתת אחוזהיא חתמה על   .2

והפסדנו    אנחנו קיבלנו תוספת שקלית,  7.5%כשכל המשק קיבל תוספת שכר של    כשעולים בדרגה. 

 אלפי ₪ . למה? 

 ! ובלא פחות חש .3

 הפסד של עשרות אלפי ₪ לכל מורה.   .2019ללא הסכם שכר מיוני אנחנו 

 היא תספר לכם שאין עם מי לחתום כי אין ממשלה בישראל. שקר! 

מול מי חתמה על הסכם  ,  ואם לא הייתה ממשלהחתמו בזמן הזה  )רופאים, עו"ס(  סקטורים אחרים  

   ימי מחלה ופנסיה? מול ממשלת שוודיה?

יש סעיף משווה שכר בין אופק לעוז לתמורה. מה הבעיה ליישם את הסעיף כבר לפני שנתיים?  

עו"ה חדשים כוותיקים היו מקבלים את שכרם המעודכן כבר מזמן. האם היא תוותר על החזר  

 רטרואקטיבי כפי שוויתרה על עושק ימי המחלה? תהמרו על זה? 

עבורנו בקורונה .4 נלחמה  התרוצצה מערוץ טלוויזיה אחד  כשהיא    ת/ים? . באמת? אתם בטוחוהיא 

 משרד החינוך ביקש מהמורים לעבור ללמידה מרחוק.   , רן ארז ישב בשקט.לשני

 הקורונה הוכיחה שאנחנו   וברור שעל עבודה משלמים. מי שהציל אותה ואותנו היה רן ארז.       

 לה אותנו אלא שוב, "מכרה"  לכן, היא לא הצי .סקטור נדרש. לא ניתן להוציא אותנו לחל"ת       

 עם חברים כאלו מי צריך אויבים? להחזיר.בכלל ימים שלא היה צורך   9הסכמה ל ב  אותנו,       

 ?בחירות דיגיטליותבלהתמודד  מפחדתולסיום האישה החזקה במשק? באמת? מדוע היא  .5

 נייד, שהיו מעלות את אחוז בחירות בטלפון   כפי שנוהגות היום מרבית המפלגות והעמותות?       

 בחירות הוגנות, מבוקרות ומפוקחות.   ההצבעה באופן ניכר!       

 במקום מאות אלפי ש"ח   ?מהכסף שלנו מיליון ש"ח על בחירות בקלפיות 16מדוע הוציאה         

 בלבד?         

 

 חייבים לשים "נחל" בקלפי. אחרת יהיה עוד מאותו הדבר!

 . בוחרים נחל בראשות יעל אביטל 1/6/2021ב 

 מחזירים את החיוך לעובדי החינוך.  1/6/2021ב 

 


