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הגדול

בהסתדרות המורים

ביום ג'  16.5.2017יתקיימו בחירות להסתדרות המורים .על תפקיד המזכ"לות מתמודדים
שתי מועמדות :גילה קליין מסיעת נח"ל ויפה בן דוד מסיעת אמ"י .עד כה ,גמלאים בחרו
בסיעת הגמלאים (ו') בראשות ברוך ניסקה שכיום ממלאת את מקומו ברוריה שכטר גם היא
מסיעת ו' .סיעה זו חברה כל השנים לוסרמן ולסיעתו בקואליציה ,ומשנת  – 2007למעלה
מ 10-שנים  -לא קידמה במאומה את מעמדם ושכרם של הגמלאים ,ההיפך הוא הנכון:
הגמלה מוקפאת כל השנים האלה והטבות שונות שהיו זכאים להם בוטלו ע"י יוסי וסרמן
מבלי שסיעת ו' ונציגיה נקפו אצבע למנוע זאת.
על כן ,הצבעה לסיעת ו' בבחירות הקרובות לא רק שתשאיר את המצב כפי שהיה ,אלא אף
תחמיר אותו יותר ויותר!
 .1סיעת נחל בראשות גילה קליין מתחייבת:
 .1נחל בשיתוף חברי כנסת תפעיל לובי חזק על מנת לנסות לבטל את הצמדת הגמלה
		 למדד ולהחזירה למצב הקודם ,או לחילופין להצמידה לשכר הממוצע במשק.
 .2בכל הזמן הזה תפעל נח"ל לשמירה על ערכה הכספי הריאלי של הגמלה.
 .3מתן פיצוי הולם במקרה של שחיקה.
 .4שיפור גמלה נמוכה למורים שפרשו.
 .2נחל תפעל לבטל את הקיפוח של גמלאים בפנסיות צוברות כמו מבטחים ,קג"מ ,מורי
המכללות וכו' ותפעל להטבת תנאי שכרם.
 .3נפעל לשילובם של הגמלאים כחברים שווי –זכויות בהסתדרות המורים.
 .4צירוף הגמלאים לעמותת המורים או הקמת עמותה מקבילה המייצגת את צרכיהם.
 .5סיעת נחל תדאג להשיב לגמלאים שי ראוי לחג.
 .6נחל תארגן פעילויות תרבות ורווחה שיתנו מענה הולם לגמלאים ותיקים וחדשים ,ובכך
תרחיב את מעגל המשתתפים הנהנים.
 .7נחל תיתן מענה הולם לצרכים רגשיים וחברתיים לגמלאים במצבים שונים ,ומתנדבים
יצרו קשר אישי עם גמלאים מתקשים.
 .8מחלקת הרווחה של הגמלאים תפעל בשקיפות כספית וארגונית מלאה ותבנה תכנית
עבודה בכל סניף .תשולב גם מערכת הדרכה ע"י מומחים לדיני עבודה.
 .9בכל סניף יוקם אתר אינטרנט לקבלת מידע עדכני וזמין ולשימוש הגמלאים לצרכי
רכישת כרטיסים ומוצרים.
שלמה אסף יוביל את חטיבת הגמלאים של סיעת נח"ל יחד עם  45נציגי גמלאים שנבחרו
מכל קצווי הארץ ויסייעו בידו בהתנדבות להביא למהפך בהסתדרות המורים שיכלול גם את
ציבור הגמלאים הגדול.
פניות לשלמה אסף :בטל'  04-8763915 ,052-8675197ובדוא"ל.asaf5151@013net.net :
יחד נעשה ונצליח .ביום שלישי  16.5.2017בוחרים נחל בראשות גילה קליין.
המהפך והשינוי הם עבור כולנו!
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