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16.12.16 
 כבודל

 סגן יו"ר הכנסת

 ח"כ מאיר כהן

 שלום רב.

  

 הנדון: פגיעת הגננות בעקבות החלת אופק חדש בגני הילדים

 .ל מחנכות הגיל הרךלעבודתן ששלך  תושם גננות ישראל על האכפתיבראש ובראשונה ברצוני להודות לך בשמי וב
 מובן מאליו.אין זה 

" הפגיעה : לבקשת ח"כ משולם נהרי בנושא  מ.מ.מ-הן ע"י אותך למסמך שהוכ  בהמשך לשיחתנו אני רוצה להפנות
 בגננות עם החלת רפורמת אופק חדש". ]מצ"ב[

אליו התווספו במהלך השנתיים שחלפו , ]מצ"ב[ וועדת החינוךלדיון ב 20.5.14 -יייר עמדה בנ על ידינו בנוסף, הוגש
 עוד פגיעות ועוולות כפי שיפורטו להלן:

עת נעשתה וצב בתחתית רשימת עו"ה הת משכר הגננת. מאחר ושכר הגננות פע ישירומעמד הגננות נגזר ומוש .1

 נחות ועלוב.אחרונות במעמד נגזר עלינו להיות ממוקמות  –"האופק רפורמת"ל "עולם הישן"ההמרה מה

  , וזאת בנוסף לשעות עבודה רבות ללא תגמול עבורן  רוב המפקחות דורשות מהגננות להגיע להשתלמויות .2

שעות שנתיות לניהול גן בערך  156היו לנו הישן"  ב"עולםלניהול הגן ונעשות אחה"צ ללא תגמול. ] הקשורות 

  ש"ש  260לעומת זאת המורים קיבלו ש"נ שנתיות ללא צבירה לפנסיה.  36זכינו ב -עם החלת הרפורמה פנסיוני,

 ש"נ .[ 36בערך פנסיוני + 

"אופק חדש" ללא תשלום רטרואקטיבי, ם הסכחתימת  לאחרשנים  6ש"נ שקיבלו הגננות, הן קיבלו  36גם את    .3

בשש שנים אלה, על סמך הבטחת מנהלת תא  כרגיל שהגננות עבדו -להבטחת ההסתדרות, ומכאן יוצאניגוד ב

 .ןהגננות בהסתדרות הגב' לילי פוקמונסקי, ולא קיבלו תמורה עבור

שעות מידי  6יום כפול  14אלה הם  .פתיחת שנה"ל במשך שבועיים לפחות נערכות הגננות לקראת בחופש הגדול  .4

מסתכנות   שעות עבודה שמבוצעות בימי החופשה שלהן, ללא הכרה , ללא תגמול וללא ביטוח,  84סה"כ  -יום

 אם חלילה ייפגעו בדרך לגן או במהלך ההכנה בגן.

 6סוכם עם הארגון היציג כי ימי הערכות יתקיימו בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, ויימשכו רק  -ימי הערכות  .5

השעות המותרות.  6, ומישכם עולה על עיניה של כל מפקחת "פ ראותימי ההערכות נקבעים ע -שעות. בפועל

שעות השתלמות המוכרות לצבירה  30 -ב ותהשעות האלה יהיה כלול 6סוכם עם הארגון היציג כי  -יתרה מזו

, ומחיבות את הגננות להגיע בימי בהשתלמות וקידום בדרגה, אך בפועל רוב המפקחות לא כוללות שעות אלה

 .ללא תמורה החופשה לפגישות

העבודה במוסד החינוכי. במדינת ישראל  בזמןקשר עם הורי הילדים  יוצרעובד הוראה  OECDכל מדינות הב  .6

ל הורי הגן להתנהל מו היום העבודה בגן, אך בפועל ממשיכאת  "תמסיימ"ת הגננ: משום מה זה פועל הפוך
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 בתפקודה כאם וכרעיה במשפחה.תוך פגיעה  בערבים, ע"ח בני משפחה

  -גננות יום חינוך ארוך .7

ו"ה שלא ירצו לעבוד סוכם מול הארגון היציג שע  [1976עם החלת אופק חדש בגני יוח"א , ]חוק שטרית    .א

המפקחות מחייבות את הגננות לעבוד כך בטענה כי אלה הם צרכי  -יבו בכך. אולם בפועליוח"א לא יחו

 30במרחק של  עם גילאי ט.ט.ח או , או לעבודמועברת לגן אחר המערכת, ומי שמסרבת לקבל את הדין,

 ק"מ ממקום מגוריה.

בניגוד להוראת חוקי   ,שעות ללא הפסקה 8מעל  -היינוד, ברצף 16.00 -7.55 בשעות: גננות יוח"א העובדות  .ב

קרי:  -יבות להשתלם לאחר שעות העבודה בגן. לא די בפגיעה אנושה זו, הן מחוהעבודה במדינה

עובד נדרש להקדיש כ"כ הרבה שעות באיזה מגזר   19.00 .ממשיכות את יום העבודה ברציפות עד השעה 

? מי שהגה את החלת האופק ביוח"א, היה צריך לתת את הדעת כיצד לשלב וללא תגמול ראוי –ברצף 

 שן של הגננות.גוע אנושות בבריאותן ובשלוות נפאת חובת ההשתלמות של גנות יוח"א בלי לפ

 

אך , ש"ש 33.8לעבוד  ןלמשרה מלאה עליה. כדי להגיע  נפגע של גננות משלימות בגני יוח"א, הקף משרתן   .ג

 .להגיע לזה בשום אופן, וזאת מפאת אילוצי המערכת ותלא יכולהן 

 

לעובד ע"פ ממוצע בין שתי תקופות ? בכל מקום  באיזה מגזר מחושבת הפנסיה -חישוב נוסחא לקראת פנסיה. 8

ה מחושבת הפנסיה כממוצע בין תקופת העבודה בעולם רק אצל עו" .מהשכר האחרון 70%מחושבת הפנסיה ע"פ 

 ענין זה מהווה פגיעה אנושה בפנסיה של עו"ה. תקופת העבודה בעולם האופק. הישן עם

    רמן על הסכם דרגות חדש, בו שוב פגע בעו"ה, ועיכב את התקדמות גננות בדרגות לפני כשבועים חתם וס. 9

 .3שנים במקום  4 במעבר מדרגה לדרגהלהמתין  -הגבוהות

 

 -ולהוות פה לגננות 20.12.16 -ה שלישי  עדה שתתקים ביוםול האמור לעיל, אשמח להציג את הדברים בולאור כ

 .העתיד של ישראל דורמחנכות 

 

 .תי והגעתה של שרון רוגוזינסקי סגניתי מול מנהל מחוז ירושלים מר מאיר שמעוניאנא אשר את הגע

 

 בברכה ותודה מראש

 דורית חזן, 

 יו"ר ארגון גננות מחנכות.

  


