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 27.11.18מעמדה של הגננת , דיון בועדת החינוך  -נייר עמדה
 

כארגון שהוקם במטרה להשמיע את קולן של הגננות, מסמך זה לא ידון בפגיעה במעמדם של כלל עובדי 
יתמקד בפגיעה הייחודית במעמד הגננת. לפיכך, אנו חושפות בפניכם נתונים מתוך מחקר  ההוראה, אלא

 (2013כנסת ישראל, אוקטובר  –ממ"מ )גננות בעקבות "אופק חדש"  בשינויים בתנאי העסקה שלהדן 
 

העובדות הבאות מוכיחות מעל לכל ספק כי אופק חדש פגע בגננות והפלה אותן לרעה ביחס ליתר עובדי 
 :ההוראה

ההוראה, ללא קשר לסטאטוס הנמוך ביותר מבין כלל עובדי ,   16%: א. לגננות נקבע מקדם המרה אחיד 
. למקדם ההמרה השלכה ישירה על גובה הדרגה והשכר המשולב .  17%-37%נקבע מקדם  שלהן. ולמורים

 .בחודש₪  1000מדובר בפגיעה של מעל ל
תוספת למקדם ההמרה הקובע לנצח את השכר המשולב והדרגה, בעוד גננת אם  10%ב. מורה אם מקבלת 

ואינה מקנה  14תוספת זו נגרעת משכר הגננת בהגיע ילדה לגיל )שולב. תוספת לשכר המ 10% מקבלת 
 .(דרגה קבועה

 . ב' השלכה ישירה על שכרה ודרגתה של הגננת -כאמור, לסעיפים א'
 

 :להלן נתונים שנמסרו ממשרד החינוך למחלקת המחקר והמידע של הכנסת המוכיחים פגיעה בגננות
 
פי השכר המשולב -היות ודרגתו של עובד ההוראה נקבעת על ( 9-1 ) מיקום הגננות בדרגות השכר. 1

מרבית הגננות בדרגות הנמוכות. ולראיה, מנתוני משרד החינוך עולה כי שיעור המורים  החדש, דורגו
. עוד עולה מהנתונים  8.8% –והוא כמעט כפול משיעורן של הגננות  17.1%על  עומד 7-9בדרגות הגבוהות 
 .1-5השכר הנמוכות  ממוקמות בדרגותכי מרבית הגננות 

 
שעות פרונטאליות , לעומת  30.4מנהלת גן ברפורמה עומד על  -שבוע עבודה של גננת -בסיס המשרה . 2

עם החלת  (שעות שנתיות 156שהן )שעות חינוך לגננת לפני הרפורמה  3פרונטאליות +  שעות 27
ות רכיב פנסיוני, וכל שעות העבודה של הגננת שעות החינוך השבועיות, המהו 3הרפורמה נגרעו מהגננת 

 ()חינוך מקבילה לשעת שהייה של מורה שעת)הינן שעות הוראה בפועל 
שעות עבודה  5שעות הוראה פרונטאליות,  26מהן  -שעות 36שבוע העבודה של מורה עומד על -כיום 

מופרכת  -ולה משל הגננותשעות שהייה. הטענה כי תוספת השעות של מורים 'באופק חדש' גד-5פרטנית ו 
שבוע העבודה היה זהה. כפי  -בדומה למורים -שעות שהייה 5הגננות תוספת של  מיסודה. אילו קיבלו

תבצע את כלל המטלות הנדרשות מתפקידה על חשבון זמנה הפרטי וללא  הנראה, הצפייה היא, שהגננת
 .תמורה

 
ש"ש למנהלת גן.  30.4ש"ש, לעומת  33.8בסיס המשרה של גננת משלימה עומד על  – גננת משלימה. 3

חרף העובדה שהיא עובדת  -מהשכר בלבד. זאת 90%משתכרת  -ימים בשבוע 5המועסקת  גננת משלימה
שניתן לה בעבר, נגרע משכרה  11%מנהלת הגן. מעבר לכך, גמול הפיצול בשיעור  כמות זהה של שעות כמו

משלימה אינה זכאית לגמול ניהול או לשעות חינוך. מכאן, הפגיעה בגננת  ה לאופק חדש. גננתעם הכניס
 .המשלימה הינה כפולה ובלתי צודקת

 
  .מורים זכאים לשני גמולים -זכאית לגמול אחד בלבד: גמול ניהול. לעומתהמנהלת גן  -מוליםג . 4
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זכאית מורה "מתום חופשת הלידה עד תום , 7סעיף  -1954ע"פ חוק עבודת נשים, תשי"ד  -שעת הנקה. 5 

להפחתה של שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה ואין  –חדשים מאותו יום  ארבעה 
 8גננת אינה מקבלת שעת הנקה גם אם יום עבודתה נמשך  -בניגוד למורה.עבודתה"  מנכים אותה משכר

 .(גננת יוח"א)שעות 
 
 10 +שנערכים פעמיים בשנה ,מיועדות למפגשי הורים פרטני וכללי -הנוספות בשנה השעות  36.  6

שעות/שכר ועושה  מסיבות גן. עבור כל שאר תפקידי הניהול, מנהלת הגן אינה מקבלת 3+ישיבות צוות 
פני  זאת על חשבון זמנה הפרטי. חשוב לנו להדגיש את העובדה שכמנהלות גן, תפקידנו מתפרש על

 .ים וכולל בתוכו תפקידים הנדרשים ממנהל בית ספרתחומים רב
 
נכפות עליהן השתלמויות שאינן מותאמות להשכלתן, לשנות הוותק  -נפגעה האוטונומיה של הגננות. 7

אוכלוסיית הגן ולתחומי התעניינותן. חדשות לבקרים מועלות יוזמות ייחודיות המאלצות את  שלהן לצרכי
לדוג': קישוט קרונות הרכבת הקלה בתמונות ילדי הגנים, הכשרות של ) רבות מזמנן. הגננות לתרום שעות

 (.'מחלקת ביטחון וכו
 
 8גננות יוח"א עובדות )גננות עובדות שש שעות עבודה ברצף, ללא הפסקה.  - הארכת יום העבודה . 8

חישוב שעת דק'.  45דקות ,שעת עבודה של מורה מונה  60שעת הוראה של גננת מונה  .(שעות ברצף
מאז ומתמיד, ורפורמת האופק היתה הזדמנות פז לתיקון, אך זה לא נעשה.  עבודתן של הגננות היה כך

 .איכות העבודה ושחיקה ישירה של הגננת להתארכות יום העבודה יש השפעה על
 
 לעיל בחישוב שעת עבודת הגננת , יוצא כי 8עקב השוני שהוזכר בסעיף  -הנחה של מעונות התמ"ת . 9

שעות מערכת!  7.5עובדת  14.00שעות מערכת, אולם מורה שעובדת עד  6עובדת  14.00-עד  גננת העובדת
שעות שבועיות. כך נשללת גם זכותה של גננת  40התמ"ת מחייבת עבודה של  זכאות להנחה במעונות

 .לקבל הנחה במעונות התמ"ת
 
 -השתלמויות. 10

להשתלמויות שונות, שעליהן הן לא מתוגמלות, וזאת בנוסף לשעות א. המפקחות דורשות מהגננות להגיע 
. ( 1951התשי"א )רבות הקשורות לניהול הגן ונעשות אחה"צ ללא תגמול, ובניגוד לחוקי העבודה  עבודה

 4או  3שעות לפחות בשנה. תגמול עבור שעות אלו ניתן רק בתום  30הגננות להשתלם   בנוסף , מחויבות
 .שהמפקחות ערכו לכל גננת הערכה מעצבת ובתנאי( בדרגהתלוי )שנים 

כשעת לימוד אקדמאית. כיום מחושבת שעת -דק'  45ב. אורך שעת השתלמות צריך להיות מחושב 
 .'דק 60השתלמות 

יש לפרסם את הסילבוס ואת תאריכי המפגשים מראש,  תנוהל בצורה מסודרת:ג. יש לקבוע כי השתלמות 
מראש. אין לכלול בתוכה שעות הדרכה, הערכה מעצבת, פגישות עם צוות תומך  תוכל להערך כדי שהגננת

 .הקיימות 36ש"נ בשכר מוגדל, מעבר ל  וכו'. עבורן יש לשלם
 
סוכם עם הארגון היציג כי יום הערכות אחד יתקיים בשבוע האחרון  -לקראת פתיחת שנה"ל יום הערכות. 11

ימי ההערכות נקבעים ע"פ ראות עיניה של כל מפקחת  -שעות. בפועל 6אוגוסט, ויימשך רק  של חודש
שעות אלה יהיו  6סוכם עם הארגון היציג כי  -השעות המותרות. יתרה מזו 6על  באזורה, ומישכם עולה

המוכרות לצבירה וקידום בדרגה, אך בפועל רוב המפקחות לא כוללות שעות  שעות השתלמות 30כלולות ב 
 .שעות השתלמות לקידום 30אלה ב 
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שנים לאחר חתימת "אופק חדש" ללא  5ש"נ קיבלו הגננות,  36את  -עבודה ללא תשלום רטרואקטיבי. 12

שהגננות עבדו כרגיל בשנים אלה, ולא  -בניגוד להבטחת ההסתדרות. מכאן יוצא -רטרואקטיבי תשלום
 .קיבלו כל תמורה

 
הגננות נערכות לקראת פתיחת שנה"ל הערכות פדגוגית ופיזית , לאורך שבועיים  -עבודה בפגרת הקיץ . 13

שעות עבודה שמבוצעות בימי חופשתן,  84סה"כ  -שעות מידי יום 6יום כפול  14אוגוסט. אלה הם  בחודש
 .תגמול וללא ביטוח, כפי שמחייב חוק הביטוח הלאומי ללא הכרה , ללא

 
עובד הוראה מחוייב ליצור קשר עם הורי הילדים בזמן  OECD הבכל מדינות - קשר עם ההורים. 14

החינוכי, ולהשתמש בכלי תקשורת שמקצה לו מעסיקו, כלומר מייל וטלפון של העבודה. סד העבודה במו
את הגננת ליצור עימם קשר לאחר שעות העבודה, ולחשוף את כלי התקשורת  במדינת ישראל מאלצים

חושפים אותה לתביעות ולשונות רעות, והיא נאלצות לעבוד גם מהבית  הפרטיים שלה לכלל ההורים. בכך
 .והחופשי לטובת העבודה ולתרום שוב שעות רבות מזמנה הפרטי

 
חתמה ממלאת מקום המזכ"ל על תיקון להסכם, ובו האריכה את הפז"ן  2017בשנת  -קידום בדרגה . 15

חטא על פשע, וכעת נדרשות הגננות  לקבל הערכה מעצבת לקראת קידום. כך נוסף לקידום, וחייבה
תגמול ותמורה, ולמלא טפסים, להכין תכנית עבודה ולהפגש עם המפקחת ,  להקדיש שעות מזמנן ללא

 7.5%ל  8.5%ירדה מ  התוספת לדרגה -בטרם הקידום. כמו כן
 
 יום חינוך ארוך -גננות יוח"א    . 16
ט' -, חתמו נציגי המעביד על הסכם הקיבוצי בנושא יום לימודים ארוך שנחתם ב . עם החלת חוק יוח"אא

צויין שמי שלא ירצה לעבוד במסגרת יוח"א לא יחויב, ובמידה שלא  4.6בסעיף  28.8.01התשס"א,  באלול
 -יאלץ המוסד החינוכי שלא לעבוד במתכונת יוח"א . בפועל -לשעות פעילות יוח"א ימצא לו מחליף

הגננות לעבוד כך, ומי שמסרבת לקבל את הדין, מואיימת שתורחק ולגן  לוחצות/ מחייבות אתהמפקחות 
 .ק"מ ממקום מגוריה 30אחר ובמרחק של עד 

. חוק יוח"א נועד ביסודו למסגרות ביה"ס, זאת בגלל העובדה שבביה"ס יש לעו"ה אפשרות לצאת ב
ערים אחדות גם בגני הטרום חובה. מאז בפועל יושם החוק גם בגני הילדים בגיל חובה וב ,להפסקות

ימים ארוכים ועוד  3שעות ברצף. מנהלת גן עובדת  8 –יום הלימודים בגנים ל  החלת אופק חדש הוארך
שעות. הגננות חשות את  8ימים של  4וגננות משלימות עובדות ( שעות 4יום שישי )יום אחד קצר 

 .קות בגן , בשונה מבית הספרלהפס השחיקה ומבהירות שזה בגלל שאין אפשרות לצאת
שעות, בניגוד להוראת חוקי  8ברצף מעל  -7.5516.00בשעות:כפי שצוין לעיל, גננות יוח"א עובדות  ג.

קרי:  -בפגיעה אנושה זו, הן מחויבות להשתלם לאחר שעות העבודה בגןכאילו לא די   העבודה במדינה. 
 .19.00השעה   ממשיכות את יום העבודה ברציפות עד

 .שקלים לגננות 2000 -. מאז החלת אופק חדש הופחת מענק יוח"א בכד
 

הציגה מסקנות חד את השינוי בשכר הגננות ומחלקת המחקר של הכנסת בדקה ע"פ בקשתו של ח"כ נהרי 
בעקבות חלו העסקה ובמעמדה של הגננת בישראל שההבשכר, בתנאי  משמעיות, המוכיחות פגיעה קשה

הולכים וגדלים לצד אפליה מכוונת והתעלמות מטענותיהן החוזרות ונשנות של הפערים . אופק חדש
 'אופק חדש' בגנים הוא כישלון של המדינה, -הגננות בישראל. לפיכך, בניגוד להצהרות הארגון היציג ציבור

 המורים אשר מתיימרת להוות ארגון יציג לעו"ה בישראל. החינוך ובעיקר הסתדרות האוצר משרד

 
 דורית חזן, 
 . יו"ר ארגון גננות מחנכות


