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  התביעהסעיפי ראשונית )ולא סופית( של תמצית  –תביעת הגננות 

 

על אף שהגננות נמנות על עובדי ההוראה שהסכם אופק חדש חל עליהם, ועל אף שהגננות והמורים בבתי  .1
הרי שבפועל רפורמת אופק הספר היסודיים וחטיבות הביניים נכללים לכאורה באותה "יחידת מיקוח", 

המדינה והסתדרות המורים התייחסו לגננות כאל סרח  .חדש עסקה בעיקר בבתי הספר ובחטיבות הביניים
עודף ברפורמת "אופק חדש" והגדילו את הפערים בינן לבין המורים ללא כל הצדקה עניינית, ותוך אפליה 

 ברורה. 
 

   -מקדם המרה אפליה לרעה ב .2
 

ן הגננות, מתחשב בשונות בימפלה ומקפח, אשר אינו קבוע, לגננות נקבע בהסכם אופק חדש "מקדם המרה" 
 .יצר פער לרעת הגננות בשכר לעומת המוריםאף את הגידול בשעות העבודה של הגננות ובמלואו משקף אינו 

 
ללא בלבד, קבוע  16%-אשר נקבע ל Y)הגננות מופלות לרעה בנוסחת ההמרה וזאת במקדם ההמרה )

)מקדם  למורים בבתי ספר יסודיים 27%עד  17% מקדם המרה לעומתהתייחסות לסטטוס האישי של הגננת, 
 .גבוה יותר למורים בחטיבות הביניים(אף המרה ה
 

( מפלה את הגננות לרעה לעומת המורים 16%)של  הקבועכי מקדם ההמרה  יתבקש לקבועלעבודה בית הדין 
בלבד על הגננות, בשינויים המחויבים בבתי הספר היסודיים וכי יש להחיל את טבלת ההמרה של המורים 

בהתאם לסטטוס יקדם את שכר הגננות של הגננות יהיה דיפרנציאלי ווללא כל אפליה כך שמקדם ההמרה 
הן לעבר בבתי הספר היסודיים,  כפי שהוא מקדם את שכר המוריםשלהן ולתוספת המטלות שהוטלה עליהן, 

 .והן לעתיד
 

  – תשלום שכר בגין פעילויות  שמעבר להוראה פרונטליתאי בואפליה הפרה של החוק  .3
 

ביטל הוא שעות שהייה בשבוע,  5הסכם אופק חדש מפלה את הגננות לרעה בכך שבעוד שהעניק למורים 
שעות  150-הגננות נדרשות לבצע למעלה מכלל שבועיות ויצר מצב שבו  ניהול גן  שעות 3  מנהלות הגן לגננות

 . שנתיות שכר, על חשבון זמנן הפרטי ואף במהלך חופשותעבודה שנתיות ללא 

כך, הגננות נדרשות חדשות לבקרים להשתתף על חשבון זמנן החופשי וללא כל שכר והחזר הוצאות בכנסים 
ובימי עיון,  בקורסי עזרה ראשונה ו"רענון" שלהם, בתדריכים ביטחוניים של הרשות המקומית וכן הן 

הגן בתחילת השנה; במילוי דוחות על ילדים להפניות טיפול אישי/ועדות השמה; בהכנת עוסקות "בהתנדבות" 
שיחות והתכתבויות עם הורים בערב, בבית )המפקחות דורשות מהגננות להיות זמינות ; בקניות, הפקדות בבנק

דגנט טלפונית להורים בכל שעות היממה(; בהכנת תכניות עבודה שנתיות חודשיות ושבועיות; במילוי דוחות במ
 וכיוצ"ב.

 
מעבר במסגרת ולצורך עבודתן כי כל הפעילויות שהגננות נדרשות לבצע  יתבקש להצהירלעבודה בית הדין 

להוראה הפרונטליות הן בגדר שעות עבודה לכל דבר ועניין וכי המדינה חייבת לשלם לתובעות את מלוא 
בגין שעות עבודה ולדאוג לביטוחים המתאימים השכר והתנאים הנלווים )לרבות הוצאות נסיעה וחניה( 

 ., הן לעבר והן לעתידאלה, ללא יוצא מן הכלל
 

  –הפסקות  אי מתןבעבודה ועת ובאורך שיום אורך אפליה לרעה ב .4
 

הגננות מופלות לרעה לעומת המורים בכך שיום עבודה רגיל שלהן יותר ארוך מזה של המורים ושעת הוראה 
 .דקות 50 – 45דקות בעוד שעת הוראה פרונטלית של מורה היא  60פרונטלית שלהן נמשכת 

 
ה הגננות זכאיות להשוואת אורך השעה המזכה בשכר שעת עבודה שלהן לזה של המורים ולקבל שכר שוו

 ., הן לעבר והן לעתידבגין אורך שעת עבודה שווה
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ככל שלא ניתן לקצר את יום העבודה של הגננות כך שיחפוף את יום העבודה של המורים, הרי שיש לחשב 
 .את משכורתן של התובעות לפי אורך שעות ההוראה של המורים

 
שעות  7.3יזכה את הגננת בשכר בגין ה'(  –גננת מנהלת גן בימים א'  –דקות  365כך, למשל, יום עבודה של 

 שעות לשכר(. 7.3דקות לשעה =  50דקות ליום /  365)
 

דקות ליום  485שעות ) 9.7תקבל שכר בגין  16:00-ל 07:55כך, גננת יוח"א המועסקת ביום ארוך בין השעות 
 שעות לשכר(. 9.7דקות לשעה =   50 /
 

השכר שלהן לזה של את ושל הגננות כי יש להשוות את אורך יום העבודה  יתבקש להצהירלעבודה בית הדין 
 ., הן לעבר והן לעתידהמורים

 
 עבודהלא מקבלות הפסקות במהלך יום  הןבניגוד למורים, ש בכך גם המורים לעומת לרעה מופלות הגננות

 .ומעלה שעות 6 נמשך הוא כאשר גם, מלא
 

גם בנושא המורים  אלה של הגננות להעבודה של כי יש להשוות את תנאי יתבקש להצהיר  לעבודה בית הדין 
 30באורך של שירותים וכן הפסקות למנוחה וסעודה הפסקות לגרום לכך שגננות יוכלו לקחת  וההפסקות 

 שעות ובהתאמה לימי עבודה ארוכים במסגרת יוח"א.  6דקות לפחות ביום עבודה שעולה על 
 

  –אפליה לרעה באי מתן כפל גמולים  .5
 

 . ם. הגננות מנהלות הגן מופלות לרעה לעומת המורים בכל הנוגע לגמולי
 

גננות מנהלות גן לא מקבלות בנוסף ואילו הסכם אופק חדש קובע כי מורים יכולים לקבל שני גמולי תפקיד. 
מנהלות  וכיוצ"ב.  בריאות/גן ירוק, הדרכהכגון: ניהול גן שהן מבצעות, לגמול הניהול גמול בגין תפקיד נוסף 

 גן, בשונה ממורים, גם לא מקבלות גמול על כך שהן אחראיות על טיולים בגן. 
 

כפל גמולים  הגננות גם בכך שהיא לא משלמת להן כי המדינה מפלה את יתבקש לקבועלעבודה בית הדין 
 .כפי שמקבלים המורים וכי יש לתת לגננות מנהלות גן הממלאות תפקיד נוסף כפל גמול

 
הגננות מנהלות הגן מופלות לרעה לעומת המורים בכל הנוגע ל"גמול  -אפליה לרעה בנוגע לגמול שילוב  .6

  - שילוב"
 

 על הרצף או למשל בהפרעת קשב)על שילוב ילד מאובחן  "גמול שילוב"מקבל  בית ספר יסודימורה ב
 .בכיתה רגילה האוטיסיטי(

 
 .ילדים 35ילדים מאובחנים בגן של  8רק אם יש  תקבל "גמול שילוב" גננת 

 
וגע לשילוב ילדים כי יש להשוות את תנאי התובעות לתנאי המורים גם בנ יתבקש לקבועלעבודה בית הדין 

 גמול שילוב החל מהילד המאובחן הראשון בגן.  מאובחנים בגנים ולהקנות
 

גננות משלימות נדרשות לעבוד  -אפליה לרעה בהיקף משרה של גננות משלימות  ובשלילת גמול פיצול  .7
שעות רבות יותר על מנת להגיע למשרה מלאה ללא פיצוי בשכר וכאשר הסכם אופק חדש שלל מהן את 

 גמול הפיצול ששולם להן קודם לכן.
 

כלומר,  שעות שבועיות.  30.4 -שעות שבועיות לעומת גננת מנהלת גן  33.8משרה מלאה של גננת משלימה הוא 
משרה והיא נדרשת לעבוד  100%משרה ולמנהלת גן  90%שבועיות מחשיבים לה   30.4גננת משלימה שעובדת 

 צדקה עניינית.אין לאבחנה זו כל ה יותר שעות על מנת לקבל שכר וזכויות בגין משרה מלאה. 
 

כי משרה מלאה של גננת משלימה היא בהיקף משרה של מנהלת גן על כל  יתבקש להורותלעבודה בית הדין 
את גמול הפיצול שנשלל מן  לתובעותוכן להורות למדינה להשיב  המשתמע מכך, שכן מדובר באפליה פסולה

 .חדש אופק החלת עם הגננות המשלימות
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  –פגיעה שלא כדין במשרתן של גננות יוח"א  .8
 

הגננות המועסקות ביום חינוך ארוך )יוח"א( מקבלות "קביעות" רק על חלק מהמשרה שלהן במסגרת 
מדיניות "גמישות תעסוקתית" שאותה מפעילות המפקחות באופן מקפח, בשרירות וללא כללים ונהלים 

 אוניברסליים.
 

המדינה העניקה למפקחות יד חופשית במסגרת מדיניות של "גמישות תעסוקתית" והן רשאיות לשבץ את 
מדיניות ה"גמישות התעסוקתית" מופעלת בעיקר כלפי גננות יוח"א  בשני ימים ארוכים ויום וחצי קצרים. 

ה בלבד ואם היא משר 74%גננות צעירות ביוח"א. שיבוץ כזה יוצר בעיה, שכן הגננת ששובצה כך מגיעה ל
משרה.  לעיתים המפקחות  74%שנים, היא מקבלת לאחר שלוש שנים קביעות על  3מועסקת כך במשך 

אך בעיקרון הן מותירות את השעות  74%-משלימות לגננות הצעירות שעות משרה בהיקף גבוה יותר מ
תאם לשיקול דעתן החסרות להשלמת המשרה כמאגר שעות זמין, שבו הן יכולות לעשות שימוש מזדמן בה

 ולשלוח את הגננות למילוי מקום בהתאם לצורך.
 

. גננות אלה עובדות יום וחצי בגן קבוע גננות משלימות צעירות בגני יוח"אהמצב אף יותר חמור בקרב 
. בשל כך, הן אינן יכולות לעבוד בבקרים בגנים הרגילים שיום 13:30ובנוסף, מחליפות גננות החל משעה 

 משרה. 54%-ולכן הן מגיעות רק ל 14:00מסתיים בשעה הלימודים בהם 
 

 : יתבקש לקבועלעבודה בית הדין 

 כי יש לאפשר לכל גננות יוח"א המעוניינת בכך לעבוד משרה מלאה; 

)ואחרות( עד היקף של משרה מלאה  כי כל השכר המשולם בגין כל שעות העבודה בפועל של גננות יוח"א
 ;, ה לעבר והן לעתידייחשב כשכר פנסיוני לכל דבר ועניין

ולא להותיר את  כי יש לקבוע כללים אוניברסליים, הוגנים ושקופים להעסקת גננות יוח"א בשעות משלימות
 .העניין לשיקול דעתן של המפקחות

  –אי מתן "שעות הנקה" בהפרה של הוראות התקשי"ר  .9
 
 . שעות ביום לא מקבלות "שעות הנקה", בהפרה של הוראות התקשי"ר 6 -ננות המועסקות למעלה מג
 

 .וליתן לגננות שעות הנקה, לעבר ולעתיד למדינה לפעול בהתאם לתקשי"ר בית הדין לעבודה יתבקש להורות
 

    -חישוב דמי מחלה וימי מחלה בהפרה של הוראות התקשי"ר  .10
 

 נושא זה מצוי עדיין בבדיקה. 
 

 – עסיקה את הגננות העסקה פוגעניתמהמדינה  .11
 

כאשר היא ומעסיקה אותן העסקה פוגענית  ומנוחה עבודה שעות חוקהמדינה מפרה כלפי הגננות את  •
 .ושירותיםלא מאפשרת להן לקחת הפסקות למנוחה, סעודה 

 

או רק סייעת אחת( לא הותאמו , ושתי סייעות  גננת) לאנשי הצוות בגן( 30-35)היחס בין כמות הילדים  •
בנסיבות אלה, התובעות נאלצות לעבוד מטלות. ומורכבות הלהמלצות ועדת טרכטנברג, על אף הגידול 

 ילו בשביל ללכת לשירותים.ברציפות שעות עבודות וארוכות, מבלי שהן יכולות לקחת הפסקה, אפ
בלתי חוקי, בלתי סביר ובלתי מתקבל על הדעת זה ולא עושה פוגעני, המדינה מודעת למצב דברים 

גני הילדים אין חדרי שירותים המתאימים לצוות חלק מלכך יש להוסיף כי ב מאומה על מנת לתקנו.
י שירותים קטנים, עם אסלות נאלצות להשתמש בחדרהמועסקות בגנים אלה עובדות הגן וכי התובעות 
 נמוכות ודלתות חלקיות.

 

ובתנאי  לפעוטות בגנים לגננות )ולצוות(פיזית המדינה מעסיקה את הגננות בגנים שאינם מותאמים  •
מעבר להעסקת הגננות בגנים צפופים מדי, עם צוותים קטנים ובימי  .עבודה בלתי סבירים ובלתי ראויים

מפרה גם את חובתה כמעסיקה לספק לגננות תנאי עבודה פיזיים  עבודה שאין בהם הפסקות, המדינה
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בגן עבודה הסביבת  וסביבת עבודה פיזית המותאמת לאתגרים שעמם מתמודדות הגננות מדי יום ביומו.
בעקבות ועדת טרכטנברג   2012לא גמולים, שהוכנסו לגנים בעיקר בשנת  מותאמת לפעוטות אינה 

 .אין פינת מנוחה, אין מקלחותאין מים חמים, אגני שטיפה, בגנים . אין ולצוות שאמור לטפל בהם
 

ימי  5)שבוע העבודה הוא של או ביום אחר בימות השבוע לא עובדת בימי שישי  כאשר סייעת שניה •
נאלצות להסתדר   הראשית  הגננת והסייעת במקרה כזה ושל הסייעת החלפה  לא תמיד יש– עבודה( 

  .בלי סייעת שניהילדים  וזאת  35בתנאים הפיזיים הקשים עם 
 

על אף שהחובה לדאוג למילוי מקום של גננת שחייבת להיעדר היעדרות בלתי צפויה בשל מחלה או אבל  •
מפקחות על הגננות את הוכיוצ"ב מוטלת על משרד החינוך )או הרשויות המקומיות(, בפועל מטילות 

 להגיעפעמים רבות כשגננות לא מצליחות למצוא מחליפה, הן נאלצות   .מחליפה מציאתל החובה 
 .אחרים או לאלתר פתרונות  ,חולותלעבודה 

 

לקצץ בתקציב העסקתן של סייעות רפואיות לילדים אלרגיים החליט לפני מספר חודשים משרד החינוך  •
ההחלטה טרם  ולהטיל גם את האחריות על שמירת בריאותם של הילדים האלרגיים בגנים על הגננות.

 תש"פ.יושמה, אך היא צפויה להיות מיושמת בשנת הלימודים 
 

כי על משרד החינוך לדאוג לתנאים פיזיים מתאימים בגני הילדים יתבקש להצהיר  בית הדין לעבודה •
ולדאוג לשיבוץ סייעת שנייה שישה ימים  וכן לפתור באופן מוסדי את בעיית הגננות מחליפות המקום

 .בשבוע
 

פיצוי ללא הוכחת נזק קבל מהמדינה זכאית ל מהתובעותלקבוע כי כל אחת  יתבקש בית הדיןנוסף, ב
 בשל העסקתה בתנאים בלתי הולמים. 

 
  –פגיעה בחופש ההתארגנות של הגננות  .12

 
המדינה והסתדרות המורים פוגעות בחופש ההתארגנות של הגננות ונוקטות פעולות פסולות על מנת למנוע 

 .הסתדרות המורים ולהצטרף לארגון גננות מחנכותמהן לעזוב את 
 

כי כל אחת מהתובעות זכאיות לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפגיעה בחופש  יתבקש להצהיר בית הדין לעבודה
 ההתארגנות שלה.

 
  –ייצוג בלתי הוגן  .13

 
פרה את חובתה לייצוג מבמעמדה ובתפקידה כארגון היציג של הגננות במדינה ו ועלתהסתדרות המורים מ

  כאשר היא שותפת ליצירת אפליית הגננות לרעה. הוגן של הגננות
 
להצהיר כי כל תובעת זכאית לקבל מהסתדרות המורים פיצוי ללא הוכחת נזק יתבקש  ית הדין לעבודהב

 ההפסדים והנזקים שנגרמו לתובעות כתוצאה מכך.בגין הפרת חובת הייצוג ההוגן ומכלול 
 

הנתבעות במסגרת התביעה זכאיות לכל הזכויות הכספיות  התובעותכי  יתבקש להצהירלעבודה הדין  בית .14
 . , לרבות פיצויי הלנה ו/או הפרשי ריבית והצמדהלעתיד והן( התביעה הגשת לפני שנים)שבע  לעבר הן
 

  חשובה: הערה

, אשר מרכזות יחד עם מנהלות ארגון גננות מחנכות בודקותאנו . יםסופי םאינותוכנם  שלעיל  הסעיפיםת רשימ
 , שניתן לתבוע בגינןבמסגרת אופק חדש )ובכלל( אם קיימות פגיעות נוספות בגננות עבורנו את הנושאים לתביעה,

 . במסגרת תביעה זו

 

 3.12.18, ידי עו"ד ורד גרטל-נכתב על


