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                             תשע"ד                                                                                                                         אייר  כא'
5.0201. 

 לקחי אופק חדש: נייר עמדה בנושא 

     את מעמדם של עובדי ההוראה בישראל0  לשפרבארץ במטרה  מוסדות החינוךב יושמהרפורמת אופק חדש 

להשמיע את קולן של  מטרהב כארגון שהוקםבמבט לאחור אנו יודעות בוודאות שהמטרה לא הושגה0  ,היום

 הייחודית במעמד הגננת0 פגיעהבמסמך זה לא ידון בפגיעה במעמדם של כלל עובדי ההוראה, אלא יתמקד  ,הגננות

  שינויים בתנאי העסקה של גננות בעקבות "אופק חדש"בהדן  מחקר מתוךים נתונבפניכם לפיכך, אנו חושפות 

                                                                             (5.120כנסת ישראל, אוקטובר  -)מרכז המחקר והמידע

ליתר  השוואהב ה אותן לרעהתפלוהבגננות  האופק חדש פגע רפורמת מעל לכל ספק כי מוכיחותהבאות  עובדותה

 0 עובדי ההוראה

בעת המעבר מהעולם הישן לעולם האופק, הוחלט על מקדם המרה לחישוב השכר החדש0  -מקדם המרה 10

 ללא קשר לסטאטוס שלהן0 ,מבין עובדי ההוראה הנמוך ביותר( 11%אחיד ) לגננות נקבע מקדם המרה

למורים נקבע מקדם המרה שנע  0את דרגת עו"ה השכר המשולב הקובע למקדם ההמרה השלכה ישירה על

                                                                           21%-11%בין 

הקובע את השכר  למקדם ההמרה .%1 תוספת של  מהות מקבלותיא מורות-תוספת למקדם המרה 50

שונה ממורה, תוספת זו )לכן ב כרן הכוללשתוספת ל .%1מהות מקבלות יאגננות בעוד  המשולב והדרגה,

            0(ואינה מקנה דרגה קבועה .1נגרעת משכר הגננת בהגיע ילדה לגיל 

יוצגו נתוני משרד החינוך  סעיפים הבאיםהשלכה ישירה על שכרה ודרגתה של הגננת0 ב 1-5לסעיפים  ,כאמור

 0 המאוששים את המצב העגום של הגננות

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

דורגו  פי השכר המשולב החדש,-ודרגתו של עובד ההוראה נקבעת על היות -(1-9) מיקום הגננות בדרגות השכר0 2

עומד  1-9 :מנתוני משרד החינוך עולה כי שיעור המורים בדרגות הגבוהותמרבית הגננות בדרגות הנמוכות0 ולראיה, 

מהנתונים כי מרבית הגננות ממוקמות בדרגות עוד עולה  808%0 –והוא כמעט כפול משיעורן של הגננות  1101%על 

  1-20 :השכר הנמוכות

 51לעומת זאת ,  שעות פרונטאליות .2.0מנהלת גן ברפורמה עומד על  -עבודה של גננתהשבוע  -המשרה בסיס0 .

 עם החלת הרפורמה נגרעולגננת שאינה כלולה ברפורמה0 ]"שעות אוויר"[  שעות חינוך 2+  שעות פרונטאליות

שעות הוראה הפכו להמהוות רכיב פנסיוני, וכל שעות העבודה של הגננת  ,שעות החינוך השבועיות 2 נתמהגנ

                                                                                                בפועל )שעת חינוך מקבילה לשעת שהייה של מורה(0 

שעות  2-שעות עבודה פרטנית ו 2שעות הוראה פרונטאליות,  51מהן  -שעות 21על שבוע העבודה של מורה עומד 

                                                                                     שהייה0                                                   

 2מופרכת מיסודה0 אילו קיבלו הגננות  -הטענה כי תוספת השעות של מורים 'באופק חדש' גדולה משל הגננות

תבצע את כלל המטלות  שבוע העבודה היה זהה0 כפי הנראה, הצפייה היא שהגננת -בדומה למורים -שעות שהייה

       על חשבון זמנה הפרטי וללא תמורה0 הנדרשות מתפקידה
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לגננת  שעות שבועיות .2.0לעומת  שעות שבועיות 2208של המשלימה עומד על  בסיס המשרה – גננת משלימה0 2

 .%9משתכרת אך  ממנהלת גן, יותר שעותדת בפועל ימים בשבוע ועוב 2גננת משלימה המועסקת מנהלת גן0 

, נגרע משכרה עם בעולם הישןהמשלימה שניתן לגננת  %.1מהשכר בלבד0 מעבר לכך, גמול הפיצול בשיעור 

הכניסה לאופק חדש0 גננת משלימה אינה זכאית לגמול ניהול או לשעות חינוך0 מכאן, הפגיעה בגננת המשלימה 

     הינה כפולה ובלתי צודקת0                                            

                            0 יםמצטברלעומת מורים הזכאים לשני גמולים ניהול או חינוך,  -גננת זכאית לגמול אחד בלבד -גמולים0 1

מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה "( זכאית מורה 2)1סעיף  .192-ע"פ חוק עבודת נשים, תשי"ד -0 שעת הנקה1

חת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ואין מנכים אותה משכר שעה אלהפחתה של  –חדשים מאותו יום 

  )גננת יוח"א(0 0שעות 8גננת אינה זכאית לשעת הנקה גם אם יום עבודתה נמשך  -בניגוד למורהאך  "עבודתה

הניהול מנהלת הגן  עבודותמיועדות למפגשי הורים וישיבות צוות בלבד0 עבור כל שאר - הנוספותהשעות  21 80  

שכר ועושה זאת על חשבון זמנה הפרטי0 חשוב לנו להדגיש את העובדה שכמנהלות גן,  /ינה מקבלת שעותא

 0   תפקידנו מתפרש על פני תחומים רבים וכולל בתוכו את כלל התפקידים שנדרשים ממנהל מוסד

ן, הוותק שלה, לשנות ן השתלמויות שאינן מותאמות להשכלתן: נכפות עליהנפגעה תושל הגננ אוטונומיהה0 9

  0 ולתחומי התעניינותןלצרכי אוכלוסיית הגן 

]גננות יוח"א  למורים יש הפסקה0 גננות עובדות שש שעות עבודה ברצף, ללא הפסקה0 -יום העבודה  הארכת 1.0

של מורה0 אמנם בכך אין שינוי בחישוב שעת כ 2.דקות ולא  .1ת היא של גננ ת הוראהשעשעות ברצף[0  8עובדות 

 שחיקה של הגננת0היש השפעה על איכות העבודה ושל הגננות אבל עם התארכות יום עבודתן עבודתן 

0 שהגיעו בעקבות אופק חדש אלו עיקרי הפגיעות הקשות בשכרה, בתנאי העסקתה ובמעמדה של הגננת בישראל

ת ונשנות של חוזרופניות מ של ראשי המשרד אפליה מכוונת והתעלמות ולצדם ,הולכים וגדליםבין עו"ה הפערים 

 הגננות בישראל0 

 0תיקון מיידי של הפגיעות בגננותב את עזרתכםמבקשת וועדה ופונה אליכם חברי האני 

 

 

 בברכה 
 דורית חזן, 
 יו"ר ארגון גננות מחנכות
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