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  כ' כסלו תשע"ז 20.13.16

 נייר עמדה בנושא : החלת אופק חדש בגני הילדים

רפורמת אופק חדש יושמה במוסדות החינוך בארץ במטרה לשפר את מעמדם של עובדי ההוראה בישראל. היום, 
זו הזדמנות פז לתקן דברים  ההית -יתרה מזו במבט לאחור אנו יודעות בוודאות שהמטרה בגני הילדים לא הושגה.

כארגון שהוקם במטרה  נות ובילדי הגן.ום לעשות זאת, פגעו בגנ, אך במקOECDוליישר קו עם תקני מדינות ה
הגננות, מסמך זה לא ידון בפגיעה במעמדם של כלל עובדי ההוראה, אלא יתמקד בפגיעה להשמיע את קולן של 

בשינויים בתנאי העסקה של גננות הייחודית במעמד הגננת. לפיכך, אנו חושפות בפניכם נתונים מתוך מחקר הדן 
 (.    2013כנסת ישראל, אוקטובר  -)מרכז המחקר והמידע  בעקבות "אופק חדש"

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

ללא קשר לסטאטוס שלהן. ( והנמוך ביותר מבין כלל עובדי ההוראה, 16%מקדם המרה אחיד ). לגננות נקבע 1 
 למקדם ההמרה השלכה ישירה על השכר המשולב הקובע את דרגת עו"ה.    

, בעוד גננות אמהות הקובע את השכר המשולב והדרגה למקדם ההמרהתוספת  10%ות מקבלות אמה. מורות 2
ואינה  14תוספת לשכרן המשולב )בשונה ממורה, תוספת זו נגרעת משכר הגננת בהגיע ילדה לגיל  10%מקבלות 

                                                               מקנה דרגה קבועה(.                                                                  
                                                                      השלכה ישירה על שכרה ודרגתה של הגננת.        2-1כאמור, לסעיפים 

 המעידים על כך.       נתוני משרד החינוךבסעיף הבאים יוצגו 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
פי השכר המשולב החדש, -( נקבעת על9-1היות ודרגתו של עובד ההוראה ) -(1-9) מיקום הגננות בדרגות השכר. 3

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

 .  1-5בדרגות השכר הנמוכות 

שעות פרונטאליות ושל גננת משלימה  30.4מנהלת גן ברפורמה עומד על  -שבוע עבודה של גננת -בסיס המשרה. 4
שעות חינוך לגננת שאינה כלולה ברפורמה. עם החלת  3שעות פרונטאליות +  27שעות, זאת לעומת  33.8על 

שעות החינוך השבועיות, המהוות רכיב פנסיוני, וכל שעות העבודה של הגננת הינן  3רפורמה נגרעו מהגננת ה
                           שעות הוראה בפועל )שעת חינוך מקבילה לשעת שהייה של מורה(.                                                                      

שעות  5-שעות עבודה פרטנית ו 5שעות הוראה פרונטאליות,  26מהן  -שעות 36דה של מורה עומד על שבוע העבו
מופרכת מיסודה. אילו קיבלו  -שהייה.  הטענה כי תוספת השעות של מורים 'באופק חדש' גדולה משל הגננות

יא שהגננת תבצע את כלל הצפייה השבוע העבודה היה זהה. כפי הנראה,  -בדומה למורים -שעות שהייה 5הגננות 
      המטלות הנדרשות מתפקידה על חשבון זמנה הפרטי וללא תמורה.

ש"ש לגננת מנהלת גן.            30.4ש"ש, לעומת  33.8בסיס המשרה של המשלימה עומד על  – גננת משלימה. 5
 10%ול בשיעור מהשכר בלבד. מעבר לכך, גמול הפיצ 90%משתכרת  -ימים בשבוע 5גננת משלימה המועסקת 

שניתן לגננת שאינה כלולה ברפורמה, נגרע משכרה עם הכניסה לאופק חדש. גננת משלימה אינה זכאית לגמול 
 .     הפגיעה בגננת המשלימה הינה כפולה ובלתי צודקתניהול או לשעות חינוך. מכאן, 

 ים לשני גמולים ויותר במצטבר.   ניהול או חינוך, לעומת מורים הזכא -גננת זכאית לגמול אחד בלבד -גמולים. 6
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"מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה ( זכאית מורה 3)7סעיף  1954-ע"פ חוק עבודת נשים, תשי"ד -שעת הנקה. 7
להפחתה של שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ואין מנכים אותה משכר  –חדשים מאותו יום 

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

השעות הנוספות בשנה מיועדות למפגשי הורים וישיבות צוות בלבד. עבור כל שאר תפקידי הניהול מנהלת  36. 8
העובדה שכמנהלות גן,  הגן אינה מקבלת שעות/שכר ועושה זאת על חשבון זמנה הפרטי. חשוב לנו להדגיש את

 תפקידנו מתפרש על פני תחומים רבים וכולל בתוכו את כלל התפקידים הנדרשים ממנהל מוסד.   

נכפות עליהן השתלמויות שאינן מותאמות להשכלתן, לשנות הוותק שלהן  -האוטונומיה של הגננות נפגעה. 9
 לצרכי אוכלוסיית הגן ולתחומי התעניינותן. 

שעות  8גננות עובדות שש שעות עבודה ברצף, ללא הפסקה. ]גננות יוח"א עובדות  - יום העבודה הארכת. 10
כשל מורה. אמנם בכך אין שינוי בחישוב שעת עבודתן של  45דקות ולא  60ברצף[. שעת הוראה של גננת היא 

 נת.הגננות אבל עם התארכות יום עבודתן יש השפעה על איכות העבודה ושחיקה ישירה של הגנ

דק'  60עקב העובדה ששעת עבודה של גננת היא  -חיסול זכאות גננות אימהות לקבל הנחה של מעונות התמ"ת. 11
שעובדת  מורה םשעות, אול 6עובדת -14.00 דיוצא כי גננת העובדת ע '. דק 45עבודתה מונה  תלעומת מורה, ששע

שעות ביום. בכך נפגעה הגננת כפל  8בודה של שעות! זכאות להנחה במעונות התמ"ת מחייבת ע 8עובדת  14.00עד 
 כפליים!

לא מתוגמלות,  עליהן הןופגישות בבית הספר, ש ת מהגננות להגיע להשתלמויותהמפקחות דורשו -השתלמויות. 12
 , ובניגוד לחוקי העבודהוזאת בנוסף לשעות עבודה רבות הקשורות לניהול הגן ונעשות אחה"צ ללא תגמול

 .[1951]התשי"א 

ש" שנים לאחר חתימת "אופק חד 6ש"נ שקיבלו הגננות, הן קיבלו  36את  -עבודה ללא תשלום רטרואקטיבי.13 
בשש שנים אלה, על סמך כרגיל שהגננות עבדו  -מכאן יוצא. בניגוד להבטחת ההסתדרות -ללא תשלום רטרואקטיבי

 הבטחת לילי פוקמונסקי, ולא קיבלו תמורה עבורם.

 6יום כפול  14נערכות הגננות לקראת פתיחת שנה"ל במשך שבועיים לפחות, אלה הם  -עבודה בחופשת הקיץ. 14
שעות עבודה שמבוצעות בימי החופשה שלהן, ללא הכרה , ללא תגמול וללא ביטוח, אם  84סה"כ  -שעות מידי יום

 חלילה ייפגעו בדרך לגן או במהלך ההכנה בגן. 

הארגון היציג כי ימי הערכות יתקיימו בשבוע האחרון של חודש סוכם עם  -ימי הערכות לקראת פתיחת שנה"ל. 15
ימי ההערכות נקבעים ע"פ ראות עיניה של כל מפקחת באזורה, ומישכם  -שעות. בפועל 6אוגוסט, ויימשכו רק 

שעות  30השעות האלה יהיה כלול ב 6סוכם עם הארגון היציג כי  -השעות המותרות. יתרה מזו 6עולה על 
ת לצבירה וקידו ם בדרגה, אך בפועל רוב המפקחות לא כוללות שעות אלה, ומחיבות את הגננות השתלמות המוכרו

 להגיע בימי החופשה לפגישות.

עובד הוראה מחוייב ליצור קשר עם הורי  OECDבכל מדינות ה -לאחר שעות העבודה -קשר עם ההורים. 16
שום מה זה פועל הפוך, והגננות מסיימת את יום הילדים תוך כדי שעות העבודה במוסד החינוכי. במדינת ישראל מ
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העבודה בגן, אך בפועל ממשיכות להתנהל מול הורי הגן בערבים, ע"ח בני משפחתה, קשריהן החברתיים ומחבלת 
 בתפקודה כאם וכרעיה במשפחה. 

 -גננות יוח"א. 17

גננות שלא ירצו לעבוד סוכם מול הארגון היציג שה  [1976עם החלת אופק חדש בגני יוח"א , ]חוק שטרית  .א
המפקחות מחייבות את הגננות לעבוד כך, ומי שמסרבת לקבל את  -יוח"א לא יחוייבו בכך. אולם בפועל

 ק"מ ממקום מגוריה. 30, או לעבודה עם גילאי ט.ט.ח או במרחק של מועברת לגן אחרהדין, 
בניגוד להוראת חוקי העבודה שעות ללא הפסקה,  8עובדות ברצף מעל  16.00 -7.55גננות יוח"א העובדות  .ב

קרי: ממשיכות את יום  -במדינה. לא די בפגיעה אנושה זו, הן מחוייבות להשתלם לאחר שעות העבודה בגן
וללא תגמול  –. באיזה מגזר עובד נדרש להקדיש כ"כ הרבה שעות ברצף 19.00העבודה ברציפות עד השעה 

היה צריך לתת את הדעת כיצד לשלב את חובת ראוי, כמו הגננות? מי שהגה את החלת האופק ביוח"א, 
 ההשתלמות של גנות יוח"א בלי לפגוע אנושות בבריאותן ובשלוות נפשן

ש"ש והיא  33.8. כדי להגיע למשרה מלאה עליה לעבוד נפגעשל גננות משלימות בגני יוח"א,  הקף משרתן .ג
 .לא יכולה להגיע לזה בשום אופן, וזאת מפאת אילוצי המערכת

 
מדוע מחושבת הפנסיה ע"פ ממוצע בין שתי תקופות? באיזה מגזר מחושבת  -וב נוסחא לקראת פנסיהחיש . 18

 .הפנסיה לעובד ע"פ ממוצע בין שתי תקופות ? בכל מקום מחושבת הפנסיה ע"פ המשכורת האחרונה
 
את לפני כשבועים חתם וסרמן על הסכם דרגות חדש, בו שוב פגע בעו"ה, ועיכב  -הסכם דרגות חדש. 19
 .3שנים במקום  4בפז"ן  המתנה -התקדמות בדרגות הגבוהותה

 

אלו עיקרי הפגיעות הקשות בשכרה, בתנאי העסקתה ובמעמדה של הגננת בישראל שהגיעו בעקבות אופק חדש, 
הפערים הולכים וגדלים וכל זאת לצד אפליה מכוונת והתעלמות מטענותיהן החוזרות ונשנות של ציבור הגננות 

 בישראל. 

 .י פונה אליכם ומבקשת את עזרתכם בתיקון מיידי של הפגיעות בגננותאנ

 

 

 
 בברכה 
 דורית חזן, 
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 


