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 מ.מ.מההשינויים בתנאי העסקה של גננות בהסכם אופק חדש על פי 

מרכז המחקר והמידע )מ.מ.מ( הוא גוף מחקר הפועל בכנסת על מנת לספק לחברי הכנסת 

 הדרוש להם לשם עבודתם.  מידע אובייקטיבי ובלתי תלויולוועדותיה 

יים צורפו הגנים לרפורמת אופק חדש. בעקבות השינויים, קם ארגון גננות מחנכות. לפני שנת

לפניכם חלק מהסיבות שהובילו אותנו להקמת הארגון, המצוטטות ממסמך המ.מ.מ שהוא 

 גוף אובייקטיבי ובלתי תלוי:

          .למורים נקבע מקדם המרה גבוה מזה של הגננות, המשתנה בהתאם לסטטוס המורה

וצאה מכך שובצו הגננות בדרגות נמוכות יותר ושכרן נפגע משמעותית. בנוסף, לדרגות כת

הגבוהות נקבעו מכסות והן מאוכלסות בעיקר על ידי מורים. גננות שיהיו זכאיות להשתבץ 

 בדרגות אלו מבחינת קידומן המקצועי, יישארו כנראה בחוץ מפאת חוסר מקום.

         צמים ביחס למורים. גננת משלימה ב"עולם הישן" הייתה גמולי תפקיד לגננות מצומ

 למשכורתה. זכות זו נשללה ממנה באופק. 10%זכאית לתוספת של 

          שעות אוויר לניהול הגן,  3שעות שבועיות מתוכן  30לפני עולם האופק גננות עבדו

 ת. כתוצאה מכך הגננותשעות פרונטליו 30.4שהפכו לשעות עבודה בפועל. כיום גננת עובדת 

 נאלצות למלא את מטלות ניהול הגן ע"ח שעות הפנאי ללא תגמול. 

          שעות  36עד תחילת שנת הלימודים הנוכחית, גננות לא היו זכאיות לתוספת של

 שעות שנגזלו מאתנו.  156שהוענקו למורים. השנה "זכינו בהן" תמורת 

עדת החינוך של הכנסת בה נדונה רמת שכרו של , נערכה ישיבה של ו6.1.2013ביום שני 

עובד ההוראה בישראל. כאשר נציגת הגננות דיווחה על הרעת תנאי הגננות באופק חדש, 

 "הודה נציג הסתדרות המורים מר גד דיעי ש"השכר פר שעה ירד בעקבות הרפורמות

הוא לא  "מדוע חתמו ראשי ההסתדרות עליו אם:לשאלתו של יו"ר ועדת החינוך ח"כ מצנע

 .""לא קראנו טוב את ההסכם:ענה מר גד דיעי "?טוב לעובדים

 



ארגון הגננות נוי המצב. יולנו נותרה עבודה רבה לש ,את ההסכם היטבהם לא קראו את 

דורש להחזיר לאלתר את שעות השהייה שנלקחו מאתנו ואף להגדילן לחמש שעות 

 שבועיות.

ארצי כדי שהארגון היציג ומשרד החינוך יקבלו  בסקראנו מזמינות את הגננות להשתתף 

 משקיעה מנהלת גן בעבודתה. בפועלמושג כמה שעות 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LtQeLzQxal22SBnxFTx3hMzxfKz8OUH-4Y6CQIqyaV8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1LtQeLzQxal22SBnxFTx3hMzxfKz8OUH-4Y6CQIqyaV8/viewform

