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 ??והגננות? מה נעשה ומה צריך לעשות כדי לחזק את המורים? -המורים ואופק חדש  הסתדרות
 

 עמדת ארגון גננות מחנכות

 
אשר יעסוק בהסתדרות המורים  , 18.07.12 -בוועדת החינוך, התרבות והספורט, ביום רביעי, ה ראת הדיוןלק

להציג מספר  'ארגון גננות מחנכות' אנו מבקשות בשם, ובאופן בו השפיע הסכם "אופק חדש" על המורים

 ה בגנים. בעקבות החלת הרפורמנקודות המבהירות את הפגיעה החמורה במעמדה ושכרה של הגננת 

, איכותן ומיקומן בהתאם לצרכיה ההשתלמויות: בעבר, בחרה הגננת את נושאי פגיעה באוטונומיה של הגננת. 1

וצורכי אוכלוסיית הילדים בגנה. כיום, ניטלה ממנה זכות הבחירה ונכפו עליה השתלמויות שאינן מותאמות 

שעות שנתיות בלבד  60ה מכסה בת להשכלתה, לשנות הוותק ולתחומי התעניינותה. בנוסף לכך, נקבע

השעות נאלצת הגננת לקחת חלק  60להשתלמות, ואין אפשרות לצבור שעות משנה אחת לשנייה. מתוך 

שעות( ויתרת השעות מוקדשת לפיתוח מקצועי מתוך המתווה החדש, השתלמויות ללא  30במפגשי פיקוח )

 ידומה המקצועי.הדבר פוגע באוטונומיה של הגננת ובקסילבוס וברמה נמוכה. 

מקדם ההמרה הינו שיעור התוספת האחוזית לשכר, שמקבל המורה בגין  קביעת מקדם המרה נמוך לגננות:. 2

למורה רגיל, ועד  17%פי סטאטוס המורה, -הצטרפותו ל"אופק חדש".  למורים ניתן מקדם המרה גבוה הנקבע על

בלבד, ללא קשר  %16אחיד העומד על  לגננות נקבע מקדם המרהלמורה אם ומחנכת. לעומת זאת,  %37

 לסטאטוס של הגננת. מדוע?

, מתוך כלל עובדי ההוראה, יקודמו לדרגות רק אחוז מסויםפי ההסכם, -על . קביעת מכסה לדרגות הגבוהות:3

                                                    .            בלבד  3% – 9דרגה ,  5%  - 8דרגה ,   10% – 7דרגה   :בכפוף לקיומה של מכסה פנויהזאת,  הגבוהות.

פי השכר המשולב החדש, המושפע באופן ישיר ממקדם -( נקבעת על9-1מאחר ודרגתו של עובד ההוראה )

                   בהקשר זה נשאלות שתי שאלות:                                             ההמרה, דורגו המורים בדרגות גבוהות ביחס לגננות.

א. מהו מספרם היחסי של המורים לעומת הגננות כיום, בכל אחת מהדרגות הגבוהות?                                         

 ב. האם נותר מקום, במסגרת המכסות שנקבעו, לקידומן של הגננות לדרגות אלו?

 

 3שעות שבועיות )בהתאם לסטאטוס( ועוד  27-24בעבר, משרה מלאה לגננת עמדה על העבודה: שבוע  מבנה.4

 שעות אלה ניטלו מהגננתשעות שנתיות המוכרות לפנסיה.  156שעות השהייה, היוו  3שעות שהייה שבועיות.    

 6.4שעות עבודה פרונטאליות. מכאן, תוספת השעות ברפורמה עומדת על  30.4וכיום שבוע העבודה עומד על 

.                                  זוהי ירידה בערך השעהבלבד.  %16תוספת, ואילו התוספת לשכר עומדת על   %25 -שעות שבועיות המהוות כ

שעות פרונטאליות,               26פי הפירוט הבא: -על ש"ש  36ה למורים ברפורמה עומד על מבנה שבוע העבוד

דה מהבית לבית הספר(                                שעות שהייה )המיועדות בעיקר להסטת העבו 5 -שעות פרטניות ו 5

          בניגוד למורים, גננות נאלצות לבצע את הפעילויות הבאות מחוץ לשעות העבודה, על חשבון זמנן הפרטי:

בין יתר הפעילויות: ישיבות צוות, ישיבות צוות רב מקצועי, מפגשי הורים פרטניים, אסיפות הורים, פעילויות 
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ות בשעות אחה"צ, השתתפות בוועדות שילוב והשמה, הכנת חומרי למידה ותכנון ההוראה, מילוי דוחות, ומסיב

 תיעוד ודיווח ברמה הפרטנית וקבוצתית ותיאום מול גורמי חוץ. 

לים כלל עובדי ההוראה ברפורמה על פעילויות פי ההסכם מתוגמ-על  שעות שנתיות נוספות: 36. תשלום עבור 5

שנים  4שעות לכל מחצית שנה( אולם, גננות שנכנסו לרפורמה כבר לפני  18המתקיימות בתום יום העבודה )

. לאורך תקופה ארוכה שבנו ופנינו להסתדרות זוהי הפרה בוטה של ההסכםעדיין לא מקבלות תגמול זה. 

בטיפול". רק לאחרונה, בעקבות לחץ שהפעלנו, הכריזה ההסתדרות על סכסוך  המורים בסוגיה זו ונענינו "העניין

: אסרה ההסתדרות על הגננות לקיים פעילויות כגוןעבודה והסוגיה עדיין לא נפתרה. כדרך להתמודד עם המצב, 

ר איסומפגשי הכרות עם הילדים לפני פתיחת שנת הלימודים, פעילויות ומסיבות בשעות אחר הצהריים ועוד. 

 זה לא רק שלא הביא לפתרון הסוגיה, אלא, העמיד את הגננת בחזית אל מול המפקחות וההורים הזועמים כאחד

ופגע באקלים המיטבי בניהם, ואף פגע ביחסים בין הגננות באותו ישוב, בין גננות שנשמעו להוראה לבין אלה 

                                                                                שבחרו לא לקיימה.

דקות, בעוד שעת עבודתה של  45לאורך שנים מחושבת שעת עבודתו של מורה לפי . חישוב שעת העבודה: 6

לגננת, בניגוד למורה, אין הפסקה והפוגה מרגע כניסתה לגן ועד לתום יום דקות.  60הגננת מחושבת לפי 

, החברתי והנפשי של ילדי הגן, מוטלת עליה לאורך יום העבודה. האחריות לשלומם וביטחונם הפיזי הלימודים.

                                                                                                                        השוואת שעת העבודה לא עמדה על הפרק במהלך גיבוש הסכם קיבוצי זה. 

גננת הסבב היא גננת הממלאת את מקומה של מנהלת הגן, בימים החופשיים שלה.                                                      הסבב:  . שכרה של גננת 7

מהשכר המלא, ללא קשר לוותק  90%שעות שבועיות( משתכרת רק  30.4משרה ) 100% -גננת סבב המועסקת ב

                                                                                                                          . יש לכך השלכות קשות על גובה הגמלה שתשולם לה לעת זקנהולהשכלתה. מעבר לפגיעה העכשווית בשכר, 

כינו לקראת הקיץ, למשך כשבוע ימים, כדי לה פגרתגננות נאלצות להגיע לגן בעת . עבודה בעת חופשה: 8

פתיחת שנת הלימודים. כמו כן, עליהן לקיים מפגשי הכירות עם הילדים טרם תחילת השנה. זאת בנוסף לימי 

 . על עבודתה במהלך החופשההגננת אינה מתוגמלת על עבודה זו ואף אינה מבוטחת היערכות מטעם הפיקוח. 

 

 

אל מול  קתה ובמעמדה של הגננת בישראל,, בתנאי העסכאמור, אלו עיקרי הפגיעות הכלכליות הקשות בשכרה

והתעלמות מטענותיהן החוזרות  אפליה מכוונתהולכים וגדלים וכל זאת לצד  כלל עובדי ההוראה. הפערים

 ונשנות של ציבור הגננות בישראל. 

 בגיל הילד של והפיזית הנפשית ,החינוכית רווחתו על שאמונות כמיוכגננות, אנו רואות בעבודתנו שליחות. 

האזרח  -אנו מבקשות לדאוג להעצמתה, תגמולה והערכתה של הגננת, המשמשת מודל לחיקוי בעיני הילד רךה

 הבוגר בעתיד. 

 

 

 בברכה,                                                                                    

 ארגון גננות מחנכות                                                                                                     
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