
 

 גננת יקרה, הידעת?

 

 והפעם: מידע לגננת המשלימה בגן יוח"א

 

 לפנייך מידע חיוני הנוגע לתנאי העסקתך וזכויותיך כגננת משלימה בגני יוח"א.

1. העסקה ביום לימודים ארוך תעשה אך ורק בהסכמתה של הגננת, אין לכפות 
ביוח"א. עליה עבודה   

אסמכתא: "למען הסר ספק יובהר, כי עובד הוראה אשר מועסק בשירות המדינה, ישובץ בשעות יוח"א אך ורק 
, מעודכן לתשע"א(.17/05/09)הסכם קיבוצי מיום  בהסכמתו"  

 

משרה. %100ש"ש =  33.8 –. בסיס המשרה לגננת משלימה 2  

לתשומת ליבך, גננת משלימה נאלצת לעבוד 3.4 שעות שבועיות יותר מגננת 
שכר . %100נהלת גן כדי לקבל מ  

עוולה נוספת: מתוקף הסכמי 'אופק חדש' נגרע גמול הפיצול שהיווה  5% תוספת 
.לשכר המשולב  

 

כגננת משלימה ביוח"א מוצעות לך מספר אפשרויות לשבוע העבודה: .3  
  הערה: יום העבודה מתחיל בשעה 07:55, השעה המצוינת בטבלה היא שעת סיום יום העבודה.

  

 אסמכתא: משרד החינוך - אגף הכספים, מיום 25/06/13 ת-5910

 

 

 

רהסוג המש בסיס  ו ה ד ג ב א 
 )ש"ש(

היקף 
 המשרה

%90 33.8   14:05   16:00 16:00 16:00 משרה רגילה  

שעות גיל 4  16:00 16:00 14:05 12:30     29.8 %90  

%90.5 31.8     12:30 16:00 16:00 16:00 שעתיים גיל  

העסקה מעל 
%100  16:00 16:00 16:00 16:00 16:00   33.8 %119  

%100 -פחות מ   16:00 16:00 16:00 16:00     33.8 %95.6  

%83.7 33.8     16:00 16:00 14:00 14:00 גן רגיל + גן יוח"א  



 הבהרות כלליות:

 

 

 10 -שעות ו 6א. שעות העבודה בימי שישי יחושבו וישולמו כאילו עבדה הגננת 
 דקות.

ב. גננות מחליפות עובדות חצי שעת חפיפה ביחד עם מנהלת הגן, לדוגמא: במקרה 
לגן. בין  13:30ומחליפתה מגיעה בשעה  14:00בו שוהה מנהלת הגן עד השעה 

כלומר, מספר שעות העבודה של הגננות תשהינה יחדיו בגן.  14:00-13:30השעה 
 המחליפה עומד על שעתיים וחצי.

 

  2013עדת החינוך של הכנסת אוגוסט ומונסקי בויך ציטוט מדבריה של לילי פוקילפנ

לפתוח בסוגיית הצטרפות גננות העובדות ביום חינוך ארוך לאופק חדש.  ברצוני"
גננות, שאמורות להשתלב באופק חדש יחד עם יוח"א. לפני  1,400-בכקרוב ל מדובר

 .לבדוק את הרצונות שלהן על ההסכם ערכנו סקר בין הגננות כדי שחתמנו
אחוז מהגננות ביקשו להמשיך לעבוד במתכונת יוח"א  80-התשובות היו שכ

 ,ולהצטרף לאופק חדש
סיבות: חלקן נאלצו פעמים רבות לעבוד עבודה נוספת. ביום שערכנו להן  משתי

 28של השכר החדש הבינו שזה יהיה מאוד לטובתן, עם תוספת של בערך  הדמיה
מהגננות שלא מסכימות להצטרף, והן מעדיפות לעבוד  יש חלק ,אתז אחוז. למרות

עם משרד החינוך, שתהיה העסקה גמישה לגננות  רק במסגרת אופק חדש, וסוכם
תוכל לעבוד רק באופק חדש, ולהישאר בגן  ,הללו. מי שלא תרצה לעבוד ביוח"א

 .שלה
כמתו יעבוד בהסכם יוח"א כתוב הרי, לפי החוק, שכל עובד הוראה בהס ,בנוסף

לכן אני מאוד מעריכה ומברכת את המשרד, שבא לקראת הגננות הללו, והן  .ביוח"א
 ". לבחור, באיזו דרך לעבוד תוכלנה

 
שלך כגננת יוח"א האמיתית נשמח לקבל ממך משוב במייל חוזר על החוויה האישית 

  .ברפורמה

  

 .את המציאות הזו ניתן לשנות בכוחות משותפים

 .הבית של הגננת בישראל –ארגון גננות מחנכות' '

 כאן להצטרפות לחצי

 

 

 למענך כתמיד,

 עופרה כהן

 יו"ר ארגון גננות מחנכות
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