
                  

 הגננת בישראלמעמד קידום ול  גיל הרךהחינוך  שיפורל-ארגון גננות מחנכות 
 7131409-939פקס: 3426603250 :טלפון gananot.org.il: אתר gananot7@gmail.com דוא"ל:

 
 

 

 

 41.1.6"ד  ה' בשבט תשע

 

 "בנוגע לשכר הגננות 'מחנכותהגננות הארגון ' המציג את עמדתנייר להלן 

 :OECD"ה ובמדינות בישראל המורה מעמד" מ1מ1מ לפני שנדבר על שכר הגננות הוצאנו שני נתונים מתוך מסמך

 ה שבמדינות מזה נמוך בישראל המורים שכר OECD1 

 1 דומה ותק עם אקדמאים עובדים של משכרם 1%. -בכ נמוך בישראל המורים של שכרם הנתונים פי על 
 
 אנו רוצות להוסיף:ו

 שיבחר כדאי מורה להיות שרוצה "מי :נתקלנו בכותרת 1..1.1218ב סטבכתבה שפורסמה בעיתון כלכלי 
 תלמידים אלימות, צפופות כיתות עם התמודדות של שנים .. אחרי1 חזקה שליחות תחושת בשל במקצוע

 "במשק הממוצע מהשכר פחות קצת - לחודש שקל 2,282 ירוויח בתיכון מורה המורים בחדר ובירוקרטיה

  82-ב הנמוך, בישראל המורים שכר " הכנסת הנושא ועדת החינוך שלעל סדר יומה של לשמחתנו עולה 
 "המדינה עובדי לשאר בהשוואה אחוז

 "ומה עם הגננות?" :ואנו שואלות שאלה קטנה ומשמעותית עבורנו

 התמונה העגומה: מתגלהנוסף  מ1מ1ממעיון במסמך 

 1 שכרן של הגננות נמוך אף יותראמנם שכרם של המורים נמוך בהשוואה לשאר עובדי המדינה אך 

תוספת מפלה זו 1 4%.הגננות כל , קיבלו 81%-1%.תוספת המרה של  'אופק חדש'מעבר לב קיבלובעוד המורים 
 נה ותהיינהממקמת את המורים בדרגות השכר הגבוהות ואת הגננות בדרגות השכר הנמוכות1 גם גננות שתתאמצ

 גמוליגם  1מקום חוסר מפאת בחוץ כנראה תשארנה, המקצועי קידומן מבחינת הגבוהות בדרגות להשתבץ זכאיות
 של"גמול פיצול"  לתוספת זכאית הייתה" הישן עולם"ב משלימה גננת1 למורים ביחס מצומצמים לגננות תפקיד

פרונטליות עם  עבודה שעות כולן, שעות 1.16 עובדת גננת כיום 1באופק ממנה נשללה זו זכות1 למשכורתה %..
 כרוכות שאינן לעבודתה הקשורות מטלות בצעל אפשרות אין לגננת מכך כתוצאה1 הילדים רצוף ללא הפסקה

הן נאלצות לבצע את כל עבודת הניהול על חשבון הזמן הפרטי שלהן1 1 שנקבעו העבודה שעות במסגרת בהוראה
ותר לציין כי , מיזה בהסכם מורים של מזה גדול חדש אופק בהסכם גננות של בפועל ההוראה שעות מספר למעשה

  "1עם הפסקה בין השעורים 'דק 62דק' ושל מורה  .4שעת הוראה של גננת הוא 

  ?האם יש עוד מגזר בארץ שמצופה ממנו לעבוד שעות נוספות בהתנדבות 

  לכאורה השכר עלה אבל אנחנו שכר של הגננות? ההאם אף אחד לא רואה שמדובר כאן בהרעת תנאי
שעות שנתיות, אבל נגזלו  14משלמות על העלייה הזו בשעות עבודה נוספות1 קיבלנו לכאורה תוספת של 

ביטלו כי  ,שעות זו אשליהה 14תוספת 1 גם שהיו בעבר חלק מהמשרה וחושבו לפנסיה שעות 24.מאתנו 
שעות מתוך  9לפיכך, נגרעו  1ובפורים מסיימים כרגיל ,יום הלימודים פעמיים בשנה בימי מסיבות את קיצור

 השעות ש"נוספו"1 14
 

  :בוישצאו וח
נשמח אם  , בכמה נמוך שכר הגננות?המדינה עובדי לשאר בהשוואה אחוז 82-באם שכר המורים נמוך 
 מה לתקן את העוול1מישהו יקח על עצמו יוז

, בשעות הגיל הרך וכל באי הגןוק בנושא סישיבה שכולה תע חליטו להקדישתחברי הועדה אם כם, נודה ל
 1ע"מ שנוכל להשתתף בה ה"צאח
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