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  החופשות בגני הילדיםלוח שינוי נייר עמדה: 

ההורים, הילדים וצוותי , המדינה  ,האוצראת מניעי הארגון מציג את דעתו ממבט על, כשהוא לוקח בחשבון 
 ופשות .יש להגדיל את כמות ימי החופשה של ההורים, ובמקביל לסנכרן את החברור לכולם כי  החינוך בגנים .

יש לצאת מתוך הנחה שחופשה היא צורך קיומי של כל עובד במדינה, על מנת שיהיה יעיל ויצרני. נכון שלעובדי 
הוראה יש ימי חופשה רבים יותר משל עובדים בתחומים אחרים, לא בכדי ניתנו לעו"ה חופשות רבות. השחיקה 

הסכם בהחלת הורעו ונפגעו  ות ותנאי עבודתןשנים חלה זילות במעמד הגננעם ה מאוד.במקצוע זה היא גדולה 
חוק יישום לכך נוסף   [, שמצאו כי הגננות נפגעו והופלו לעומת המורים.מסקנות מ.מ.מ '"אופק חדש" ]רקיבוצי 

 הגננות קורסות תחת העומס!  ללא הערכות פיזית ופדגוגית של הגנים.שבוצע  חינוך חובה חינם בשנתון שלוש,

. מדובר 2016ות בשנת מיליון שע 7.6היקף ההיעדרויות של עובדי ההוראה עמד על  מנתונים של הלמ"ס עולה כי
שחיקה הרבה, אך יש לקחת בחשבון הנתון זה מעיד על  .2009בשעות ההיעדרות ביחס לשנת  46%בעלייה של 

, אירוע משפחתי ]כגון בר מצווה, לידה, היעדרות של יום שלםבדיקות, שמאלצות  -שלעו"ה יש צרכים אישיים כגון
 .מאלצים להעדר ליום שלם כי אין מחליפות לשעתיים -יקר גיוס של בן משפחה מדרגה ראשונה או לוויה של אדם

 מדרגה ראשונה.[של קרוב רק במקרים של מחלה/מוות אלא עו"ה לא יכול להעדר מעבודתו 

התגלה כי חופשת הקיץ ברוב המדינות שנבדקו, נמשכת בין תשעה  5.2.2012-מ.מ.מ  ב -בסקירה המשווה שערך ה
נמשכת חופשת הקיץ שמונה שבועות.  ההבדל העיקרי הוא כמות ימי לשנים עשר וחצי שבועות. במדינת ישראל 

 החופשה של ההורים! על כך צריכה לתת המדינה את הדעת ולטפל בזה.

 אחרים.למוס"ח יהודים, ולוח שנה לועזי למוס"ח  לוח השנה העברי בסיס על אנו מציעות לתכנן את שנת לימודים

פגרות ע"פ לוח השנה  שלוש שנת הלימודים יפוזרו לאורך שנה"ל -במקום חודשיים חופשה ארוכה ביולי אוגוסט
 יהיו בחופשה:  הילדים, ההורים וצוות הגן העברי, בהן

 שבועיים, באזור חנוכה, כולל חנוכה . -א. פגרת חורף
 שבועיים באזור פסח, כולל פסח. -ב. פגרת אביב

 י' באב עד אמצע אלול-מ -ג. פגרת קיץ

 יהיו בחופשה. הילדים, ההורים וצוות הגןבה  תיר בקיץ חודש שלם של פגרה,אנו ממליצות להו .1

ותשלום, בניגוד למה שקורה  יקבלו על כך הכרהגננות ה. שבועיים לפני תחילת שנה"ל ישהה הצוות בגן להכנות, ו2
 היום. 

יהיו ימי  ]סוכות, פסח ושבועות[  לג' בעומר, שושן פורים, ושלושת ימי איסרו חגחמשת ימי החופשה:  בנוסף,
בתקופה  כחופשה גמישה – של הקיץימי הערכות  14+ימי חופשה  חמישהיוכלו גננות לקחת  -לימודים. בתמורה

 -על מנת להבטיח את קבלת ימי החופשה לגננות יש להגביל בחוק  בלי הגבלה וסייג של המפקחת. הנוחה להן,
פיצוי על ימי החופשה שניטלו ממנה כל יום עבור מחליפה לגננת, תשלם המדינה  תמצאבמידה והמפקחת לא 

  .00%3בגובה 

ערך בצורה מתאימה: לשלב בגנים גננות חיילות, שיקבלו הכשרה יעל המדינה לה -כדי שהצעתנו תהפוך למציאות
כפי שקרה עם קום המדינה, כשרוב החיילות הפכו לאחר ]טרם כניסתן לגן, וימשיכו את דרכן כעובדות הוראה, 

לסיים בדחיפות את התאמת הגנים ע"פ המלצות טרכטנברג: כן יש כמו  [מורות /גננות בפועל. רותן הצבאייש
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  לא עצמאיים ולא גמולים. םלילדיואת תקן כוח האדם  את גני הילדים פיזית להתאים

 נתונים  נוספים לחישוב  ולהשוואה: - "  חופשות במוסדות החינוך" 
 

 ימי חופשה במגזר הפרטי ה במגזר הציבוריימי חופש ימי חופשה במוס"ח החג:
 2.5 2.5 3 רה"ש

 1.5 2 2 יום כיפור
 3 9 9 סוכות
 0 0 7 חנוכה
 0 1 2 פורים
 3 8 15 פסח

 1.5 1.5 1.5 עצמאות + יום הזיכרון
 0 0 1 לג' בעומר
 1.5 2 3 שבועות
 13 26 43.5 סה"כ

 
 

 הסבר:
ילדים בגן,  35עם שעות ביום ]ועוד הרבה שעות בבית[  6שנה, העובדת  17גננת עם תואר שני, ותק  .1

 20ם עם שעות ביו 4עובדת רק  גננת בשבדיה בשנת העבודה הראשונה שלה, נטו לחודש.₪  9.000מקבלת 
מייל וטלפון נפרדים לעבודה. הפרטיות שלה נשמרת לאחר בשבדיה לגננת יש  ₪   20.000ילדים. מקבלת 

 שעות העבודה.  
 

יום. הגננת צריכה להכין את הגן שבועיים כשהיא בעצם  60איננו באמת החופש הגדול במדינת ישראל  .2
 בחופש. אף אחד לא מכיר בעבודה בימים אלה, לא מבחינה ביטוחית ולא מבחינה כספית. 

בתמורה לימי עבודה אלו תקבלנה . יים אלו ותתגמל את הגננות עבורםמדינה תכיר בשבועהגיע הזמן שה
 במהלך שנת הלימודים לבחירתה.לבחירה הגננות ימי חופש 

  
 
 
 
 בברכה, 
 דורית חזן, 
 יו"ר ארגון גננות מחנכות


