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גננות במדינת ישראל מאוגדות בהסתדרות המורים0 אך כוחן האלקטוראלי בארגון הגדול הזה עומד על  ,,,130מעל 

בלבד. החלק הזעיר והשולי של הגננות בהסתדרות המורים משקף לצערנו0 את יחסו של ארגון זה לגננות.  6.4%

תוכננה עבור מורים ולא עבור גננות ומוכיחה  רפורמת "אופק חדש"0 שנחתמה בין משרד החינוך להסתדרות המורים0

 כי קולנו לא נשמע וצרכי החינוך לגיל הרך לא נלקחו בחשבון.

 :עיקרי הפגיעה בציבור הגננות בעקבות רפורמת "אופק חדש"

 ירידה בערך שעת עבודתה של הגננת. 

 פנסיוניות. שעות שהייה 154 הורדת 

  המורים. שעות נוספות כפי שמשולמות לכלל 34אי תשלום 

 הנמוך ביותר מבין כלל עובדי ההוראה0 כתוצאה מכך אנו מדורגות בדרגה נמוכה  מתן מקדם ההמרה לגננת
 ביחס למורים.

  .בניגוד לגמול החינוך למורים0 גמול ניהול לגננת אינו נכלל בשכר המשולב ואינו מוכפל במקדם ההמרה 

  בפנסיה.חמורה פגיעה 
 ת.פגיעה חמורה בתוספת הוותק השנתי 

  0מיקומה ואיכותה.פגיעה באוטונומיית הגננת בבחירת השתלמות 
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 התנאים ב"עולם הישן" לעומת רפורמת "אופק חדש"טבלה המשווה את 

 אחרי "אופק חדש" לפני אופק 

קידום 
 בשכר

 1-4דרגות 

 על כל שנת ותק בעבודה  קידום

ולימודים  קידום ע"פ צבירת גמולים
                אקדמאיים  )תארים( 

 תשלום הגמול מייד בסיום ההשתלמות

 שעות ,12: שנתיים+1-3בין דרגה 

 שעות  ,18שנים+  3: 3-4 בין דרגה

 שנים 3 -אין גמול עם סיום ההשתלמות. הקידום נדחה ב

קידום 
 בשכר

 7-9דרגות 

 קידום על כל שנת ותק בעבודה

 קידום עפ"י גמולים ללא המלצת פיקוח

 ע"י הגננתהשתלמות נבחרת 

 עפ"י הערכת והמלצת המפקחת

 בין דרגה לדרגה 3-5לאחר פז"ן של 

רק אחוז מסוים0 בכפוף לקיומה של מכסה פנויה מתוך 
 :כלל עובדי ההוראה

 בלבד 3% – 9דרגה      5% - 8דרגה     %,1 – 7דרגה 

בסיס 
 המשרה

 בועיות פרונטאליותשעות ש 27

  יהישעות שה 3ועוד 

 יותפרונטאלש"ש   6.,3

 ש'ש 4שעות שהייה = תוספת של  3' + ש 3ל תוספת ש

  ערך לשעה יורד

מטרת 
שעות 
 השהיה

השתתפות בועדות שילוב/השמה0 
צוות0 ישיבות מפגשים פרטניים0 

הכנת חומרי 0 ישיבות צוות רב מקצועי
 מילוי טפסיםהוראה0 תיעוד0 דיווח0 

 ועוד.

 כיום נאלצת הגננת לבצע את כל המטלות 

  .העבודה על חשבון זמנה הפרטי לאחר שעות

 

יציאה 
 לשבתון

 מחושבת כשנת ותק מלאה -

 ניתן לצבור גמולים ללא הגבלה  -

 מהעבודה התרעננות -

 שנעבוד בתנאיתחושב כשנת ותק לקידום בדרגה  -

 שעות עבודה. 011 כלומר0 המשר 1/3 

 לא ניתן לצבור גמולים -

 יוכרו לקידום בדרגה. 668שעות מתוך  ,18רק 

 לא מוכרת ולא מתוגמלת. - שעות 248 -היתרה

 

גמול 
 השתלמות

  גמולים 26.75עד 

 מיידית  1.2%-כל גמול מזכה ב

 שכרלתוספת   %,3כלומר0  

 צבירה של גמולי השתלמותה בוטלה

 הקידום באמצעות דרגות והתגמול על ההשתלמות 

 ה בדרגה.נדחה עד למועד העליי

 

 פנסיה

 

 הפנסיה מחושבת עפ"י השכר האחרון 

השכר הקובע  אינוהשכר האחרון  -בניגוד למקובל במשק
 לגמלה.

מחולקת לשתי תקופות עד הכניסה לאופק הגמלה 
  לאופק. הכניסהמועד ומ

 פגיעה משמעותית בגמלה. -התוצאה 

תוספת 
 וותק

שנות עבודה תוספת הוותק  34בתום 
 %126דה על לשכר המשולב עמ

בלבד.                     ,%5תוספת הוותק עומדת על 
 פגיעה חמורה בשכר מידי שנה.
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 אפליית הגננות לעומת המורים

 מורים באופק

מקדם המרה עפ"י סטאטוס: ממורה מקצועית ועד 
 בהתאמה. %17-%37.  בין מחנכת ואם

 : שכר גבוה משמעותה

 שיבוץ בדרגות גבוהות

 באופק גננות

 בלבד ללא הבדלי סטאטוס %14ם המרה מקד

 

 שיבוץ בדרגות נמוכות ושכר נמוך המשמעות: 

 7-9מחסור במכסה לדרגות וכן 

 

נכלל בשכר המשולב ומוכפל במקדם  גמול חינוך
 (17-37%ההמרה הגבוה )

 

מתווסף כרכיב נפרד לשכר המשולב ואינו  גמול ניהול
 ( 14%מוכפל במקדם ההמרה )

 

 125%ע"פ  נתיותשעות נוספות ש 34

 

 שכר עבור שעות נוספות לא מקבלותגננות 

 

 שעות פרונטאליות  24שבוע עבודה של מורה: 

 שעות פרטניות 5שבועיות ועוד  שעות שהייה 5 

 

 שעות פרונטאליות  ,3שבוע עבודה של גננת:   

 שעות פרטניות , שעות שהייה , 

 

 

מורים מקיימים ישיבות צוות0 השתלמויות 
0 מפגשי הורים פרטניים ועוד0 במהלך יום מוסדיות

 עבודתם )במסגרת שעות השהייה(

 

גננות אינן מתוגמלות על ישיבות צוות0 מפגשי הורים 
מפגשי פרטניים0 אסיפות הורים0 השתלמויות פיקוח0 

 הפקת אירועים ועוד.צוות בין מקצועי0 

 

 דקות 65שעת עבודה של מורה = 

 אות.שעות מל 28 -מורה עובד בפועל כ

 

 דקות ,4שעת עבודה של גננת = 

 שעות מלאות. ,3 -גננת עובדת בפועל כ
 

 

 משרה בפועל ,,%1בלבד על  ,%9גננת משלימה מקבלת שכר של  

 

 . 


