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 לכבוד                                                                                                
 חה"כ עינת וילף                                                                                                     

 התרבות והספורטיו"ר ועדת החינוך, 
 הכנסת

 ירושלים
 

 שלום רב,

 הרעת תנאי העסקתן של הגננות במסגרת הסכם אופק חדש הנדון:

 

".  ברצוני להתנצל על כי נבצר ממני אגפיו כל על החינוך משרד מבנה: "בנושא התקיים דיון 03.07.2012בתאריך 

משנה למנכ"לית משרד  ע"י דר' יצחק תומר,בדיון הוצגה מצגת  .להגיע לדיון חשוב זה מסיבות שאינן תלויות בי

יש לדעתי נקודות חשובות ש שלושלהעלות בפניך  רציתי בה,צפיתי מאד ולאחר ש תהמצגת הייתה מעניינ החינוך.

 :האפשרי בהקדםלתת עליהן את הדעת 

  
 ופגיעה חמורה בשכר הגננת וקידומה. אפליה: קביעת הדרגות בהסכם אופק חדש א. 

 
בהתאם למורכבות המשרה  37% -17%מורים מקדמי המרה הנעים בין ל ניתנו 'ופק חדשא'במסגרת הסכם 

                                                                                                                                 בלבד.  16%אחיד ללא הבדלי סטאטוס, העומד על ווהתפקיד, ואילו לגננות ניתן מקדם המרה נמוך 

                          (. 2-5בדרגות הנמוכות ) דורגוכתוצאה מכך דורגו המורים בדרגות הגבוהות, ומרבית הגננות 

בלבד(.  3% - 9ודרגה  5% - 8, דרגה 10% - 7מעבר לכך, נקבעה מכסה לכלל עובדי ההוראה בדרגות הגבוהות )דרגה 

 והמכסות התמלאו. נתון זהע"י המורים,  הדרגות הגבוהותרה הנמוך שנקבע לגננות, אוישו כתוצאה ממקדם ההמ

 שנים(.  3-5בין ם דום הגננות לדרגות הגבוהות )פז"מעכב את קי

 

 , בשכרה ובתנאי הפנסיה של במעמדה העיפגמהווה הסכם 'אופק חדש' : 'גננת המשלימה'שכר הב תנאים הרעתב.   
 הגננת המשלימה.     

 
שעות  30.4  'משלימה גננת'ה בפועל עובדת אינה עובדת בגן. 'מנהלת הגן'בגנים בימים בהם עובדת  'גננת משלימה'

, ' מקבלת גמול ניהולמנהלת גן'משרה.  89%שכרה מחושב כאילו עבדה רק אבל  ,משרה 100%השוות לבשבוע 

בגנים בהם, צוות ומסיבות בשעות אחה"צ  להגיע למפגשי מחויבתאך  ,אינה זכאית לגמול ניהול 'משלימה גננת'

 גנים(. 2-3) היא עובדת
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 והרעת תנאים מובהקת!נוספת  אפליהעל חשבון הגננת:  שעות שהייהג.  
 

 . שעות אלו הוקדשוהמוכרות לפנסיהשעות שהייה שבועיות  3, ניתנו לגננת לפני החלת רפורמת "אופק חדש"

פסיכולוג, לפגישות עם , םרפואיי-פרא יםמפגשים עם צוותלפגשי הורים פרטניים, למחינוכי, הצוות ה לישיבות עם

. החל משנה זו, בה הוחל הסכם "אופק נדרשים ממנה במסגרת תפקידה כ'מנהלת גן'כל הנושאים הו יסוציאלעובד 

ל כת בפועל. א תפרונטאליו, ובמקומן נוספו שעות עבודה כל שעות השהייה מנהלות הגניםניטלו מהחדש", 

 תוך כדי עבודה, מעל ראשי הילדיםאו  ,אחה"צבשעות הפרטי  נןעל חשבון זמלעשות הגננות המטלות נאלצות 

  לך, מורים ברפורמת "אופק חדש" זכאים לשעות שהייה. כידועדחופים.  םבענייניבמידה ומדובר הבוקר,  בשעות

 

ביסודיות ולהשיב לוועדה בצורה מפורטת  נודה לך מאוד, באם תצא בקשה מטעמך לגורמים הרלוונטיים, לבחון

בנוכחות  ומסודרת באשר לאפליות ולהרעת התנאים שפורטו לעיל, ואף ליזום דיון בוועדה בה את עומדת בראשה,

על מנת שתיפסק לאלתר האפליה והפגיעה בגננות המחנכות, שבנוסף להיותן  נציגי משרד החינוך ומשרד האוצר, 

אנו סמוכות בטוחות כי הדברים הללו ייפלו על  .נוכי ועליהן לקבל תגמול ראוי על כךמחנכות, הן מנהלות מוסד חי

 הולמת.כרויות להקשבה אמיתית ולרגישות ראויה ו אוזניים

  

 בברכה,                                                                            
                                                                   עופרה כהן                                                                               

 סגנית יו"ר ארגון גננות מחנכות                                                                                                         
 
 

 

 

 

 ק: העת

 מנכל"ית משרד החינוך -הגב' דלית שטאובר

 למנכ"ל משרד החינוך המשנה -דר' יצחק תומר 
 

 מנהלת וועדת החינוך, התרבות והספורט -גב' יהודית גידלי
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