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  ,ננת יקרהג

 

 ?" אופק חדש"בהסכם  האותיות הקטנות האם קראת את
 :לפנייך השוואה על קצה המזלג

 

 "אופק חדש"לעומת רפורמת " עולם הישן"התנאים ב

 הפגיעה "אופק חדש"אחרי  לפני אופק  

שעות 
 עבודה

 בפועל  ש"ש 72
 שעות שהייה 3

 0ש בפועל"ש 3.03
 [ש"ש 303תוספת של ]

 הערך לשעה יורד-כלומר

 הרעת

 תנאים

 משמעותית
שעות 

נוספות 
 שנתיות

מוכרות  שעות ניהול שנתיות 651
 לפנסיה

 שעות נויהול 651בוטלו 
, שעות ניהול 31הובטחו 

המשולמות לכלל עובדי ההוראה 
 0אך לא לגננות

אינן רכיב , במידה וישולמו
 0פנסיוני

 אפליה

פגיעה 
 בשכר

פגיעה 
 בפנסיה

מטרת שעות 
 השהיה

, השמה/השתתפות בועדות שילוב
קניות , פגישות צוות, מפגשים פרטניים

מסיבות , מילוי טפסים, פסיכולוג, לגן
 ואירועים

לאחר שעות העבודה על חשבון 
 זמנה הפרטי של הגננת

 הרעת

 תנאים

יציאה 
 לשבתון

 מחושבת כשנת ותק מלאה-
ניתן לצבור גמולים ללא הגבלה בזמן -

 הצבירה
 התנתקות מהעבודה-

תחושב כשנת ותק לקידום -

 6/3בדרגה בתנאי שנעבוד 
 0שעות עבודה 66, כלומר, משרב

 לא ניתן לצבור גמולים-
יוכרו  338שעות מתוך  .68רק 

 0לקידום בדרגה
 0היתרה לא מוכרת ולא מתוגמלת

הרעת 
 תנאים

גמול 
 השתלמות

 73025עד 
 תוספת שכר  %.X 607%=3גמולים

הרעת  אין צבירה של גמולי השתלמות
 תנאים

י השכר "הפנסיה מחושבת עפ פנסיה
 השכר הגבוה= האחרון

מחולקת לשתי תקופות עד 
כך , הכניסה לאופק ומהכניסה

שהחלק הראשון של הכניסה 
 נשחק משמעותית

 .פגיעה משמעותית בגמלה

הרעת 
 תנאים

 
 

 משרה בפועל %011  בלבד על %98מקבלת שכר של  -גננת משלימה 

 (גם אם אינה מקבלת גמול ניהול)

  

 מורים לעומת גננות באופק חדש

 :למורים 
  :י סטאטוס"נקבע מקדם המרה עפ

 ממורה מקצועית ועד מחנכת ואם

 71%- 01%בין 

 שיבוץ בדרגות גבוהות: התוצאה

 ושכר גבוה

   :לגננות
  בלבד 01% נקבע מקדם המרה

 ,ללא הבדלי סטאטוס או תפקיד
 (שכר נמוך)בדרגות נמוכות  לפיכך שובצנו 

  
-2ל  מחסור במכסה בדרגות:התוצאה
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 לגננות 9

  
 שעות אוויר שנתיות  71  קיבלו 

  
עדיין , שנים 4גננות שנכנסו לאופק לפני 

 לא מקבלות שעות ניהול

  
 
 

 !ארגון עצמאי רק לגננות: הפתרון

רק   ?לרופאים ולמי לא, לרואי החשבון, גם לעורכי הדין0 למורים יש ארגון שדואג להם
כך 0 נהנה מכספי החברות שלהן ומזלזל בהן, הגננות נמצאות בארגון שלא דואג להן

ארגון הגננות החדש מאמין שהגננות ראויות לייצוג הולם 0 לא ניתן להמשיך יותר
ארגון הגננות "  0ולמתן מענה והתייחסות לצרכים המיוחדים של ציבור הגננות בארץ

אותנטי ואמיתי המייצג את הגננות ויביא  ישמש כתובת וארגון עובדים, "המחנכות
לשינוי המצב הקיים והעמדת חינוך ילדי הגיל הרך ומקצוע הגננת למקום הראשון 

 0בסדר העדיפות שלנו

 

 
 

 


