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 בוד:לכ
 הגב' סימה חדד מה יפית

 מנהלת האגף לחינוך קד"י
 משרד החינוך

 שלום רב1

 
 312111025הנדון: תגובת ארגון גננות מחנכות לתשובתך לפניית גננות שדרות מיום 

 

 ך1ראשית תודה על התייחסות 21

חינוך הגיל הרך בישראל, להלן התייחסות שחרט על נס דגלו לדאוג לזכויות הגננות ולעתידו של כארגון  11
 ת הגננות בשדרות1י, לפני1212211025הארגון לתשובה שניתנה על ידך ביום 

העובדה שרשימת המטלות שציינת הינה חלק  :בראשית הדברים נבקש להעמיד את הדברים על דיוקם 51
 אינטגרלי מתפקידה של גננת המועסקת במשרד החינוך, איננה מצויה במחלוקת1

שאת ציינת בעצמך, הגננות מודעות היטב למשימות המוטלות עליהן, לשינויים שנערכו בתפיסה  כפי 1.
 החינוכית בשנים האחרונות, לצרכי המערכת ולגודל האחריות המוטלת על כתפיהן בחינוך הדור הבא1

ת אין באמור כדי לגרוע מחובת המדינה, מעסיקת הגננות, לשלם לגננות תשלום מלא עבור שעו –אולם  31
כדי לפגוע בזכות  ,לתפקיד הגננתוכן להיקף האחריות, הידוע ממילא העבודה שלהן בפועל ואין ביציקת ת

 יסוד זו1

האמור במכתבך מעיד על כך כי משרד החינוך מזלזל בשעות הפנאי של הגננות, ומפקיר את הזכויות  61
ממלאות תפקיד המוחרג הקוגנטיות של הגננות כאילו היה הוא אחרון המעסיקים וכאילו היו הגננות 

 מתחולת חוקי העבודה בישראל1

עת משרד  :הגננות הן סקטור מוזנח ומקופח1 כל הטיעונים שצויינו במכתבך רק מוכיחים את זה  -בפועל 71
, בחסות הארגון היציג הקיים של הגננות, המשרדהחינוך מתעלם מעובדות מהותיות שמעידות על כך כי 

ננות )המשולם בעבור שעות הפעילות בגן בלבד עם ילדי הגן( את כל מכליל בתשלום שכר העבודה של הג
 זאת בניגוד גמור לחוקי המגן במשפט העבודה1 –שעות העבודה של הגננות, בכל היקף ומכל סוג 

 מהן מקפידים משרד החינוך והסתדרות המורים להתעלם:שלהלן העובדות 

בחינוך  תפרונטאליוש"ש  1613  -ו תפרונטאליוש"ש  1.15 וח"א בי בשנים שלפני האופק עבדו הגננות  712
ות אוויר שע .-15 באופן הזה קיבלו הגננות שכר עבודה עבור שעות שבועיות 50עבור  וקיבלו שכר  הרגיל, 

 ילות בגן1 מדובר עלעמעבר לשעות הפושו למטלות הרבות המוטלות על הגננות יועדמדי שבוע! שעות אלו 
 1לטובת ילדי הגן הנדרשות מהן הגננות את ככל המטלותשעות בהן ביצעו עות שנתיות! ש 102-236בין 

 
גננות מעבר מדוע במשך שנים ארוכות הכיר משרד החינוך בשעות העבודה של ה –כעת עולה השאלה 

, הושב רק השנה 1, במחי הסכם העסקה קיבוצי אחד, נמחקו השעות כליללשעות הפעילות בגן ולפתע
 השעות, בתיקון חלקי וזניח שמנציח את קיפוח הגננות לעוד מספר שנים1התגמול בעד רבע מהיקף 

 
משרד החינוך לאסיפות הורים, ע"פ שעות נוספות שנתיות מיועדת  56נוסף על כך, התוספת בפועל בגין  711

 ישיבות צוות ומפגשי הורים1 
ו כאילו אין מדובר נדחקות הצידה, כאילו לא היו בכלל ו/אה ניהול נוספותשוב אנו ערות למטלות רבות 

 רת ביצוע תפקידה1 כך, למשל, אין בשעות עבודה בפועל, בהן הגננת ממלאת את הדרוש ממנה במסג
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שנת קראת פתיחת ועדות שילוב והשמה, למפגשים עם פסיכולוגים, לימי ההיערכות לותייחסות לה

 הלימודים, למפגשי פיקוח וכיו"ב1
 

האם ניתן לסתום את פיות הגננות באמצעות תיאורים מפליגים  מה המענה של משרד החינוך לטיעון זה?
אודות מידת האחריות הכרוכה בביצוע תפקידן? מדוע משרד החינוך אינו מחיל את אותו רציונאל עבור 

 סקטור אחר, כפי שיפורט להלן?!
 

 1 תיופרונטלשבועיות שעות   5512-.501בין  היום עובדת הגננת 715
 ות1דק 60היא בת  שעת הגננת, שלא כשעת המורה

יותר  כל יום בין שעה וחצי לשעתיים  גננות עובדות  נבין כי -אם ניקח בחשבון את סך השעות הללו
 זועובדה 1  יותר ממורהעבודה שעות  2- 7שבוע נקבל סך של ימי האם נכפיל את השעות האלו ב !ממורות

 לא נלקחה בחשבון בתגמול הגננות ב"אופק חדש"1

ע"י חישוב מקדם המרה המתחשב  שבאופק העלו למורים את השכרקיפוח נוסף בא לידי ביטוי בכך  .71
ללא הבדלי סטאטוס! עובדה זו יצרה פער לא  אחיד,בקריטריונים רבים, אולם לגננות חושב מקדם ההמרה 

הוגן בין שכר המורה לשכר הגננת, שבפועל, אם ניקח את השכר החודשי ונחלקו לשעות העבודה 
  !החודשיות, נגלה שלעיתים אף ערך השעה ירד

 
ששעת הגננת לא תוערך כראוי ותושווה  שום הצדקהים רוא נואך אינ, אין בכוונתנו להלין על שכר המורים

לשעת המורה, מה גם שלמורים יש הפסקה להרגע בין שיעור לשיעור ואנו נמצאות ברצף לאורך כל שעות 
 .היום עם הילדים

 
קיום לעיל, נוספו מטלות נוספות עת הוחל האופק החדש, עם מתן המתנ"ה כדוגמת:  בנוסף לכל האמור 713

פעמיים בשנה, שהכנתן, עריכת התצפיות וסיכומן, גוזלת זמן רב!   ,3-. לגני אסיפות הורים פרטניות
 ]כשעתיים לכל ילד[ יש לתגמל את הגננות על שעות אלה1

 

מנו " שעות אוויר" היו רכיב בתוך השכר לפנסיה1 היום או כפי שכונו בז ,שעות השהייה השבועיותלוש ש 716
  1אינה מחושבת לפנסיה 56אין שעות אוויר ותוספת הזניחה של 

 .והרעת תנאיםבגננות זוהי פגיעה חמורה 
 

פרטני, למרות שלהם יש שעות הוראה חמש  +מיותר לציין כי למורים ניתנו חמש שעות שהייה בשבוע  717
 1צילום ואב בית שיערוך את הרכישות המוסדיות מזכירה, מכונת ,חדר ישיבות

האלה אחה"צ, כי שעות האוויר שלנו נגזלו1 בבי"ס מטלות אלה  אנחנו עושות את כל המטלות  - כגננות
 .מתחלקות בין עשרות מורים ואנשי צוות

 

  - התוצאה העגומה של המציאות בשטח והפקרת הגננות על ידי משרד החינוך והסתדרות המורים
 

אנחנו  .מוצאות את עצמנו מותשות וחסרות רוח לעשיה הדבר ניכר בכוחות הנפשיים והפיזיים שלנו מידי יום אנו
 רק בראשית הדרך של תוכנית "אופק חדש" וכבר מצויות במצב בו איננו יכולות להשלים עוד עם הקיפוח וההזנחה1

 .גדולה במקצועיות הגננת מכתב התגובה שלך מוכיח כי אכן זמנה של הגננת לא מוערך ויש זילות
 נולהמשיך לפעול בהנאה רבה כפי שפעל לתת לנו את הזכותלנכון גננת בעבר, לא מוצאת , בהיותך צר לנו כי את

 .עד להחלת האופק בגנים
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קדם יסודי לבדוק את האפשרות לשנות במהרה את פני  לחינוךהאגף נציגי  עםאנו דורשות חשיבה משותפת 
לא ניתן לדרוש לקיים  .ם ישלמו מחיר יקר על הזילות במקצועיות הגננתהדברים לפני שיהיה מאוחר ובאמת כול

 .החוקים ונהלים אלא אם מכינים תשתית נכונה שתתאים לכל באי הגן לקיימ

 

ללא תגמול וכאן תוצאות ראשוניות של סקר שהעברנו בין הגננות בארץ, על כמות העבודה בפועל אני מצרפת 
רה מקצועית1 ברגע שיהיו בידי תוצאות סופיות, אעבירן לידיך בתקווה תפקידן בצו הממלאות ,שנעשית ע"י הגננות

 ו ראשי ויתקנו את העוול שגרמאת מהות ומורכבות עבודת הגננת יבינו  ובמשרד האוצר שמישהו במשרד החינוך
כראוי את  וולא יצג בתפקיד ושמעל[ .61212ת גד דיעי בישיבת ועדת החינוך ביום ]ע"פ הודאהסתדרות המורים, 

 הגננות1

 
 

 
 בברכה,
 דורית חזן, 

 ארגון הגננות המחנכות יו"ר
 

 העתק:
 שר החינוך, הרב שי פירון

 שר האוצר, ח"כ יאיר לפיד
 בנט שר הכלכלה, נפתלי
 ח"כ חיים כץ, וחברי הועדה יו"ר ועדת העבודה,

 יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, עמרם מצנע וחברי הועדה
 דר' עליזה לביא וחברי הועדהיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, 

 סגן שר החינוך, מר אבי וורצמן
 בא כוח הארגון, שמר ושות'
 מיכל כהן, מנכ"לית המשרד

 מנהלי מחוזות
 י ומפקחות ארציותמפקחות גנ"

 גננות שדרות
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