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מי ליאור
במרחב ראשל“צ 10 מעונות לגיל הרך של נעמ“ת, בהם מועסקות 

150 מחנכות/מטפלות, אשר אמונות על חינוכם וביטחונם האישי 

של מאות תינוקות ופעוטות בני חצי שנה ועד שלוש וחצי שנים, 

ושני מעונות של אמונה לגיל הרך. השביתה במעונות נעמ“ת ואמונה 

השבוע, לא פסחה גם עליהם, ואפילו עברה בשקט. 

ביקשנו את תגובתה של יו“ר נעמ“ת במרחב ראשל“צ, תרצה גבע, 

לנושא הטעון שתחילתו ידועה וסופו מי יישורנו, ולא הופתענו 

מהביקורת הקשה שלה על חוסר הצדק הפואטי הנוגע לשכרן של 

המחנכות/ מטפלות במעונות במרחב העיר.

גבע: ”לגבי השביתה השבוע, הרי שזו עברה בשקט, מאחר שנעשתה 

היערכות מוקדמת וההורים קיבלו מראש את ההודעה על השביתה 

הצפויה. לגבי המהלך שבו נקטו המחנכות/ המטפלות, הרי שאני 

מגבה את הצעד בכל לב, שכן הן מקבלות שכר מינימום, ונזקקות 

כולן להשלמת הכנסה, על עבודה קשה ובעלת אחריות כבדה. 

לא אתפלא איפה, שאם השביתה שהיום היוותה קדימון בלבד, 

תורחב ותמנע את פתיחת שנת הלימודים הבאה במעונות, במידה 

ושכרן לא יועלה.

- מה שכרה של מחנכת במעון?

”מחנכת במעון אשר עובדת ב- 82 אחוזי משרה, 35 שעות שבועיות 

(א‘-ו‘) מגיעה בקושי ל-3,00 ₪ לחודש כולל דמי נסיעה“.

- גם הוותיקות ביניהן?

”השינוי בין מי שצברה ותק של עשרים שנות עבודה ויותר לבין 

עובדת חדשה, מתבטא בתוספת של מאות בודדות של שקלים. 

לעניות דעתי, השכר הנמוך, מבטא חוסר הכרה בחשיבות תפקידן, 

ובחשיבות החינוך לגיל הרך בכלל. אני מדברת על נשים שעברו 

הכשרות וקורסים, שייעדו אותן 

לתפקידן הקשה והכרוך באחריות 

כבדה עד מאד.

ותק של  לנו עובדת בעלת  יש 

שלושים ושלוש שנים, בעלות 

תארי חינוך לגיל הרך, המשתכרת 

3,600 ₪ לחודש. עובדת נוספת 

בעלת ותק של 17 שנות עבודה, 

נטו  שקלים   2,600 משתכרת 

לחודש. שתיהן עובדות משרה 

מלאה מא‘- ו‘ ומיותר לציין את נאמנותן ומסירותן לעבודה. אם זו 

לא משכורת מבישה, אינני יודעת מה היא חרפה.על מנת שהעובדות 

תזכינה לשכר הולם והוגן, על הממשלה להכיר בעלויות שכר גבוהות 

יותר, ולהקצות לכך את המשאבים ההוגנים מבלי להעלות את גובה 

שכר הלימוד. הממשלה ומשרד התמ“ת צריכים לראות בחינוך לגיל 

הרך חלק ממערך החינוך הכול. כשם שמקצים משאבים למשרד 

החינוך כדי להעניק חינוך לילדים מגיל שלוש ואילך, כך צריכים 

לתת משאבים לחינוך, מגיל לידה ועד לגיל שלוש, במעונות“. 

- עד לאן תחריפו את המאבק?

”אינני מתכוונת להוציא את כל הנשק מהארסנל, יחד עם זאת אני 

מקווה שמקבלי ההחלטות יטו אוזן קשבת לשוועתן של העובדות 

במעונות, וכי ההיגיון יגבר, והצדק המוסרי ינצח בסופו של דבר.

אינני יכולה להתעלם מהסקרים המוכיחים עד כמה נשים מופלות 

לרעה בשכרן הנמוך בלמעלה מארבעים אחוז לעומת הגברים 

במשק. הגיע הזמן שנשמיע קול מחאה ונתייצב יחד בחזית אחת, 

מול העוול המשווע הדורש תיקון מידי“.

המחנכות במעונות ויצ“ו, נעמת ואמונה 
מאיימות: השביתה תלך ותחריף 

ביום ראשון השבוע שבתה מערכת החינוך לגיל הרך במעונות 
נעמ“ת ואמונה, למשך שלוש שעות. המחנכות מאיימות להמשיך 
ולהשבית את המערכת בתחילת שנת הלימודים, אם לא יתוגמל 
שכרן כראוי. יו“ר נעמ“ת במרחב ראשל“צ, תרצה גבע: ”אני מצודדת 

ותומכת במאבקן הצודק“

תרצה גבע


