
                                                        

 580553576ע"ר                                                                                                                         

 

7.3.16 

 לכבוד
  סימה חדד מה יפית

 מנהלת אגף קד"י 
 משרד החינוך

 ירושלים
 שלום רב.

 

 7הנדון: הערכת גננת לקראת עלייה לדרגה 

 המתאר את שלבי ההערכה והקריטריונים הדרושים לקידום. מצ"ב[קראתי את הטופס ] .א

של "גננת מצטיינת"  אני סבורה שיש לשאוף שכל גננת תהיה מצטיינת בעשייתה אולם כמעט כל המדדים .ב
 הנימוקים להלן: .אינם ביד הגננת]עמודה שמאלית[, מוגבלים, ו

 
 חלקם תלויים במבנה הפיזי של הגן .1
 תלויים בתקציב הגן ]שאף פעם לא מספיק[ חלקם .2
 שאינן מתוגמלות כפי שדורש החוק –חלקם תלויים בהשקעת שעות עבודה נוספות  .3
 רוכים בהשקעת כספי הגננת ומשפחתהחלקם כ .4
 ומידת פניותם והתעניינותם בנעשה בגן הורי הגןחלקם תלויים בהיענות של  .5
 

, במיוחד בהתחשב בעובדה, שהגננת כבר עתה מקדישה לתלות את קבלת הדרגה בדרישות אלה לא חוקישמכאן 
ועדות ואם בהליכה לסניף הדואר להסדיר תשלומים, אם במילוי דו"חות ל - שעות רבות ע"ח זמנה הפנוי אחה"צ

שיחות אישיות עם , הכנת דוחות לאישיות, אם בעריכת קניותכלליות ושמה ושילוב, אם בהכנת תכניות עבודה ה
 שעות[.  36שהגיש וסרמן לממונה על האוצר בנושא , ועוד. ]ר' מסמך מפורט מצ"בהורים 

 
מטלות הנדרשות לניהול , ויועדו למילוי כל הניהול גן שעות ניהול, שגולמו במשרת 156 להזכירך, בעבר היו לגננות

חרף העובדה  -שעות בשנה 260 למורות ניתנו ,לעומת זאת. האופק  נגזלו מהגננות שעות אלו מיטבי. עם החלת
 על כל המשתמע מכך.-לא מנהלות מוסד חינוכישהן 

  אבקש לחשוב על קריטריונים הוגנים ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

 בסעיפים שהוזכרו לעיל.שאינם תלויים 
יעניק בראש ובראשונה יחס  -הצטייןחז"ל אמרו:  "נאה דורש, נאה מקיים". מן הראוי שגוף המצפה מעובדיו ל

 .וע"פ חוק ויתגמל אותם בהתאם, מצוין לעובדיו
 

 בברכה
 דורית חזן, ס' יו"ר הארגון

 העתק:
 בא כוח הארגון -עו"ד שמר ושות'

 , בני ברקר שושןעו"ד אופי
 יו"ר ועדת החינוך 

 יו"ר הועדה לקידום זכויות האשה
 יו"ר הועדה לקידום זכויות הילד

 יו"ר ועדת העבודה
 נציבות שירות המדינה

 השדולה למעמד האישה
 יו"ר שדולת הנשים

 ראמ"ה
 מפקחות גני ילדים

 הסתדרות המורים -לילי פוקמונסקי
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