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 גיג' חשוון תשע"                                                                                                                                        

 לכבוד

 ציבור הגננות בישראל.

 

 הוראות הארגון בנושא חובת השתלמויות ומפגשי פיקוחהנדון: 

מפגשי ללהשתלם או להתייצב  למחויבותמבקש להבהיר ולהנחות אותך בנוגע  (ם"אג" להלן) מחנכותארגון גננות 
 פיקוח, כדלקמן:

 יסודי. הינו גוף המרכז ומקדם את זכויות הגננות ואת איכות החינוך הקדם  מ"אגכידוע לך,        . 1

 וקידום הדרגות.ברפורמת "אופק חדש" נערכו שינויים בנוגע לגמול ההשתלמות        .2

 השתלמויות  ואחד מהם הוא רביםבתחומים קשות בזכויות הגננות בדק ומצא כי הרפורמה פגעה  מ"אג       .5

 .פיקוח ומפגשי

 :אלו הנחיות הארגון בנושא השתלמויות ומפגשי פיקוח

 .גננת אינה חייבת להשתתף בהשתלמויות 

 כדי בהתאם לשיקוליה האישיים ולרצונה  ותהשתלמ  גננת שבוחרת להשתתף בהשתלמויות יכולה לבחור

 לעמוד בקריטריונים של קידום הדרגות.

 אין כל הוראה המחייבת את "בהתאם לבדיקה שנערכה,  הגננות אינן חייבות להתייצב למפגשי פיקוח

הגננת להתייצב במפגשי הפיקוח, ושעה שמדובר במפגשים אשר המתקיימים מחוץ לשעות העבודה 

המדינה -( ואינם מתוגמלים בשכר עבודה, הרי שאין המעבידה55:00-00:55ור הגננת )הקבועות בהסכם עב

 ".הגננת בהתייצבות-יכולה לחייב את העובדת

  שעות בשנה,  05נוהל קידום הדרגות ברפורמת "אופק חדש" מחייב את הגננת להשתלם בהיקף מקס' של

השתלמות בשכרה. לפיכך, גננת אשר שנות השתלמות בהיקף האמור, תזכה הגננת לגמול  3ורק כעבור 

שעות בשנת הלימודים, איננה חייבת להתייצב למפגשי פיקוח אשר לא  05בחרה להשתלם בהיקף של 

 יחשבו לה לגמול השתלמות ולמעשה, היא לא תהיה זכאית לקבל כל גמול בגינן.
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 לעמוד יכולה אינה וגננת במקרה .גננות המחליטות ללמוד ולהתקדםמעודד ארגון גננות מחנכות תומך ו 

 וכך הגננת ההשתלמויות בקצב גמישות למתן יפעל  מ"אג ,מסוימת בשנה  ההשתלמות שעות 05 בכל

 בקצב שעות 085 תלמדהיא  שנים שלוש תוך -כלומר בדרגה להעלאה התקופה במהלך להשלימן תוכל

 .ן"פז שנות 3 בתום בדרגה עלייהלו ההשתלמות בתום מידי לתגמול יפעל  מ"אג .תקבע שהיא

 לפני המעבר ל"אופקבקידום שצברו מסתפקות המחליטות לא ללמוד ו תומך בגננות ותיקות מ"אג 

 .חדש"

 .חדש.אופק שירדו לטמיון בעת המעבר ל ההשתלמות שעותיפעל להשיב לגננות את  מ"אג 

 עמושעות השהייה שניטלו מהגננות עם החלת הסכם האופק, שהביא  000יפעל להחזרת  מ"אג 

 בודה אדמיניסטרטיבית נוספת ללא תגמול כספי וללא תוספת שעות!ע

 -לסיכום

 מדובר בנושא מהותי וחשוב.

נוגע חוק בב גורע מזכויות יסוד הקבועות בהשתלמויות ובמפגשי הפיקוח   חיוב והפעלת לחץ על גננות לנכוח

 לרשותו בדין. בכל האמצעים העומדים למנוע זאת ולכן יפעל הארגון לתנאי העסקתם של עובדים

 דורית חזן,

 רגון גננות מחנכות.איו"ר 

 

 

 

 

 

 אג"מ / מכתבים ופרוטוקולים


