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19.2.18 
 לכבוד

 יפה בן דוד
 לית הסתדרות המורים"מזכ

 .שלום רב
 

 עיכוב בדרגה תמורת ביטול ההערכה.: הנדון
 

 .ושכרם ה"עו מעמד את שיפר הוא -לדברייך  [.מצ"ב] חתמת על הסכם מתווה דרגות חדש  3.11.16 ביום:
 .ע את מצבנוההסכם עליו חתמת לא שיפר אלא הרכי  יתגלה לה יאה מעמיקהקרב ולםא 
  

 .יםמצויות הגננות תחת איומ ושוב בעינה כטוב עושה מפקחת כל כי מגלות אנו כיום
 :. ]פרטים מזהים נמחקו מטעמים מובנים[כפי שמתנהלת בשטח-מצ"ב מכתב ממפקחת, המגלה את האמת 

 
 .. גננות נדרשות להתכונן להערכה בלי לקבל שעות על כך1
 בניגוד להסכמים. -שעות פיקוח 30 -למפגשים מעבר ל . גננות נאלצות להגיע2
 . גננות צריכות להציג תוצרים אל מול עמיתות, וענין זה לא היה בחתימה על ההסכם עליו הצהרת.3
  .תעוכב רגתןשאם לא יישמעו להוראותיהן, ד -. מפקחות מאיימות על גננות4
 בבתי ספר, בהם מורים מוערכים עד נהוג נות ומשונות, ובניגוד למסיבות שו שנה ואף שנתיים . יש גננות שדרגתן מעוכבת5

  תאריך מסוים .   
 בו ביום לציין טרחת לא אותם סעיפים ותתי סעיפים מתגלים,  עמודים 17 המונה, המלא בהסכם מקריאה -זו אף זו לא

משרד חתומה מול  -הסתדרות המורים ת"מזכלי- בהם את  נוספים והסכמים מכתבים יש כיסתבר ומ ,"בשורה"ה את בישרת
 .כל זה לא גלוי לעיני עו"הכשהחינוך 

  
 =https://www.itu.org.il/?CategoryID=115&20848ArticleID:  ההסכם המלא להלן .ה"עול שווא מצג מציגה את

  
 :הבאים הסעיפים ויודגשו כתבויי זה שבהסכם דואג היה ,העובדים טובת את הצרו אשר עובדים ארגון 

 
 לבחור את בעל התפקיד שיעריך אותה: יועצת, מדריכה פדגוגית או מפקחת. תוכלגננת ה  .1
גננת משלימה תוערך בגנה, )מנהלת גן ובשעות פעילות הגן.  עובדת הגננת,הערכה מעצבת תתקיים אך ורק בגן בו  .2

 (.תבחר את הגן בו היא מרגישה בטוחה
 תכנון העשייה החינוכית בגן/יישום בעשייה החינוכית/) : מתוך ארבעת הממדים  באחדהגננת תבחר  .3

היא תבחן את עצמה ואת עשייתה, בסיוע גורם מקצועי  בו עבודת צוות והתפתחות מקצועית קידום אקלים גן/
 .1ין בסעיף שצוכפי  אובייקטיבי

   , ולא תהווה ע"פ צורך, דרישה ומועד שייבחר ע"י הגננת ,במהלך תקופת הפז"ןלפחות פעם אחת הערכה זו תתקיים .   4
 .מעכבגורם      

 
המדריכה לבצע הערכה מעצבת ולהגיש  היועצת//לא הצליחה המפקחת שהיא יובהר כי במידה ומכל סיבה  , למען הסר ספק

 .זכאית לה היתהותינתן באופן אוטומטי ביום בו  לא תעוכבת הגננת דרג -סיכום לידי הגננת
 
להתמקצע כדי מנת להעזר בגורם מקצועי נוסף  על עובדת ההוראה,הערכה מעצבת הינה הערכה הנדרשת ע"י  יובהר: נוסףב

 "עבודתה תקופתולהשתפר לאורך כל 
 

 בברכה,
 דורית חזן, 
 יו"ר ארגון גננות מחנכות

 
 העתק: 
 מנכ"ל משרד החינוך-אבואב  שמואל

 הלת אגף קד"ינמ –סימה חדד 
 ת גנ"יומפקח
 גננות
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