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 2.11.18כד' חשוון תשע"ט   

 
 .עבודהמקומות לקראת הצעת חוק נגד התעמרות ב -נייר עמדה

 5.11.18עדת הרווחה ודיון בו
 

 .חשובהיזמו את הצעת החוק השת את הועדה ואת חברי הכנסת מברכ יאנ
גננות רבות חוות התעמרות מתמשכת אני ערה לעובדה ש לצערי, כיו"ר ארגון גננות מחנכות,

מחויבות ואחריות אישית גבוהה,  מרבית העוסקות במקצוע הן נשים, בעלות .במהלך שנות עבודתן
 הזולת הבוחרות במקצוע מתוך תחושת שליחות ורצון לתת מעצמן למען

 
 עד כדי ניצולן והעסקתן מעבר לשעות משרד החינוך,-תכונות אלו מנוצלות על ידי המעסיק, קרי 

 .העבודה, בניגוד לחוקי העבודה וללא תגמול כספי 
 

 ?כיצד זה בא לידי ביטוי
 

 התנהלות פוגענית של מפקחות כלפי גננות:

 .יר"בניגוד לתקש)והעברתן לתהוצאת גננות מהגן  •

 יר"ניסיון לפיטורין שלא על פי התקש •

 .מניעת פעילויות והטבות המגיעות לגננות בשל שיוך ארגוני •
 זלזול ופגיעה בגננות מול הורים ורשויות מקומיות במקום מתן גיבוי. •

 2013השופטת נילי ארד של  ד"ארגוני, תוך השמעת איומים, בניגוד לפסהתערבות בשיוך  •

שעות העבודה  36 בהיקף שחורג ממסגרת שעות העבודה בגן וממסגרתעמסת עבודה ה •
 .הנוספות 

כשגורם שאינו המעביד נותן הוראות  "םיעצימת עיני"וומעורפלות  מתן הוראות סותרות •
 .מכותוסשאינן ב

  .מידע בדבר זכויותיה של הגננת אי הנגשת •

  .באוטונומיה של הגננת פגיעה הדרגתית •

 .חדירה לזמנה הפרטי ודרישה לזמינות גבוהה מעבר לשעות העבודה  •
 .נקיטת סנקציות ואפליה במתן הטבות וזכויות  •

 
לפגוע ברווחתם יודעין ב במקום בו היא נאלצת אולם, ההתעמרות הקשה ביותר היא הצבת הגננת

 .של הילדים עליהם היא מופקדתובהתפתחותם הפיזית, הנפשית והחברתית 
 

אינן ניתנות להשגה בתנאים הקיימים כיום בגני הילדים,  עצם החלת רפורמות שמטרותיהן
פיזיים בלתי הולמים וסדר יום שאינו מותאם לגיל  מבחינת היחס בין מבוגרים לילדים, תנאים

המקשה על תפקודה עד את הגננת במצב  מעמידים (, וכדומההזנה במועד, פינות מנוחה )הילדים 
 .ונטישת המקצוע  כדי תסכול, ייאוש, פגיעה נפשית, שחיקה
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 ?מדוע שותקות הגננות

הפגיעה במעמד הגננת ובאוטונומיה שלה נעשתה באופן הדרגתי, תוך הסכמה של האיגוד 
 .ד שחתם על הסכמים קיבוציים עם המעבי ,המקצועי

אימצו את גישת הארגון היציג   מרבית הגננות חוששות להתלונן פן יבולע להן, ועם הזמן
 של הס' המורים  הגננות לראיה, לא מכבר הצהירה יו"ר תא .ומאמינות "שככה זה צריך להיות" 

 .": "גננות עבדו המון שעות בהתנדבותלעבודה בבית הדין
האיגוד המקצועי מאגד תחתיו הן את הגננות והן את המפקחות, שהן הממונות הישירות על 

 .הגננות 
האיגוד שאמור להגן על הגננת מתקשה לעשות זאת בשל מחויבותו כלפי המפקחות, -במצב זה 
 .עומד לגננת לרועץ האינטרסים לכאורה, ניגוד  .הוא אמור לייצג  שגם אותן

 
 
 

 :הפתרונות המוצעים
 הכרה במורכבות תפקיד הגננת המנהלת מוסד חינוכי, והתאמת תנאי העסקתה ודרישות העבודה •

 .לתנאים הקיימים כיום בגני הילדים 

 ,שינוי הגדרת תפקיד המפקחת לתפקיד בעל משמעות חיובית המותאם לצורכי הגננת: מאמנת •
   דומה של הגננת לגוף במקביל יש להעביר את ההחלטה בדבר קי .מדריכה, מלווה או יועצת   
 .זכאותה בהתאם לפרמטרים קבועים ומדידים  שיבחן את  

 הקמת גוף או מנגנון נטרלי שיאפשר הגשת תלונה על התעמרות, בחינתה וחקירתה בצורה  •
 .תוך הבטחה שהגננת המתלוננת לא תיפגע או תפוטר בשל כך ,הוגנת  
         גודהכרה בארגון הגננות כארגון הרשאי וראוי לייצג גננות, והיחיד שיכול למנוע את ני •
 כיום האינטרסים הקיים   

 בחינת התאמתן של הרפורמות, המטרות ודרישות העבודה על ידי אנשי מקצוע מהשטח, אנשי •
 .אקדמיה ומחקרים   
 כמו כן, יש ליישם את תוצאות המחקרים הפנימיים שנערכו על גני הפיילוט, טרם החלת  •
  .על כלל הגנים הרפורמות  
 

 ,פרישה)התעמרות על תפקוד הגננות, אינן באות לידי ביטוי רק בהיבט הכלכלי השלכות ה לסיכום:
 חמורה מכך היא הפגיעה בנפשם וברווחתם של ילדי הגן . (היעדרויות, תאונות עבודה ותפקוד חסר

הפגיעה היא בחוסנו של דור העתיד, המשאב  .המתחנכים ע"י גננת מתוסכלת, מושפלת ושחוקה 
גננת שאינה מועצמת לא תוכל לשמש מודל חיובי  .החשוב ביותר לחברה הישראלית  האנושי

 .לחיקוי בעיני הילדים 
 

 .במסירת פרטים נוספים  אשמח לעמוד לרשותכם
 שמגיעים לטיפולי. םישקהקרים ם סוף למשיבכנסת ותאני תקווה כי הצעת החוק תעבור 

 
 
 

 תודה
 ,דורית חזן
 .יו"ר ארגון גננות מחנכות
0523360246 
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