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 ב' באב תשע"ז 25.7.17
 

 ות בגני הילדיםממצל: נייר עמדה 
 
 מתנגד להצעת החוק. רגון גננות מחנכות, המייצג את הגננות במדינה,א

לעסוק  והוכשרותואר ראשון ושני  נשות המקצוע, שלמדו-הבעת חוסר אמון מוחלט בגננות רואה ביוזמה זוהארגון 
 .בחינוך הגיל הרך 

 
כשבעצם מדובר בנשים , וצילומים של "גננות" מתעללות ידיעות חדשות לבקרים התקשורת מתפרסמות בערוצי

 .הכשרתןטיב  נבדקלא ו, ומשפחתונים כגון פעוטונים, מעונותשעובדות עם ילדים במסגרות 
 ., היודעים לבטא את עצמם ולספר בבית מה חוו בגן3-6הגננות בישראל עובדות עם ילדים בני 

 
אין להכליל על הכלל אלא  -אם קיימת אחת כזו .למענו עשה הכלותהילד  של  את טובתו רוצהאין גננת שלא 

 .ישנהילטפל נקודתית ולוודא שמקרה זה לא 
 

 ון!ה אינה הגננת, והמצלמה אינה פתרהבעי
ה הכשררמת הקבלה והתנאי - לפני הכלואולי  הגננות, עובדותאפשריים בהם  תיהבלהתנאים  -הבעיה הקשה היא

 .הגיל הרך של עובדי
 

כשש שנים, -מאז הוקם מחנכות היה שהמדינה תקצה משאבים לתיקון כל הליקויים עליהם מדווח ארגון גננות רצוי
 .הוחל האופק החדש בגנים ומאז יושמו המלצות טרכטנברג נות מאזבעיות הקשות שאיתן מתמודדות גנתטפל בו
 

 ם הבאים:נתנה זאת בתאי אם יעבור החוק ותוצב מצלמה בגן, 
 
 אליה כל אחד יוכל לפרוץ. -הקלטה ברשת תהיה לא ש . 1
  
 . המצלמות יפתחו רק בצו בית משפט, ורק יחידה מיוחדת במשטרה תוכל לצפות בקלטת.2
  
 בלי קול, וזאת, כדי לשמור על צנעת הפרט ותוכן השיחות של הילדים והצוות. מונההמצלמות יקליטו ת . 3
  
שעברו מבחני אישיות וקיבלו הכשרה לחינוך  רק אנשים יועלה רף הקבלה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.  .4

 יורשו לעבוד בגן .  -ילדים
  
 ל צוותי הגן, כולל צהרונים ומסגרות משלימות.תנתן למנהלת הגן אוטונומיה ויכולת שליטה גבוהה יותר על כ .5
  
  . יבוצעו מחקרים אשר יבדקו את הרלוונטיות של המצלמות למיגור האלימות לעומת הכשרת הצוותים6
  
תטופל בדיוק באותה צורה בה נוקטת המערכת למיגור אלימות כלפי  -. תלונה על מפקחת שמתעמרת בגננת שלה7

 ילדים.
תלונת שווא תיגרור גם לגננות להוכיח את חפותן בעזרת המצלמות ולתבוע כל אדם שהוציא דיבתן. יש לאפשר . 8

 קנס של לא פחות מרבע מליון ש"ח.
 
. במידה ויתברר כי היד קלה על ההדק ונעשו מאמצים לגרור את הגננת לבית משפט, תוכל הגננת והמדינה בשמה 9

 להשיב בתביעה נגדית.
 

ארגון גננות מחנכות יתנגד בתוקף להצבת מצלמות בגני הילדים  -לעילהתנאים  9 -יתקיים אחד מבמידה ולא 
 עשה כל שביכולתו כדי לסכל את החוק גם אם יזדקק להמריד ולהשבית את הגנים שלא כחוק.יו
 

 ארגון גננות מחנכות. דורית חזן, יו"ר


