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   01/11/2016 לגמלאות. העלאת גיל הפרישהלדיון בנושא: נייר עמדה 

 [[על המאמר של ציפורה אשרת]בהסתמך לחץ ושחיקת הגננת 

  
,  ראינו צורך לחדד את רמת הלחץ והשחיקה שחווה הגננת -לקראת הדיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים

 -לפני שהם מצביעים בעד העלאת גיל הפרישה לגננות ולבקש ממקבלי ההחלטות לחשוב פעמיים בשונה ממורה, 
 :מקצוע שוחק", מהסיבות הבאות"שמקצוען בהחלט ניתן להגדרה 

 
 
הילדים  והוריו. גן הילדים הוא המסגרת הפורמאלית הראשונה עבור הילד- מפגש ראשון עם מערכת החינוך 1 .

גבוהה מזו של בית הספר.  כיתת גן הילדים מאוכלסת מגיעים לגן ללא מיון מוקדם, על כן ההטרוגניות של הגן היא 
ילדים המשתייכים לשני שנתוני גיל, כיתת בית ספר מכילה מספר תלמידים דומה, אך בני שכבת  35 -בדרך כלל ב

גיל אחת בלבד. הצורך לעבוד עם שתי שכבות גיל מחייב חתירה למטרות דיפרנציאליות, בניית תוכניות והפעלות 
מהקבוצות, זאת מעבר לשונות הקיימת באופן טבעי בתוך כל קבוצת גיל. על הגננת להתמודד  שונות לכל אחת

פסיכולוגי -באופן כמעט עצמאי עם ילדים בעלי קשיים הזקוקים לאבחון ולטיפול אינדיבידואלי, הצוות הייעוצי
בעיות קשב, ריכוז, עם ) םמאתגריאיננו זמין לרשות הגננת ואיננו מלווה אותה באופן צמוד. התמודדות עם ילדים 

 דורשת ערנות תמידית.  משמעת, אלימות(
 
  
בעלי  ת שממלאים בבית הספררוב הפונקציואת יומי ממלאת מהגננת בתפקודה היו : מורכבות התפקיד. 2

ולעיתים אף תפקידים של יועצת ואחות   שרת, תחזוקה, , גנן נוי, קניין, אישמנהל, מזכירה ,תפקידים בהם: מורה
למנהל  סיוע הניתנים/ללא תגמול  -לבדהאחראית על מגוון תפקידים ומטלות  הגננת -כמנהלת מוסד .בית הספר

רבות מטלות   . הרשויות ימול המפקחות ונציג]ולא פעם גם בין הפטיש לסדן[  היא נמצאת במגעים שונים  בי"ס.
 .אחרי שעות העבודה, ע"ח הבית הילדיםנותרות לטיפול 

של הגננת אינו מאפשר כל הפוגה מהרגע בו הילדים מגיעים לגן ועד עזיבתם את הגן בשעות  ום העבודהמבנה י  .3
 הצהרים. למעשה הגננת איננה יכולה לעזוב את משמרתה אף לא לפרק זמן קצר ביותר.

גוגיות פגישות פד, ב, מתבקשות הגננות להשתתף בישיבותלאחר יום עבודה בגני יום חינוך ארוך- השתלמויות 4 .
לחוקי העבודה המקובלים  שעות, בניגוד 8מעל  ברצףא, כי הגננת יוח"א עובדת וובהשתלמויות פיקוח. יוצא איפ

 .תומותש כשהן 19.00הביתה אחרי שעה  ותומגיע  ,ת להשתלםונדרשן ה -אחריהןומיד במדינה, 
  

להן בשלושה מישורים: אי  תנובסמכויות שנימאז הוחל האופק החדש, משתמשות המפקחות -  לחצי מפקחות 5 .
 -, או שינויי שיבוץ/העברה יזומה, אוגם אם הן מנוגדות לחוקבמידה והגננת לא סרה להוראותיה, -מתן קביעות

ות לגילאי חובה להגיע מס' פעמים בשנה ננג נדרשות -מניעת קבלת מחשב נייד עקב חוסר ציות להוראותיה. בנוסף
להשתלמויות שלהן הן מחויבות,  בנוסף -לקראת מעבר ילדי החובה לשם, וזאת -לישיבות פדגוגיות בבתי ספר 

 .וללא מתן תגמול על שעות אלה

עליה או "בייבי סיטר" ש "ת דברםושזית מול הורים, הרואים בגננת "עהגננות עומדות לא פעם בח -לחצי הורים  . 6
לקבל הוראות מהם, ואין לה לגיטימציה לפעול ע"פ החזון החינוכי שבנתה. התנגשויות ומתחים אלה מגיעים לא 

ובכך  , ם לצדד בהורים כדי ליצור "שקט תעשייתי" או להשביע את רצונםלעיתישנוטה  ,פעם לפתחה של המפקחת
 .פוגעת עוד יותר במעמד הגננת ובתחושת בטחונה

מופיעות אצל רבות  -לגננות רבות יש בעיות עם מיתרי הקול, עקב שימוש תכוף בקול. בנוסף- מחלות מקצוע.  7
בעיות אורתופדיות ובעיות גב הן מנת  לשירותים.  י השתן, עקב הצורך להתאפק זמן רבמהן דלקות חוזרות בדרכ

מים רבות ביום כדי לדבר מתכופפות פע  ,המחתלות ילדים על הרצפה, מרימות פעוט בוכה ,חלקן של גננות רבות
מזיזות משאות כבדים ורהיטים   ,"בגובה עיני הילד", יושבות על כיסא נמוך ליד שולחן נמוך בעת עבודה בקבוצות

ה, לישיבה/דיון עם לגובה מתלגננת אין אפילו פינת עבודה המותאלציין:  חשוב  .בהתארגנות למסיבות וחגיגות
קו בפיברומיאלגיה עקב לחץ בעבודה, ובהתקפי חרדה המצריכים טיפול ישנן גננות שלהורים או יועצת הגן. 

  תרופתי שנגרם מהלחץ המוטל עליהן.
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כשגננת לא יכולה ללוות את ילדיה ליום הראשון בכיתה א', ואינה יכולה ללוות את ילדיה - לחצים משפחתיים. .8
ילדיה הרכים אחה"צ עקב דרישות  ללשכת הגיוס, כשהיא חוזרת פעמים רבות בערב, לאחר שלא הייתה עם

המערכת, ]והנטל של ניוד הילדים לחוגים וחברים נופל על הבעל או החמות[ נוצרים חיכוכים משפחתיים, מתחים 
ופוגע  ,ומריבות הפוגמים בתא המשפחתי ובמרקם העדין של הבית. התסכול שחווה הגננת מתמשך לאורך שנים

 .בבריאותה הפיזית והנפשית

 

מה שצויין לעיל, ברצוננו להדגיש כי רוב הגננות אוהבות את עבודתן, ועובדות מעל ומעבר לנדרש מהן למרות כל 
כפי שהיה  60כי כוחה במותניה בגיל  להניחע"פ חוק, מתוך צו המצפון ותחושת השליחות. יחד עם זאת, אין מקום 

 .24בגיל 

 בברכה,
 יו"ר ארגון גננות מחנכות ,דורית חזן


