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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 

הוספת סייעות לגני הילדים
סייעת שניה בגני ילדים

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני 15.6.2015 | דיון 
  

עמדת האגודה (במסגרת קואליציית הארגונים "גן זה לא מחסן"): הוספת סייעת שנייה לגנים היא
החלטה מתבקשת וחשובה, אבל עדיין לא פתרון מספק למצב בגני הילדים. הרוב המכריע של הילדים
בגילאי 3 נדרשים לעזרה במידה זו או אחרת במימוש צורכיהם הבסיסים ביותר, כדוגמת עשיית צרכים
ואכילה, ודורשים קשב רב ופיקוח והשגחה צמודים. מעדויות של גננות ושל הורים עולה כי הטיפול ב-35
ילדים בני 4-3 על ידי גננת וסייעת בלבד מוביל לחינוך בלתי ראוי, ואף מסוכן, בגני הילדים ברחבי הארץ.
בעיה חמורה נוספת היא שחלק מהגנים אינם מותאמים מבחינה פיסית לצורכיהם של ילדים בני 4-3, ואינם

כוללים פינת החתלה, אגנית רחיצה ומים חמים, כפי שמחייב חוזר מנכ"ל משרד החינוך.  
 

לנוכח זאת אנו סבורים כי אין להסתפק בהוספת הסייעות, אלא יש לבחון ביחד עם נשות מקצוע מהשטח
(גננות וסייעות), עם מומחי האקדמיה ועם נציגי ההורים מהם השינויים הדרושים מהבחינות הבאות:
התקן למספר הילדים בגן לפי קבוצת הגיל; התקן להיקף הצוות המקצועי בגן לפי קבוצת גיל וביחס למספר
הילדים, לרבות צוות תמיכה מעבר לגננות וסייעות - ייעוץ פסיכולוגי וחינוכי, שירותים פרא-רפואיים וכו'; תנאי
ההעסקה של הסייעות, לרבות הצורך בהכשרתן ושיפור תנאי העסקתן, כולל מעבר להעסקתן על ידי משרד

החינוך; התקן של הגן מבחינת הצרכים הפיסיים; מודל התקצוב והיישום של השינויים הנדרשים. 
 

עוד יש לציין כי מספרן של הסייעות המועסקות בצורה עקיפה, ולא ישירות על ידי הרשות המקומית או
משרד החינוך, מוערך באלפים, אולם כיום אף גורם אינו מחזיק במידע אמין ומקיף בנושא. ההעסקה
העקיפה חושפת את הסייעות לפגיעות בהיקפי המשרה, בתנאי השכר, בזכויות הסוציאליות ובביטחון
התעסוקתי. הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה, קוראת לכלל הגורמים הנוגעים
בדבר לוודא שכל הסייעות בגני הילדים – הן הסייעות החדשות שיתווספו והן  הסייעות המועסקות כיום

כעובדות קבלן – תועסקנה בצורה ישירה על ידי הרשויות המקומיות. להרחבה 
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הפרטת ההוראה במערכת החינוך

העסקת מורות - יציבות תעסוקתית, שכר ותנאים סוציאליים
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי | יום שני 15.6.2015 | דיון 

  
עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): ההפרטה המואצת של מערכת החינוך
הציבורית, ובראשה הפרטת ההוראה, גובה מחיר כבד. דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה מאשר כי
במערכת החינוך יש כ-19,000 מורות קבלן, שהעסקתן מתאפיינת בתנאי שכר והעסקה נמוכים ובחוסר
בטחון תעסוקתי, המובילים לפגיעה באיכות ההוראה. עוד מציין המבקר כי בידי משרד החינוך אין מידע
מקיף ואמין על אודות מורות הקבלן, הסמכתן והתאמתן, וכי המשרד אינו מפקח על איכות ההוראה ועל

תנאי ההעסקה של המועסקים על ידי גופים מתווכים. 
 

עמדתנו היא כי העסקה באמצעות גופים מתווכים פוגעת בתנאי ההעסקה, בזכויות הסוציאליות ובביטחון
התעסוקתי של נשות ההוראה, פוגעת בתחושת השייכות של המורות, תורמת להיווצרות מעמדות בתוך
חדר המורות, תורמת להגדלת הפערים החברתיים-כלכליים, פוגעת באיכות ההוראה ומייצרת אובדן יכולות
וידע מקצועי במשרד החינוך. מטעמים אלו ועוד, יש להפסיק לאלתר את תהליכי ההפרטה במערכת

החינוך ולהחזיר את המורות להעסקה ישירה. להרחבה 
 

 
ביטול הקריטריון של מיצוי כושר השתכרות כתנאי לסבסוד מעונות יום

הצעה לסדר-היום בנושא: "ביטול קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לסבסוד מעונות יום"
הצעה לסדר היום של: ח"כ מיקי לוי, ח"כ שרון גל.

ועדת הכספים | יום שלישי 16.6.2015 | דיון 
  

עמדת האגודה: כיום, השתתפותה של המדינה בעלות שהייתם של ילדים במשפחתונים ובמעונות יום
מותנית בעבודתה של האם בלבד ולא בעבודתם של שני בני הזוג. ביטול או צמצום ההנחות לאישה עובדת
בשל מצבו התעסוקתי של בן זוגה יהוו נסיגה הרסנית במאמצים לשילוב נשים בשוק העבודה ולחיזוקן
הכלכלי. ללא מתן הנחות במעונות יום, נשים רבות, אשר כיום משולבות בשוק העבודה, יאלצו לפרוש
מעבודתן. התוצאה היא פגיעה נוספת במצב הנשים בעולם העבודה, הנחות ממילא: גם כיום השכר הממוצע
של נשים נמוך מזה של גברים; כ-40% מכלל הנשים העובדות מועסקות במשרות חלקיות; ורבות מהנשים

העובדות מרוכזות ב"מקצועות נשיים" שהשכר בהם נמוך יחסית.   
 

 
אלימות המשטרה נגד יוצאי אתיופיה
אלימות כלפי עולים מצד מוסדות אכיפת החוק

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות | יום שלישי 16.6.2015 | דיון 
  

עמדת האגודה: מעדויות שנאספו בהפגנות האחרונות של יוצאי אתיופיה עלה חשש כבד להפעלת אלימות
מופרזת נגד מפגינים, בניגוד לנהלי המשטרה. לא מדובר בתופעה חדשה: אנו עדים לאורך השנים למקרים
של אפליה או של אלימות בלתי חוקית של שוטרים כלפי קבוצות מיעוט שונות בחברה בישראל: יוצאי
אתיופיה ויוצאי חבר העמים, מתנחלים ופעילים חברתיים, ערבים וחרדים. דווקא למשטרה יש תפקיד
משמעותי בצמצום הפערים בחברה ובסיוע לקבוצות שוליים, אך ישנם מקרים שבהם ההתנהלות
המשטרתית מחריפה את השסע והניכור, לעתים עקב אי-הבנה תרבותית, ולעתים תוך ניצול לרעה של

כוחה. 
 

האתגרים המונחים בפני שוטרות ושוטרים אינם פשוטים. אולם דווקא בשל כך קיימת חשיבות מיוחדת

http://www.acri.org.il/he/34955
http://www.acri.org.il/he/34786


לשמירה על אווירה ארגונית הדורשת שמירה קפדנית על הכללים, התמודדות עם שונות תרבותית ויחס
מכבד לכל אישה ואדם. מן הראוי שמפקדים יהוו דוגמה ויגנו באופן חריף כל גילוי של אלימות, גזענות
או אפליה. במקביל, יש להשקיע בהכשרה חינוכית ומקצועית להתנהלות המשטרה בחברה רב-תרבותית,
בשיטור קהילתי ובשיתוף פעולה והידברות עם נציגי הקהילות השונות, ובפרט בקהילת יוצאי אתיופיה,

ובחשיפה תרבותית חיובית שתוביל להיכרות ולכיבוד של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל. להרחבה 
 

 
גבולות השיח במרחב האינטרנטי

הצעה לסדר-היום בנושא: "גבולות השיח במרחב האינטרנטי - התאבדות בעקבות פוסט
בפייסבוק" הצעה לסדר היום: של ח"כ יעקב מרגי, ח"כ אורי מקלב, ח"כ עליזה לביא, ח"כ איתן

כבל, ח"כ סופה לנדבר, ח"כ מיכל רוזין.
ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שלישי 16.6.2015 | דיון 

  
עמדת האגודה: אין מילים לתאר את הזעזוע והצער מהטרגדיה של אריאל רוניס זכרו לברכה. 

ועדיין, הרעיון שהחוק יאסור עלינו לספר, לשתף או להביע דעה ברשת האינטרנט, הוא רעיון אווילי
ופסול. 

הרשת החברתית, הפורום והבלוג הם שנותנים משמעות מעשית לחופש הביטוי – חירות שהיתה בעבר
נחלתם הבלעדית של נשות ציבור או של ידוענים, שנהנו מגישה לבמות התקשורת. האינטרנט הקימה במה
ציבורית ענקית, ובמה זו היא המקום הראוי שבו נוכל לספר, להתלונן ולהגיב, במיוחד בנושאים בעלי

חשיבות ציבורית; במיוחד על המפגש שלנו עם רשויות השלטון, עם תאגידים ועם מוקדי כוח אחרים.  
אין זה אומר שהרשת היא שטח הפקר שהכול מותר בו. פרסום תמונת אדם ערום או בסיטואציה אינטימית
היא פגיעה בפרטיות שעונש מאסר בצידה. בדומה לזה, החוק אוסר, ואסר עוד לפני שהרשת נכנסה לחיינו,

להסית לאלימות, להסית לגזענות או להפיץ השמצות שהן שקר מובהק. 
התאבדות היא מעשה קיצוני ומחריד, ובדרך כלל גם אינה תוצאה מסתברת וצפויה לפרסום ברשת. קורה גם

שחייל נוטל את חייו, ואיש אינו מעלה על הדעת לבטל את השירות הצבאי בשל כך. 
גדולתה של הרשת היא בכך שהיא מאפשרת למי שנפגעה להגיב באופן מיידי ולתבוע את עלבונה. אנשי
ציבור יכולים בנוסף לכנס מסיבת עיתונאים או להגיב בראיון טלוויזיוני. לנו יש רק את רשת האינטרנט, ואנו

נעמוד על זכותנו להוסיף ולהשמיע קול.
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