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גנים "פיראטיים" בקהילה הזרה -חקר מקרה
מ .קרניאלי ,ר .אורון
מכללת אורנים לחינוך ,טבעון ,ישראל
מדינת ישראל משופעת בעובדים זרים מארצות מוצא שונות .אלה חיים בשולי החברה,
ואנו יודעים מעט מאד עליהם .לרבים מהם משפחות ,ילדים וחיי קהילה ,הסמויים
מהעין .לשהותם בארץ תוצאות כלכליות ,חברתיות ומדיניות ).(Chomsky ,2008
ארגון מסיל"ה הציב לעצמו כיעד לסייע בעבודת ה"גננות" הזרות ,אשר פתחו גנים
פיראטיים ,ולהעסיק מדריכה פדגוגית מקצועית בשכר.
המחקר הנוכחי כחקר מקרה חלוץ ,מתמקד בתפקידה ויכולת השפעתה של המד"פ
הראשונה בישראל ,בגנים בקהילה הזרה .ביצענו זאת באמצעות תיאור עומק המתבסס
על תצפיות פתוחות וממוקדות וראיונות חצי מובנים בשני "גנים" :של בריג'יט מגאנה
ורובי מהפיליפינים .המחקר התבצע בגישה אתנוגראפית-פנומנולוגית .גישת האמיק
בה נקטנו מתייחסת ללימוד האופן בו נתפסים ומתפרשים התהליכים השונים של
המשתתפים ) .(Holstein & Gubrium, 1994; Schwandt, 1997זהו תחום מורכב
לחקירה לאור המבנה האינטראקציוני המילולי והלא מילולי ,ולאור ריבוי מציאויות
) (multiple realitiesשהמשתתפים השונים מייצגים ) ;Holstein &Gubrium, 1994
.(Lincoln &Guba, 1985
ילדי העובדים הזרים אינם אזרחי ישראל ,ואינם עומדים בתנאי ההתאזרחות )שפירא,
 .(2010אלה שטרם הגיעו לגיל חינוך חובה ,והוריהם עובדים כול היום ,מגיעים
למסגרות פיראטיות ,אליהם מצטרפים בצהרים ילדי גני חובה ובתי הספר היסודיים.
גנים אלה ממוקמים במבנים שאינם מתאימים למגורים ובוודאי לא לשמש כגנים ,אלה
מבני תעשייה ישנים ,או דירות קטנות מאוד .הילדים שוהים בצפיפות רבה ,תוך הזנחה
חינוכית-התפתחותית וללא תנאי תברואה מספקים.
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