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2021במאי12  

תשפ"אסיוןבא'

 זרקור על הצוות המסייע בגני הילדים

 2018 בגני הילדים ממצאים נבחרים ממחקר טאליס

 שביעות רצוןוסיבות לעזיבת המקצוע,  ,תנאי העסקה, גורמי עקה#: 3מסמך 



חובה-טרום)גילאי5עד3בניהתשתיתוהיסודותשלהחינוךמונחיםכברבגילהרך.בגניהילדיםל

שוחובה( החינוך, .חינוכי-ליבתהצוותהמקצועיןהוחברותהצוותהמסייעתוגננהבאחריותמשרד

הוגדרוותהסייעסייעות,ולעיתיםגםבנותשירותלאומיומתנדבים.רובוככולוהצוותהמסייעבגןכולל

לנוכח,כיום.בלבדזיתפילעבודהעזרכוחלשמשהיהתפקידןשעיקרהיות,"לגננתתועוזר"בעבר

תומוגדר,הןשותפותמלאותלפעילויותבגןופדגוגייםתפקידיםגםן,הכולליםאחריותבתחומיהשינוי

."לגננתתוסייע" נמצא ברם כי לשלטואין והמרכז החינוך משרד ,מהימניםנתוניםמקומיןבידי

צוותסייעותוללטיםשוניםהנוגעיםלעמודעלהיבמאודאילכךחשוב1.יהןאודותעלמקיפיםוסדורים

.בכללותוהמסייע

בחינוךמציגהבזהריכוזשלממצאיםחשוביםומגווניםהנוגעיםהרשות הארצית למדידה והערכה

בסדרה,השלישיבאמצעותסדרהשלמסמכיםקצרים.במסמךזה,,וזאתלצוותהמסייעבגניהילדים

שביעות ורמי עקה וסיבות לעזיבת המקצוע, סקה, גתנאי ההעשעניינםמרכזייםהיבטיםמוצגים

חשיבות רבה םמייחסות להחברות הצוות ש, ואפיקי פעולה רצון . מןשאוביםהנתוניםהמוצגים

 .2018שנערךבשנת2,הרך לגיל החינוך מסגרות להערכת לאומי-הבין המחקר

יעוהגננותבישראלחברותהצוותהמסי:לאומית-ביןממצאיהמחקרמאפשריםמבטמשווהברמהה

הבחנהמוגדרתקיימתבהןואשראחרותשהשתתפובמחקרבארבעמדינותעמיתותיהןצדלמוצגות

הצוותהגננותביןומבדלת שלהלן.גןבמסייעהלבין עולהבתרשימים בסדר מסודרות המדינות

הקטגוריההנמוכהבו, המדדהמוצג)או ריותשונותמחולקלקטגואםהמדד)משמאללימין(עלפי

גוןכ חוזה הסוג היקף או משרהההעסקה לשם המסייע. הצוות בקרב מוקפתה( ישראל נוחות,

גם,ממצאיהמחקרמאפשריםמבטמשווהזאתועוד.המדינהבמסגרתומסומנתגםבאמצעותדגל

והשוניעלהדברמההלאומית ניםנתויוצגותרשימיםצוותהמסייעלביןהגננותבישראל.בביןהמיון

בסדריורדעלפייובאוההיגדיםו,בישראלהגננותנתוניבהשוואהלחברותהצוותהמסייעעלאודות

.באופןדומהמאורגניםהמלוויםאתהתרשימיםהלוחותהשיעוריםבקרבהצוותהמסייע.

                                                           
1
.2014",הכנסת,מרכזהמחקרוהמידע,מעמדןותנאיהעסקתןשלסייעותבגניילדיםראדהחסייסי,"

2
 באתרהרשותהארציתלמדידהולהערכהבחינוך.2018מחקרטאליסבגניילדיםלהרחבהראודף

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/33596b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_33596b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_7422.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS_gan_yeladim.htm
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 העסקההתנאי 

 עסקההסטטוס ה

בישראל המקנהעבודהוזהחבעלות)קבועהבמשרהמועסקותהמסייעצוותהמחברות83%,

(,ואילובצ'ילהשיעורןנמוך90%-עדכ80%שיעורזהדומהלשיעורןבגרמניהובנורבגיה)(.קביעות

שיעורבדומהלצ'ילהולנורבגיה,(.בישראל,8%נמוךבמידהניכרת)רקהוא(ובקוריאה70%במעט)

ה המסייע הצוות ולמועסקותחברות הגננות, לשיעור דומה קבועה בגרמניהבמשרה זאת עומת

גננות.בהשוואהלובקוריאההשיעורבקרבהצוותהמסייענמוךיותר

 לאומי-מבט בין –המועסקות במשרה קבועה  הגננותו הצוות המסייעחברות  שיעור : 1 תרשים

 

 בין העסקה, סטטוס לפי ההתפלגות על יותר רחב בבמבט שמדובר ובין קבועה שמדוברמשרה

שלגננות,והתפלגותחברותהצוותהמסייעדומהלזמשרהזמניתלתקופהשלעדשנהאויותר,ב

ו נמצאו השפהלא מגזרי בין ניכרים למעטהבדלים נמוך שיעור מסייעבמעט צוות חברות של

לחברותהצוותהמסייעבגניםהןבהשוואה–(78%) ערביתהמועסקותבמשרהקבועהבגניםדוברי

 .(85%)לגננותבגניםדובריערביתוהןבהשוואה(84%)יתברובריעד

 לפי מגזר שפה –הגננות בישראל ושל  של הצוות המסייע סטטוס ההעסקה: 1לוח 

 העסקההסטטוס 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 85% 84% 78% 84% משרהקבועה/קביעות

 6% 4% 8% 4% הסכםלתקופהשליותרמשנהאחת
 7% 11% 14% 10% הסכםלתקופהשלשנהאופחות

 2% 1%0% 1%עצמאיות
 

 

היקף משרה

בישראל ), רבעים בדומהצוותהמחברות(73%כשלושה וזאת מלאה, במשרה מועסקות המסייע

)כ ובצ'ילה בנורבגיה 70%-75%-לשיעורן ולעומת )( שליש המסייע33%רק הצוות מחברות )

המועסקותבמשרהבישראלשיעורחברותהצוותהמסייע(מהןבקוריאה.21%בגרמניהוכחמישית)

מ במעט נמוך המלאה שיעור בקרב כיהמקביל אף המדינות, בשאר נרשמה דומה מגמה הגננות.

.קבצ'ילההתמונההפוכהור,(70%-)פערשלכוניכרבמיוחדבקוריאה–הפערבהןגדוליותר
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 לאומי-מבט בין – המועסקות במשרה מלאה הגננותו הצוות המסייעחברות  שיעור : 2 תרשים

 

פנים ל–ישראלי-במבט בהשוואה עברית, דוברי שלגניםבגנים שיעורן יותר גבוה ערבית, דוברי

ונמוךיותרשיעורן,(,בהתאמה63%לעומת76%)המועסקותבמשרהמלאההצוותהמסייעחברות

,24%לעומת14%)70%-יותרמהמועסקותבמשרהחלקיתבהיקףשלמסייעהצוותהשלחברות

 בבהתאמה(. דומה משרה היקף לפי הגננות התפלגות לכך, השפה.שניבניגוד מכאן מגזרי

.ניםדובריערביתנמצארקבגגננותהלביןמסייעהצוותהחברותביןהפערבישראלש

 לפי מגזר שפה –הגננות בישראל ושל  הצוות המסייעשל  היקף המשרה: 2לוח 

 משרהההיקף 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 79% 80% 63% 76% מלאהמשרה

 6% 10% 24% 14% (90%-71%חלקית)משרה
 15% 10% 12% 10% (70%לקית)>חמשרה



:ממכלול הממצאים עולה כי

 במדינותלעמיתותיהןזהשמהביטחוןהתעסוקתישלחברותהצוותהמסייעבישראלאיננונופל

מבחינתסטטוס הן במחקר, מבחינתהיקףהאחרותשהשתתפו ולעיתים,משרהההעסקהוהן

אףעולהעליו.

 וןהתעסוקתישלחברותהצוותהמסייענמוךבמעטמזהשלהביטחבישראלבגניםדובריערבית

 .הבשתיהקבוצותדומואהגננות,ואילובגניםדובריעבריתה

 

 נקודה למחשבה:

עםלאומית.-יהביןי,בראיחסיתכאמור,הביטחוןהתעסוקתישלחברותהצוותהמסייעבישראלטוב

זאת , בקרבחברותצוות התעסוקתי הביטחון והצוותהגןשיפור לתרובפרטהמסייעבכלל םעשוי

איכותי אדם כוח ולשימורולגיוס קשר נמצא ועוד, זאת . חיובי המשרהבין סטטוס)היקף לא אך

ת.התנהגותילתמיכה ובפרקטיקות אדפטיביות פדגוגיות בפרקטיקותשימושהלביןתדירותהעסקה(

בגניםדובריערבית,,ובעיקרהמסייעשלחברותהצוותעלכןמסתמןכיהגברתהביטחוןהתעסוקתי

מתבקשואףמומלץ.הואאפיקפעולה
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 וסיבות לעזיבת המקצוע תנאי עבודה

 גורמי עקה ולחץ

בישראל במידהרבהמאודהואבגןהילדיםריבויכיציינו(32%חברותהצוותהמסייע)מכשליש,

(וכן22%(,עודףמשימות)23%)רבעמהןציינומחסורבמשאביםוכמעט,בעבודתןלחץשלמקור

מדרגגורמיהלחץבקרבחברותהצוותהמסייעשונהמזה(.21%התמודדותעםהתנהגותהילדים)

 אחריותועיסוק. כנראהבשלהבדליםבתחומי שיעוריבנוגעלשבקרבהגננות, הלחץ מרביתגורמי

 נמוכים הצוותהמסייע חברות בקרב המקביליםהדיווח הגננותבקרמהשיעורים להםב דומים ,או

.(,בהתאמה11%לעומת22%משימותנוספות)יותרמדיהתמודדותעםלמעט

 בישראל הגננותו הצוות המסייעחברות  גורמי הלחץ בעבודה בקרב : 3 תרשים

 

גורמימרביתבעבור.השפהמגזריבשנייחסיתדומהבקרבחברותהצוותהמסייעהלחץגורמימדרג

והפער,מהםגבוהיםאועבריתדוברישבגניםאלולדומיםערביתדובריבגניםהדיווחשיעורי,הלחץ

ל בנוגע בעיקר אלוניכר )גורמים 1: 2);הילדיםהתפתחותבתיעודמדירבהעבודה( אחריות(

(4);הילדיםםעהפעילותלקראתמדירבההכנהעבודת(3);וללמידהלרווחתם,הילדיםלהתפתחות

אויותרבגניםדובריערבית.5%-בכולםהשיעוריםגבוהיםב–נוספותמשימותריבויהתמודדותעם

(.5%שליותרבגניםדובריעברית)פערשכיחלעומתזאת,ריבויילדיםבגןמהווהגורםלחץ

בין ע-במבט נמנים במשאבים ומחסור ילדים ריבוי הםלאומי, הלחץ גורמי בקרבשלושת מובילים

לעומתזאת,ריבוימשימותנוספותנחשב.חברותהצוותהמסייעבכלהמדינותשהשתתפובמחקר

(.שכיחיחסיתנחשבגורםהואבגרמניהובנורבגיהאףכיגורםמובילרקבישראל)

 לאומי-ביןמבט  – שלושת גורמי הלחץ המובילים בקרב חברות הצוות המסייע: 3לוח 

קוריאה ישראל נורבגיהגרמניהצ'ילה

2 1133בגןילדיםמדייותר

1 2222במשאביםמחסור

 31ה"חמששלאוהרשותשלהמשתנותלדרישותהיענות

 1מיוחדיםצרכיםעםלילדיםמענהמתן

 3נוספותמשימותמדייותר

3 הילדיםהתפתחותבתיעודמדירבהעבודה



ה "ראמ  
 הרשות הארצית למדידה

 והערכה בחינוך
  

 משרד החינוך
Ministry of Education 

والتعليم التربية وزارة  

   

 

5 
 

 סיבות לעזיבת המקצוע

(חברותצוותמסייעציינוכיסבירשיעזבואתהמקצועבגיןיציאה40%שתייםמכלחמש),בישראל

ובכלל,מכלולהסיבותהמקצועיותכגוןמעבריתפקידתוך(ציינואחתמ38%שיעורדומה).גמלאותל

חברותצוותמסייעצי12%אחתמתוךשמונה)–זה להכשרהמקצועיתינה( ,יציאהללימודיםאו

להרחבתסיבותהמשקפותשאיפה–מנהלתגן-(ציינהמעברלתפקידשלגננת11%ואחתמתשע)

מקצועי וקידום הצוותידע חברות בקרב בגן התפקיד לעזיבת האפשריות הסיבות מדרג ככלל, .

מעברלתפקידחינוכיאחרשאינולהבדלבולטביניהןנוגעאולם.בקרבהגננותשהמסייעדומהלזה

.(6%(אךלאבקרבחברותהצוותהמסייע)20%גננות)המאודבקרבשכיחגורם–בגניילדים

 בישראל ושל הגננות הצוות המסייעחברות  של התפקידסיבות לעזיבת  : 4 תרשים

 

פנים השפה-במבט מגזרי בין ניכריםהבדלים בקרבישראלי וגם הצוותהמסייע חברות בקרב גם

היאהגורםהשכיחבשנימגזריהשפה,לגמלאות.בקרבחברותהצוותהמסייע,אמנםיציאהגננותה

) עברית דוברי בגנים יותר גבוהים הדיווח שיעורי דוברי17%שלפעראך בגנים זאת, לעומת .)

חברותצוותמסייעציינו להפוךערביתשיעוריםגבוהיםיותרשל לעזיבהאתהרצון כגורםאפשרי

בקרבגננות,להבדיל,(.9%שלפער(,ובעיקרטיפולבבעיותבריאות)6%שלפערמנהלתגן)-לגננת

(7%בגניםדובריערביתשכיחיםיותרגורמיעזיבהבשלרצוןלהפוךלמורהבביתהספר)פערשל

תפקידחינוכיאחרשאינובגניילדיםשכיחיותר,ואילומעברל(6%וכןבגיןסיבהבריאותית)פערשל

(.14%שלבגניםדובריעברית)פער

סיבות אפשריות לעזיבת שדיווחו על בישראל שיעור חברות הצוות המסייע והגננות : 4לוח 

 לפי מגזר שפה – התפקיד בגן

 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
יתעבר

דוברי
ערבית

 37% 37% 27% 44% פנסיהאצאל

 8% 12% 9% 13%אצאללימודיםאולהכשרהמקצועית
 10% 7% 16% 10%מנהלתגן-אהפוךלגננת

 4% 5% 6% 8%אעבורלתפקידאחרשלאבתחוםהחינוךלגילהרך
 9% 23% 5% 6%אעבורלתפקידחינוכיאחרשאינובגןילדים

 7% 4% 8% 4%תמשפחתיותאתפנהלמחויבויו
 7% 1% 11% 2%אטפלבבעיותהבריאותיותשלי

 8% 1% 3% 1%אהפוךלמורהבביתהספר
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בין -במבט לגמלאותיציאהלאומי, הגורםהסביר ביותרההיא נפוץ חברותלעזיבתהמקצוע בקרב

כלאחתמהסיבותגורםזה,כמעטלמעט.קוריאהחוץמהצוותהמסייעבישראלובכלשארהמדינות,

ע מדינהאחתבאחתמשלושהסיבותהמובילותלפחותםהאפשרויותהאחרותנמנו משקףמהש,

מדינות הבדליםבין כי לציין מעניין הרקבישראל. אחתמשלושםענמנהמעברלתפקידמנהלתגן

.בקרבחברותהצוותהמסייעהסיבותהמובילות

 לאומי-מבט בין – בקרב חברות הצוות המסייעבות המובילות לעזיבת התפקיד שלוש הסי: 5לוח 

קוריאהנורבגיה ישראלצ'ילהגרמניה

1 111פנסיהאצאל

1 33אטפלבבעיותהבריאותיותשלי

 22אתפנהלמחויבויותמשפחתיות

22 אעבורלתפקידאחרשלאבתחוםהחינוךלגילהרך

3 2מודיםאולהכשרהמקצועיתאצאללי

  3מנהלתגן-אהפוךלגננת

3  אעבורלתפקידחינוכיאחרשאינובגןילדים





:ממכלול הממצאים עולה כי

  בגן ילדים בישראלריבוי המסייע הצוות חברות בקרב המוביל העקה גורם מחסור.הוא גם

 .נפוציםהתנהגותילדיםהםגורמיעקהבמשאבים,ריבוימשימותנוספותוהתמודדותעם

  לגמלאותיציאה העיקרית הסיבה אתשהיא לעזוב צפויות בישראל מסייע צוות חברות בגינה

 תפקידן,בעיקרבגניםדובריעברית.

 בגינהיעזבואתהתפקידהיאשחברותצוותמסייעציינוכיהסיבההסבירהחמשכשתייםמתוך

מ תוךאחת המקצועיות, ביןהסיבות ניכר הבדל ללא ללימודים, יציאה או תפקיד מעברי כגון

 מגזריהשפה.

 

נקודה למחשבה:

הואהגבוהביותר)ובפערביוםנתוןהמדינותשהשתתפובמחקר,מספרהילדיםבגןבישראלקרבמ

הילדים ריבוי כי מפתיע זה אין כן על ביותר. הנמוך הוא בגן הצוות חברות מספר ואילו ניכר(

בחינתאפשרויותוהתמו מזמן הדבר עקהשכיחיםבישראל. גורמי דדותעםהתנהגותהילדיםהם

כלים)באמצעותהכשרותופעילויותלהתפתחות לצמצוםמספרהילדיםבגן,הגדלתצוותהגן,ומתן

הילדים. התנהגות עם להתמודדות לצוות מקצועית( ייחסו85%לראיה, המסייע הצוות מחברות

מספרהילדיםלכלאשתצוותחשיבותרבהלהק כלקרבהשיעורהגבוהביותרמ–טנתהיחסבין

82%וכן–וותמסייעצויןעלידישיעורגבוהיותרשלחברותצשכרהפוריהמדינות,ובישראלרקש

ייחסוחשיבותרבהלמתןפיתוחמקצועי)ראובהמשך(.המסייעמחברותהצוות

 כן, יציאה(מחברות44%כמעטמחצית)כמו כי עבריתציינו לגמלאותהצוותהמסייעבגניםדוברי

ד בגנים מעמיתותיהן כרבע רק לעומת התפקיד, לעזיבת הסביר הגורם )והיא ערבית (.27%ברי

50תהמבוגרות,שגילןהצווחברות,ובפרטלשיעורןשלנראהשהדברקשורלהרכבהצוותהמסייע

ויותר שנים והן , המקצועמי לעזיבת אפשרית כסיבה פרישה ציינו עבריתשבעיקר דוברי בגנים .

גבוהמאוד ואילובגניםדובריערבית,(42%צוותהמסייע)מעטפחותממחציתחברותה–שיעורן

.מחברותהצוותהמסייע(13%רקשמינית)–שיעורןנמוך
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 ושיפור החינוך לגיל הרך שביעות רצון

 שביעות רצון

בכלההיבטים:אחידהאיןהיא,אךבישראלחברותהצוותהמסייעבקרבביעותרצוןרבהניכרתש

 רצון מהתפקיד ומהגןשביעות 90%-כ: רצון100%עד שביעות הביעו המסייע הצוות מחברות

והדברמהיבטים והגן, התפקיד של שונים נהנותמהעבודה כולן שכמעט בכך (,99%)שלהןניכר

 מהעבודה ),(98%)ןבגמרוצות בו לעבוד שטוב כמקום עליו ממליצות דומה97%והיו תמונה .)

נרשמהגםבקרבגננותבישראל.

)הערכה הילדים כי סבורות בישראל המסייע הצוות חברות כל כמעט )99%: והוריהם (96%(

 אותן, מעריכים בקרב לשיעורן בדומה )הוזאת רק99%-ו100%גננות זאת, לעומת בהתאמה(. ,

סבורותכיהן,(72%,ומעטפחותמכךמןהגננות)(78%)מחברותהצוותהמסייעשהרבעיםכשלו

מןיהערכהביןגורמיםהעומדיםעתפיסתהביםפערממצאיםאלומשקפיםזוכותלהערכהמהחברה.

גורמיםכללי יותרבקרבהצוותהמסייעפערזהו,(ם)חברהיבקשרישיר)ילדיםוהורים(לבין מתון

בהשוו תפיסתההערכהמןהחברהבישראלהיאהגבוההביותרמכלחשובלהדגישכיאהלגננות.

בשאר57%עד37%,לעומת78%המדינותשהשתתפובמחקר,הןבקרבחברותהצוותהמסייע)

בשארהמדינות(.47%עד30%,לעומת72%בקרבהגננות)הןהמדינות(ו

 רצון כמתנאי ההעסקה ומהשכרשביעות בעוד ): רבעים המסייע76%שלושה הצוות מחברות )

 העסקתן, מתנאי רצון שבעות )רק משליש עבודתן.בלבד!29%פחות על מהשכר רצון שבעות )

,בהתאמה(.37%-ו81%בקרבגננות)המקביליםיםשיעוריםאלונמוכיםבמעטבהשוואהלשיעור

 בישראל ושל הגננות וות המסייעהצחברות של  שביעות רצון : 5 תרשים
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פנים -במבט ישראלי, הרצון שביעות בדומה שנימאוד השפה, מגזרי כמה למעט בהםשהיבטים

ערביתהצוותהחברות שביעותרצוןרבהמסייעבגניםדוברי בגניםדובריעמיתותיהןיותרמהביעו

עברית : ו20%תפיסתההערכהמהחברה)פערשל ( ההעסקה)פערשלשביעותהרצכן מתנאי ון

12% של )פער ומהשכר 31%( לכך(. בניגוד גבוה שיעור כי נמצא צוותמסייעבמעט חברות של

עברית ערבית,בגניםדוברי בגניםדוברי לעומתעמיתותיהן , ילדיםלו בוחרותלעבודבגני יכלוהיו

)פער רבהיותרנרשמהגם(.8%שללהחליטעלכךשוב בקרבגננותבגניםדוברישביעותרצון

שכרמה(ו10%העסקה)השביעותרצוןמתנאיל(ו25%ערביתבנוגעלהערכהמןהחברה)פערשל

(.24%)

 בהם נרשמו פעריםשהיבטים  :בישראלחברות הצוות המסייע והגננות  שביעות רצון של: 6לוח 

 לפי מגזר שפה – של ממש

 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

שביעותרצוןמהתפקידומהגן
91%92%85%93%בגןלעבודבוחרתהייתי,שובלהחליטיכולתילו

 הערכה
 92% 67% 93% 73%מהחברהלהערכהזוכיםהילדיםבגנייםצוותהלדעתי

 שביעותרצוןמתנאיהעסקהושכר
 89% 79% 85% 73%רוצהמתנאיההעסקהשליחוץמהשכר,אנימ

 56% 32% 53% 22%אנימרוצהמהשכרשאנימקבלתעלעבודתי

 דומיםבמדינותהשונות שיעורים נרשמו במחקר שהשתתפו חברותצוותמסייעשהבלמדי יעושל

) העסקתן מתנאי 75%שביעותרצון )כ80%עד ומשכרן 30%-( (, למעט בההשיעוריםשקוריאה

)נ יותר 25%-ו58%מוכים ובקוריאה בנורבגיה כי לציין מעניין בהתאמה(. , מתנאיהשביעות רצון

בהתאמה(,12%-וב15%-יותרבקרבחברותהצוותהמסייעמבקרבהגננות)בהגבוהההעסקה ,

 הפוכהואילו התמונה ),בישראל יחסית קטן הפער כי ובעיקר6%אף בישראל כן, כמו בלבד(.

-וב8%-יותרבקרבחברותהצוותהמסייעמבקרבהגננות)בעותהרצוןמהשכרנמוכהקוריאהשביב

,בהתאמה(.13%

מבט  –מתנאי העסקתן ומשכרן  ושל הגננות הצוות המסייעחברות של  שביעות רצון : 6 תרשים
 לאומי-בין

 
צוותהמסייעשהביעושביעותרצון.בסדריורדעלפישיעורחברותהמוצגותהמדינותהערה:
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 להם חשיבות  מייחסותחברות הצוות שאפיקי פעולה 

,בהןהכספיתההשקעהמבחינתבגןפעילויותלמגווןמייחסותשהןהחשיבותאתציינוצוותהחברות

חשיבותמייחסותמחברותהצוותהמסייע80%-יותרמ.5%-בגדולהרךלגילהחינוךתקציבהיהלו

3(,85%)הגןצוותובתגבורקבוצתהילדיםגודלהקטנתב(,88%שקעהבשיפורתנאישכרן)רבהלה

ו83%תמיכהבילדיםעםצרכיםמיוחדים)ב )ב( איכותי 82%פיתוחמקצועי חברותהצוותשיעור(.

ננותאוהגבקרבהמקבילשיעורלהדומנתונההמסייעהמייחסותחשיבותרבהלהשקעהבפעולה

ממנוגבוה ובעיקר , פעריםבנרשמו )פערעניין מבניםומתקנים (,13%שלייחוסחשיבותלשיפור

(.8%שלשיפורתנאיהשכר)פער(ו10%ידהובמתקניםבחצר)פערהשקעהבצעצועים,בחומרילמ

יחסות חשיבות רבה להשקעה המיבישראל  הגננותו הצוות המסייעחברות  שיעור : 7 תרשים
 :בפעולות הבאות

 

נרשמושיעוריםגבוהיםיותרשלדובריערבית,גנים,לעומתישראלי,בגניםדובריעברית-במבטפנים

מוחלש)פערמסייעחברותצוות בילדיםמרקע (,23%שלהמייחסותחשיבותלהשקעהבתמיכה

)פערתהפחל אדמיניסטרטיבי עומס 19%שלת )פערשיפל(, שכר תנאי 16%שלור קטנתהלו(

יתנרשמובר(.לעומתזאת,בגניםדובריע14%של)פערהגןותגבורצוותקבוצתהילדיםשלגודלה

בעיקרשיפור–המייחסותחשיבותלהשקעהבתשתיותמסייעשיעוריםגבוהיםיותרשלחברותצוות

עים,בחומרילמידהובמתקניםבחצר(ובמידהפחותהגםהשקעהבצעצו10%מבניםומתקנים)פער

מגמותדומותנרשמוגםביןגננותבשנימגזריהשפה,אףכיהפעריםשוניםבגודלם.(.6%)פער

 להשקעה רבה חשיבות המייחסות בישראל והגננות המסייע הצוות חברות שיעור: 7לוח 

 :לפי מגזר שפה – הבאות בפעולות

 

 ננותג צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

65%84%76%92% הצוותאנשישלהשכרתנאישיפור

 76% 92% 74% 88%נוסףצוותגיוסובגןהילדיםקבוצתגודלהקטנת
 79% 82% 81% 83% מיוחדיםצרכיםעםבילדיםתמיכה

 68% 80% 77% 83% הגניםלצוותיאיכותימקצועיפיתוחמתן
 87% 58% 79% 73% בחצרובמתקניםלמידהבחומרי,בצעצועיםהשקעה

 72% 52% 76% 66% בגןוהמתקניםהמבניםשיפור
 47% 66% 50% 73% הגירהשלמרקעאומוחלשמרקעבילדיםתמיכה

 54% 63% 51% 70% אדםכוחגיוסי"עאדמיניסטרטיביעומסהפחתת

                                                           
3
 מהצוותהמסייע.85%בסה"כו–צוותהבהגדלתתומכות60%-תומכותבהקטנתגודלקבוצתהילדיםוכ75%
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שיפורמבניםומתקניםוכןהשקעה–חשיבותלהשקעהבתשתיותהנוגעלייחוסכיבכללצייןמעניין

בגניםדובריעבריתשיעוריםגבוהיםיותרשלחברותצוות,בצעצועים,חומרילמידהומתקניםבחצר

 לגננות, בהשוואה מסייע, לכך מייחסות כחשיבות של ערבית15%-)פערים דוברי בגנים ואילו ,)

ריםהשיעו דומים למידהיחסית חומרי )צעצועים, גננות מעטבקרב גבוהים ואף ומתקנים( )מבנים

(.8%ומתקניםבחצר,פערשל

בין -במבט שלושת לאומי, המובילים הפעולה לצוותיאפיקי איכותי מקצועי פיתוח מתן וכן בישראל

הפעולהשהגנים םנהעכלאחדמהםנמ-הרחבההסכמבנוגעאליהםשוררתהםלמעשהאפיקי

 המובילים הפעולה 3-באפיקי במחקר.מהמדינות4עד השהשתתפו החשיבותדבר על מעיד

נבדליםאלובמדינותהשונותיםהפנימייםגםאםהמדרגהמיוחסתלאפיקיפעולהבמרביתהמדינות,

מאלו הפחתתהעומס והוא אחר, מוביל גורם צוין בקוריאה רק הפעולה. אפיקי האדמיניסטרטיבי.

שניאפיקיישראלחולקתהמוביליםלתפיסתחברותהצוותהמסייעבישראלדומיםלאלושבגרמניה,ו

פעולהמוביליםמשותפיםעםצ'ילהונורבגיה.

 לאומי-מבט בין – אפיקי הפעולה המובילים בקרב חברות הצוות המסייע: 8לוח 

נורבגיהגרמניה ישראלצ'ילהקוריאה

2 132שיפורתנאיהשכרשלאנשיהצוות

11 2הקטנתגודלקבוצתהילדיםבגןע"יגיוסצוותנוסף

23 31תמיכהבילדיםעםצרכיםמיוחדים

3 23מתןפיתוחמקצועיאיכותילצוותיהגנים

 1חאדםהפחתתעומסאדמיניסטרטיביע"יגיוסכו



:ממכלול הממצאים עולה כי

 וכן ומהגן מהתפקיד בעיקר גבוההמאוד, מגלותשביעותרצון חברותהצוותהמסייעבישראל

 והילדים.מההוריםלהשהןזוכותמההערכה

 ההורים)רקוהילדיםצדהמהערכהממהחברה,לתפיסתן,נמוכהיותרלהההערכהשהןזוכות

 מזובשארהמדינות.במידהניכרתריעברית(,אףכיגבוההבגניםדוב

 נמוכ ההעסקהובעיקרמהשכר מתנאי בולטבמיוחדבגניםדובריהשביעותרצון )והדבר יותר

 נרשמהגםבשארהמדינותשהשתתפובמחקר.היאעברית(.תופעהזואיננהייחודיתלישראלו

 הקטנתבתנאיהשכרותרבהלהשקעהבשיפורברותהצוותהמסייעמייחסותחשיבובישראלח

עברית(גודלקבוצתהילדיםבגן )בעיקרבגניםדוברי , תמיכהבילדיםעםצרכיםמיוחדיםבוכן

 .)בשנימגזריהשפה(פיתוחמקצועיאיכותילצוותיהגניםבו

 

 נקודה למחשבה:

 תפיסתהבגניםדוברי בקרבערבית, בקרבהצוותהמסייעוהן החברהגבוההמאודהן הערכהמן

אפשרלייחס.גננותהגננות,ואילובגניםדובריעבריתתפיסתההערכהנמוכהיותר,בעיקרבקרבה

נוגעב הגן צוותחברות השלתפיסה,אלאגםלכךשתרבותלארקלהבדליפערזהביןמגזריהשפה

של יההקני כוח קרין,השתכרות מכוח,החלקב לפחות ,מעוצבת החברה מןלה זוכות הןשהערכהל

ניכרכיייחוסהחשיבותלשיפורתנאישכרן.ואכן,הןבקרבחברותהצוותהמסייעוהןבקרבהגננות

 עברית דוברי בגנים יותר גבוה לגניםהשכר בהשוואה ערביתדוברי . יודגש, כאמור, תפיסתכי

שכרהאיננהנשענתעלתנאיהשכרבלבד,וכיבשנימגזריהשפהייחוסהחשיבותלשיפורההערכה

ניכריותרבקרבחברותהצוותהמסייע,בהשוואהלגננות.משקלורבוהוא
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 2018על מחקר טאליס בגני ילדים 

ילדיםהרך לגיל החינוך מסגרות להערכת לאומי-הבין המחקר בגני "טאליס בשם גם המוכר ," 

(Starting Strong Teaching and Learning International Survey)לאומי-הביןהואלמעשההמחקר,

יסודי-הקדםהחינוךבשלבהאנושיבהוןשמתמקדהראשון נערך המחקר ה. בשנתבפעם ראשונה

לגילאיחינוךבעסקו,OECD-תוחכלכלי,ההמשתייכותלארגוןלשיתוףפעולהולפי מדינות9-ב2018

קיימתתוךמחמשב4.שנים5עד3 ישראל, ובהן גננותהביןומבדלתהבחנהמוגדרתמדינותאלו,

גננותוצוותבמסמךזה.עלכןמדינותאלומוצגותגןבמסייעהצוותלביןה לצדישראל,בפילוחלפי

מסייע.

גנים,המהוויםמדגםארצי420-כב–במספר2,000-כ–אנשיהצוותבישראלהשתתפובמחקרכלל

גננותמשלימות.הצוותהמסייעכוללבעיקרסייעותוסייעותנמנותגננותעםה.מייצג מנהלותגןוכן

וגםכללנוכןמתנדביםובנותשירותלאומי.במחקר,מהצוותהמסייעבישראל(96%שהןמשלימות)

במוקדמסמךזה.איןהןסטודנטיותבעבודהמעשית,אךשילוב(וכןצוותשילוב)גננותשילובוסייעות

ומזמיןאותםלספקמידעותובנותשבכוחםלהשפיעבגניהילדיםיםהחינוכייםלצוותהסקר'נותןקול'

 המדיניות. קביעת על מאפשר ועלהילדיםבגניהמועסקהאנושיההוןמאפייניעלללמודהמחקר

חוקראתהילדיםבגניהחינוכיתהסביבה תנהליםהמהתהליכיםבאיכותלתמוךשיכוליםהגורמים,

כדי,מדינותוביןמדינותבתוךצוותוהילדיםהגני,וכןמספקהשוואהביןמאפייניולקדמההילדיםבגני

עוסקםבהשההיבטיםעם.הרךלגילהמיועדותחינוךמערכותבננקטותששונותאסטרטגיותלזהות

ותנאיותקגיל,מגדר,–כוללמידעדמוגרפיה,ותאתפרופילהצוותהחינוכיבגןלמנאפשרהמחקר

,השכלה;העסקה וכןהגומליןויחסיהפרקטיקות;תמקצועיוהתפתחותהכשרה האמונותבגן

איכותיחינוךלקידוםהעדיפויותוסדריאיכותיתגןסביבתליצירתחסמים;הגןצוותשלהמקצועיות

והגורמיםהמשפיעיםעלההתמקצעותשלהםועל;תנאיהעבודהורווחתצוותהגן,מקורותלחץ;בגן

הסטנדרטים,ההנחיות,המדיניותוביןהממצאיםביןקשרלמעשהמספקהמחקר,כךשביעותרצונם.

.ובשהשתתפושונותהבמדינותאחריםמבנייםוגורמים

                                                           
4
גם הועברו ישראל, ובהן בארבעמהמדינות, שגילםפחותמ)כלומר2עד0סקריםהנוגעיםלגילאי 3-למי

 .החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדושללאחריותבישראלנתוניםהשנים(,


