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זרקור על הצוות המסייע בגני הילדים
ממצאים נבחרים ממחקר טאליס בגני הילדים 2018
מסמך  :#3תנאי העסקה ,גורמי עקה ,סיבות לעזיבת המקצוע ,ושביעות רצון


התשתיתוהיסודותשלהחינוךמונחיםכברבגילהרך.בגניהילדיםלבני  3עד 5(גילאי טרום-חובה
וחובה) שבאחריות משרד החינוך ,הגננות וחברות הצוות המסייע הן ליבת הצוות המקצועי-חינוכי.
הצוותהמסייעבגןכוללרובוככולוסייעות,ולעיתיםגםבנותשירותלאומיומתנדבים.הסייעותהוגדרו
בעבר"עוזרות לגננת",היות שעיקר תפקידן היה לשמשכוח עזר לעבודה פיזית בלבד.כיום ,לנוכח
השינוי בתחומיאחריותן,הכוללים גם תפקידים פדגוגיים,הןשותפותמלאותלפעילויותבגןומוגדרות
"סייעות לגננת" .ברם נמצא כי אין בידי משרד החינוך והמרכז לשלטון מקומי נתונים מהימנים,
מקיפיםוסדוריםעלאודותיהן1.אילכךחשובמאודלעמודעלהיבטיםשוניםהנוגעיםלסייעותולצוות
המסייעבכללותו .
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךמציגהבזהריכוזשלממצאיםחשוביםומגווניםהנוגעים
לצוותהמסייעבגניהילדים,וזאתבאמצעותסדרהשלמסמכיםקצרים.במסמךזה,השלישיבסדרה,
מוצגים היבטים מרכזיים שעניינם תנאי ההעסקה ,גורמי עקה וסיבות לעזיבת המקצוע ,שביעות
רצון ,ואפיקי פעולה שחברות הצוות מייחסות להם חשיבות רבה .הנתונים המוצגים שאובים מן
המחקר הבין-לאומי להערכת מסגרות החינוך לגיל הרך2,שנערךבשנת.2018
ממצאיהמחקרמאפשריםמבטמשווהברמההבין-לאומית :חברותהצוותהמסייעוהגננותבישראל
מוצגותלצדעמיתותיהןבארבעמדינותאחרותשהשתתפובמחקרואשרקיימתבהן הבחנהמוגדרת
ומבדלת בין הגננות לבין הצוות המסייע בגן .בתרשימים שלהלן המדינות מסודרות בסדר עולה
(משמאל לימין)עלפי המדד המוצג(או הקטגוריה הנמוכה בו ,אם המדד מחולקלקטגוריותשונות
כגון סוג חוזה ההעסקה או היקף המשרה) בקרב הצוות המסייע .לשם הנוחות ,ישראל מוקפת
במסגרתומסומנתגםבאמצעותדגלהמדינה.זאתועוד,ממצאיהמחקרמאפשריםמבטמשווהגם
ברמההלאומיתעלהדמיוןוהשוני ביןהצוותהמסייעלביןהגננותבישראל.בתרשימיםיוצגו נתונים
עלאודות חברותהצוותהמסייעבהשוואהלנתוני הגננות בישראל,וההיגדיםיובאובסדריורדעלפי
השיעוריםבקרבהצוותהמסייע.הלוחותהמלוויםאתהתרשימיםמאורגניםבאופןדומה.
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ראדהחסייסי," מעמדןותנאיהעסקתןשלסייעותבגניילדים",הכנסת,מרכזהמחקרוהמידע,.2014 
2
להרחבהראודףמחקרטאליסבגניילדים2018באתרהרשותהארציתלמדידהולהערכהבחינוך.
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תנאי ההעסקה
סטטוס ההעסקה
בישראל , 83%מחברות הצוות המסייע מועסקות במשרה קבועה (בעלות חוזה עבודה המקנה
קביעות).שיעורזהדומהלשיעורןבגרמניהובנורבגיה( 80%עדכ,)90%-ואילובצ'ילהשיעורןנמוך
במעט()70%ובקוריאההואנמוךבמידהניכרת(רק.)8%בישראל,בדומהלצ'ילהולנורבגיה,שיעור
חברות הצוות המסייע המועסקות במשרה קבועה דומה לשיעור הגננות ,ולעומת זאת בגרמניה
ובקוריאההשיעורבקרבהצוותהמסייענמוךיותרבהשוואהלגננות .
תרשים  :1שיעור חברות הצוות המסייע והגננות המועסקות במשרה קבועה – מבט בין-לאומי

במבט רחב יותר על ההתפלגות לפי סטטוס העסקה ,בין שמדובר במשרה קבועה ובין שמדובר
במשרהזמניתלתקופהשלעדשנהאויותר,התפלגותחברותהצוותהמסייעדומהלזו שלגננות,
ולא נמצאו הבדלים ניכרים בין מגזרי השפה למעט שיעור נמוך במעט של חברות צוות מסייע
המועסקותבמשרהקבועהבגניםדובריערבית ()78%–הןבהשוואהלחברותהצוותהמסייעבגנים
דובריעברית()84%והןבהשוואהלגננותבגניםדובריערבית(.)85%
לוח  :1סטטוס ההעסקה של הצוות המסייע ושל הגננות בישראל – לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
סטטוס ההעסקה
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
85%
84%
78%
84%
משרהקבועה/קביעות
6%
4%
8%
4%
הסכםלתקופהשליותרמשנהאחת
7%
11%
14%
10%
הסכםלתקופהשלשנהאופחות
2%
 0% 1%
1%
עצמאיות 

היקף משרה 
בישראל ,כשלושה רבעים ( )73%מחברות הצוות המסייע מועסקות במשרה מלאה ,וזאת בדומה
לשיעורן בנורבגיה ובצ'ילה (כ )75%-70%-ולעומת רק שליש ( )33%מחברות הצוות המסייע
בגרמניהוכחמישית()21%מהןבקוריאה .שיעורחברותהצוותהמסייעבישראלהמועסקותבמשרה
מלאה נמוך במעט מהשיעור המקביל בקרב הגננות .מגמה דומה נרשמה בשאר המדינות ,אף כי
הפערבהןגדוליותר–וניכרבמיוחדבקוריאה(פערשלכ,)70%-ורקבצ'ילההתמונההפוכה.
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תרשים  :2שיעור חברות הצוות המסייע והגננות המועסקות במשרה מלאה – מבט בין-לאומי

במבט פנים-ישראלי – בגנים דוברי עברית ,בהשוואה לגנים דוברי ערבית ,גבוה יותר שיעורן של
חברותהצוותהמסייע המועסקותבמשרהמלאה (76%לעומת,63%בהתאמה),ונמוךיותרשיעורן
שלחברותהצוותהמסייעהמועסקותבמשרהחלקיתבהיקףשליותרמ 70%-( 14%לעומת,24%
בהתאמה) .בניגוד לכך ,התפלגות הגננות לפי היקף משרה דומה בשני מגזרי השפה .מכאן
שבישראלהפערביןחברותהצוותהמסייעלביןהגננותנמצארקבגניםדובריערבית .
לוח  :2היקף המשרה של הצוות המסייע ושל הגננות בישראל – לפי מגזר שפה
צוות מסייע
דוברי דוברי
היקף המשרה
עברית  ערבית 
63%
76%
משרהמלאה
24%
14%
משרהחלקית()71%-90%
12%
10%
משרהחלקית(<)70%

גננות
דוברי דוברי
עברית  ערבית 
79%
80%
6%
10%
15%
10%


ממכלול הממצאים עולה כי :
 הביטחוןהתעסוקתישלחברותהצוותהמסייעבישראלאיננונופל מזהשלעמיתותיהןבמדינות
אחרות שהשתתפו במחקר ,הן מבחינת סטטוס ההעסקה והן מבחינת היקף המשרה ,ולעיתים
אףעולהעליו .
 בגניםדובריערביתבישראלהביטחוןהתעסוקתישלחברותהצוותהמסייענמוךבמעטמזהשל
הגננות,ואילובגניםדובריעבריתהואדומהבשתיהקבוצות.
נקודה למחשבה:
כאמור,הביטחוןהתעסוקתישלחברותהצוותהמסייעבישראלטוב יחסית,בראייהבין-לאומית.עם
זאת ,שיפור הביטחון התעסוקתי בקרב חברות צוות הגן בכלל והצוות המסייע בפרט עשוי לתרום
לגיוס כוח אדם איכותי ולשימורו .זאת ועוד ,נמצא קשר חיובי בין היקף המשרה (אך לא סטטוס
העסקה)לביןתדירות השימוש בפרקטיקות פדגוגיות אדפטיביות ובפרקטיקות לתמיכה התנהגותית.
עלכןמסתמןכיהגברתהביטחוןהתעסוקתי שלחברותהצוות המסייע,ובעיקרבגניםדובריערבית,
הואאפיקפעולהמתבקשואףמומלץ .
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תנאי עבודה וסיבות לעזיבת המקצוע
גורמי עקה ולחץ
בישראל ,כשליש מחברות הצוות המסייע ( )32%ציינו כי ריבוי הילדים בגן הוא במידה רבה מאוד
מקור של לחץ בעבודתן ,וכמעט רבעמהןציינומחסורבמשאבים(,)23%עודףמשימות()22%וכן
התמודדותעםהתנהגותהילדים(.)21%מדרגגורמיהלחץבקרבחברותהצוותהמסייעשונהמזה
שבקרב הגננות ,כנראה בשל הבדלים בתחומי אחריות ועיסוק .בנוגע למרבית גורמי הלחץ שיעורי
הדיווח בקרב חברות הצוות המסייע נמוכים מהשיעורים המקבילים בקרב הגננות או דומים להם,
למעטהתמודדותעםיותרמדימשימותנוספות(22%לעומת,11%בהתאמה) .
תרשים  :3גורמי הלחץ בעבודה בקרב חברות הצוות המסייע והגננות בישראל

מדרגגורמיהלחץבקרבחברותהצוותהמסייעדומהיחסיתבשנימגזריהשפה.בעבורמרביתגורמי
הלחץ,שיעורי הדיווח בגנים דוברי ערבית דומיםלאלו שבגנים דוברי עברית אוגבוהים מהם,והפער
ניכר בעיקר בנוגע לגורמים אלו :( )1עבודה רבה מדי בתיעוד התפתחות הילדים; ( )2אחריות
להתפתחותהילדים,לרווחתםוללמידה;()3עבודתהכנהרבהמדילקראתהפעילותעםהילדים;()4
התמודדותעםריבוי משימות נוספות–בכולםהשיעוריםגבוהיםב 5%-אויותרבגניםדובריערבית.
לעומתזאת,ריבויילדיםבגןמהווהגורםלחץשכיחיותרבגניםדובריעברית(פערשל.)5% 
במבט בין-לאומי ,ריבוי ילדים ומחסור במשאבים נמנים עם שלושת גורמי הלחץ המובילים בקרב
חברותהצוותהמסייעבכלהמדינותשהשתתפובמחקר .לעומתזאת,ריבוימשימותנוספותנחשב
גורםמובילרקבישראל(אףכיבגרמניהובנורבגיההואנחשבגורםשכיחיחסית). 
לוח  :3שלושת גורמי הלחץ המובילים בקרב חברות הצוות המסייע – מבט בין-לאומי

צ'ילה  גרמניה
 3
 3
יותרמדיילדיםבגן 
 2
 2
מחסורבמשאבים 

 1
היענותלדרישותהמשתנותשלהרשותאושלמשה"ח 

 1
מתןמענהלילדיםעםצרכיםמיוחדים 


יותרמדימשימותנוספות 


עבודהרבהמדיבתיעודהתפתחותהילדים 
4

נורבגיה ישראל קוריאה 
1
 2
 1
2
 1
 2

 3
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סיבות לעזיבת המקצוע
בישראל,שתייםמכלחמש() 40%חברותצוותמסייעציינוכיסבירשיעזבואתהמקצועבגיןיציאה
לגמלאות.שיעורדומה()38%ציינואחתמתוךמכלולהסיבותהמקצועיותכגוןמעבריתפקיד,ובכלל
זה – אחת מתוך שמונה ( )12%חברות צוות מסייע ציינה יציאה ללימודים או להכשרה מקצועית,
ואחתמתשע()11%ציינהמעברלתפקידשלגננת-מנהלתגן – סיבותהמשקפותשאיפהלהרחבת
ידע וקידום מקצועי  .ככלל ,מדרג הסיבות האפשריות לעזיבת התפקיד בגן בקרב חברות הצוות
המסייעדומהלזהשבקרבהגננות .אולם הבדלבולטביניהןנוגעלמעברלתפקידחינוכיאחרשאינו
בגניילדים–גורםשכיחמאודבקרבהגננות()20%אךלאבקרבחברותהצוותהמסייע( .)6%
תרשים  :4סיבות לעזיבת התפקיד של חברות הצוות המסייע ושל הגננות בישראל

במבט פנים-ישראלי ניכרים הבדלים בין מגזרי השפה גם בקרב חברות הצוות המסייע וגם בקרב
הגננות.בקרבחברותהצוותהמסייע,אמנםיציאהלגמלאות היאהגורםהשכיחבשנימגזריהשפה,
אך שיעורי הדיווח גבוהים יותר בגנים דוברי עברית (פער של  .)17%לעומת זאת ,בגנים דוברי
ערבית שיעורים גבוהים יותר של חברות צוות מסייע ציינו כגורם אפשרי לעזיבה את הרצון להפוך
לגננת-מנהלתגן(פערשל,)6%ובעיקרטיפולבבעיותבריאות(פערשל.)9%להבדיל,בקרבגננות,
בגניםדובריערביתשכיחיםיותרגורמיעזיבהבשלרצוןלהפוךלמורהבביתהספר(פערשל)7%
וכןבגיןסיבהבריאותית(פערשל,)6%ואילומעברלתפקידחינוכיאחרשאינובגניילדיםשכיחיותר
בגניםדובריעברית(פערשל .)14%
לוח  :4שיעור חברות הצוות המסייע והגננות בישראל שדיווחו על סיבות אפשריות לעזיבת
התפקיד בגן – לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
37%
37%
27%
44%
אצאלפנסיה
8%
12%
9%
13%
אצאללימודיםאולהכשרהמקצועית 
10%
7%
16%
10%
אהפוךלגננת-מנהלתגן 
4%
5%
6%
8%
אעבורלתפקידאחרשלאבתחוםהחינוךלגילהרך 
9%
23%
5%
6%
אעבורלתפקידחינוכיאחרשאינובגןילדים 
7%
4%
8%
4%
אתפנהלמחויבויותמשפחתיות 
7%
1%
11%
2%
אטפלבבעיותהבריאותיותשלי 
8%
1%
3%
1%
אהפוךלמורהבביתהספר 
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במבט בין-לאומי ,יציאה לגמלאות היא הגורם הסביר הנפוץ ביותר לעזיבת המקצוע בקרב חברות
הצוותהמסייעבישראלובכלשארהמדינות,חוץמקוריאה .למעטגורםזה,כמעטכלאחתמהסיבות
האפשרויות האחרות נמנו עם אחת משלוש הסיבות המובילות לפחות במדינה אחת ,מה שמשקף
הבדליםבין מדינות .מענייןלציין כי רק בישראל המעברלתפקיד מנהלת גן נמנה עם אחת משלוש
הסיבותהמובילותבקרבחברותהצוותהמסייע .
לוח  :5שלוש הסיבות המובילות לעזיבת התפקיד בקרב חברות הצוות המסייע – מבט בין-לאומי

אצאלפנסיה 
אטפלבבעיותהבריאותיותשלי 
אתפנהלמחויבויותמשפחתיות 
אעבורלתפקידאחרשלאבתחוםהחינוךלגילהרך 
אצאללימודיםאולהכשרהמקצועית 
אהפוךלגננת-מנהלתגן 
אעבורלתפקידחינוכיאחרשאינובגןילדים 

גרמניה  צ'ילה  ישראל נורבגיה קוריאה 
1
 1
 1
 1

 1
 3
 3


2
 2


 2
 2


2
 3



3



 3





ממכלול הממצאים עולה כי :
 ריבוי ילדים בגן הוא גורם העקה המוביל בקרב חברות הצוות המסייע בישראל .גם מחסור
במשאבים,ריבוימשימותנוספותוהתמודדותעםהתנהגותילדיםהםגורמיעקהנפוצים.
 יציאה לגמלאות היא הסיבה העיקרית שבגינה חברות צוות מסייע בישראל צפויות לעזוב את
תפקידן,בעיקרבגניםדובריעברית.
 כשתייםמתוךחמש חברותצוותמסייעציינוכיהסיבההסבירהשבגינהיעזבואתהתפקידהיא
אחת מתוך הסיבות המקצועיות ,כגון מעברי תפקיד או יציאה ללימודים ,ללא הבדל ניכר בין
מגזריהשפה.
נקודה למחשבה :
מקרב המדינותשהשתתפובמחקר,מספרהילדיםבגןבישראלביוםנתוןהואהגבוהביותר(ובפער
ניכר) ואילו מספר חברות הצוות בגן הוא הנמוך ביותר .על כן אין זה מפתיע כי ריבוי הילדים
והתמו דדות עם התנהגות הילדים הם גורמי עקה שכיחים בישראל .הדבר מזמן בחינת אפשרויות
לצמצוםמספרהילדיםבגן,הגדלתצוותהגן,ומתןכלים(באמצעותהכשרותופעילויותלהתפתחות
מקצועית) לצוות להתמודדות עם התנהגות הילדים .לראיה , 85%מחברות הצוות המסייע ייחסו
חשיבות רבה להקטנת היחס בין מספר הילדים לכל אשת צוות – השיעור הגבוה ביותר מקרב כל
המדינות,ובישראלרקשיפורהשכרצויןעלידישיעורגבוהיותרשלחברותצוותמסייע– וכן82%
מחברותהצוותהמסייעייחסוחשיבותרבהלמתןפיתוחמקצועי(ראובהמשך) .
כמו כן ,כמעט מחצית ( )44%מחברות הצוות המסייע בגנים דוברי עברית ציינו כי יציאה לגמלאות
היא הגורם הסביר לעזיבת התפקיד ,לעומת רק כרבע מעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית (.)27%
נראהשהדברקשורלהרכבהצוותהמסייע,ובפרטלשיעורןשלחברות הצוותהמבוגרות,שגילן50
שנים ויותר ,והן מי שבעיקר ציינו פרישה כסיבה אפשרית לעזיבת המקצוע .בגנים דוברי עברית
שיעורןגבוהמאוד– מעטפחותממחציתחברותהצוותהמסייע( ,)42%ואילובגניםדובריערבית

שיעורןנמוך–רקשמינית()13%מחברותהצוותהמסייע.
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הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

שביעות רצון ושיפור החינוך לגיל הרך
שביעות רצון
ניכרתשביעותרצוןרבהבקרבחברותהצוותהמסייעבישראל,אךאיןהיאאחידהבכלההיבטים: 
שביעות רצון מהתפקיד ומהגן :כ 90%-עד  100%מחברות הצוות המסייע הביעו שביעות רצון
מהיבטים שונים של התפקיד והגן ,והדבר ניכר בכך שכמעט כולן נהנות מהעבודה שלהן (,)99%
מרוצות מהעבודה בגן ( ,)98%והיו ממליצות עליו כמקום שטוב לעבוד בו ( .)97%תמונה דומה
נרשמהגםבקרבגננותבישראל .
הערכה  :כמעט כל חברות הצוות המסייע בישראל סבורות כי הילדים ( )99%והוריהם ()96%
מעריכים אותן ,וזאת בדומה לשיעורן בקרב הגננות ( 100%ו ,99%-בהתאמה) .לעומת זאת ,רק
כשלושהרבעיםמחברותהצוותהמסייע (,)78%ומעטפחותמכךמןהגננות( ,)72%סבורותכיהן
זוכותלהערכהמהחברה.ממצאיםאלומשקפיםפערים בתפיסתההערכהביןגורמיםהעומדיםעימן
בקשר ישיר (ילדים והורים) לבין גורמים כלליים (חברה) ,ופער זה מתון יותר בקרב הצוות המסייע
בהשוואה לגננות .חשוב להדגיש כי תפיסת ההערכה מן החברה בישראל היא הגבוהה ביותר מכל
המדינותשהשתתפובמחקר,הןבקרבחברותהצוותהמסייע(,78%לעומת 37%עד 57%בשאר
המדינות)והןבקרבהגננות(,72%לעומת30%עד47%בשארהמדינות) .
שביעות רצון מתנאי ההעסקה ומהשכר :בעוד כשלושה רבעים ( )76%מחברות הצוות המסייע
שבעות רצון מתנאי העסקתן ,רק פחות משליש ( 29%בלבד!) שבעות רצון מהשכר על עבודתן.
שיעוריםאלונמוכיםבמעטבהשוואהלשיעוריםהמקביליםבקרבגננות(81%ו,37%-בהתאמה) .
תרשים  :5שביעות רצון של חברות הצוות המסייע ושל הגננות בישראל
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במבט פנים-ישראלי ,שביעות הרצון דומה מאוד בשני מגזרי השפה ,למעט כמה היבטים שבהם
חברות הצוות המסייע בגנים דוברי ערבית הביעו שביעות רצוןרבהיותר מעמיתותיהן בגנים דוברי
עברית :תפיסת ההערכה מהחברה (פער של  )20%וכן שביעות הרצון מתנאי ההעסקה (פער של
 )12%ומהשכר (פער של  .)31%בניגוד לכך נמצא כי שיעור גבוה במעט של חברות צוות מסייע
בגנים דוברי עברית ,לעומת עמיתותיהן בגנים דוברי ערבית ,היו בוחרות לעבוד בגני ילדים לו יכלו
להחליט עלכך שוב (פער של  .)8%שביעות רצון רבהיותר נרשמה גםבקרבגננות בגניםדוברי
ערביתבנוגעלהערכהמןהחברה(פערשל)25%ולשביעותרצוןמתנאיההעסקה()10%ומהשכר
(.)24% 
לוח  :6שביעות רצון של חברות הצוות המסייע והגננות בישראל :היבטים שבהם נרשמו פערים
של ממש – לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
שביעותרצוןמהתפקידומהגן 
לויכולתילהחליטשוב,הייתיבוחרתלעבודבגן 
הערכה
לדעתיהצוותיםבגניהילדיםזוכיםלהערכהמהחברה 
שביעותרצוןמתנאיהעסקהושכר
חוץמהשכר,אנימרוצהמתנאיההעסקהשלי 
אנימרוצהמהשכרשאנימקבלתעלעבודתי 

 93%  85%  92%  91%
73%

93%

67%

92%

73%
22%

85%
53%

79%
32%

89%
56%

במדינות השונות שהשתתפו במחקר נרשמו שיעורים דומים למדי של חברות צוות מסייע שהביעו
שביעות רצון מתנאי העסקתן ( 75%עד  )80%ומשכרן (כ ,)30%-למעט קוריאה שבה השיעורים
נמוכים יותר ( 58%ו ,25%-בהתאמה) .מעניין לציין כי בנורבגיה ובקוריאה שביעות הרצון מתנאי
ההעסקה גבוהה יותר בקרב חברות הצוות המסייע מבקרב הגננות (ב 15%-וב ,12%-בהתאמה),
ואילו בישראל התמונה הפוכה ,אף כי הפער קטן יחסית ( 6%בלבד) .כמו כן ,בישראל ובעיקר
בקוריאהשביעותהרצוןמהשכרנמוכהיותרבקרבחברותהצוותהמסייעמבקרבהגננות(ב8%-וב-
,13%בהתאמה) .
תרשים  :6שביעות רצון של חברות הצוות המסייע ושל הגננות מתנאי העסקתן ומשכרן – מבט
בין-לאומי

הערה:המדינותמוצגותבסדריורדעלפישיעורחברותהצוותהמסייעשהביעושביעותרצון .
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אפיקי פעולה שחברות הצוות מייחסות להם חשיבות
חברות הצוותציינו את החשיבות שהן מייחסותלמגוון פעילויות בגן מבחינת ההשקעההכספית בהן,
לו היה תקציב החינוךלגיל הרךגדול ב.5%-יותרמ 80%-מחברותהצוותהמסייעמייחסותחשיבות
רבהלהשקעהבשיפורתנאישכרן(,)88%בהקטנתגודלקבוצתהילדיםובתגבורצוותהגן(3,)85%
בתמיכה בילדים עם צרכים מיוחדים ( )83%ובפיתוח מקצועי איכותי ( .)82%שיעור חברות הצוות
המסייע המייחסות חשיבות רבה להשקעה בפעולה נתונה דומה לשיעור המקביל בקרב הגננות או
גבוה ממנו ,ובעיקר נרשמו פערים בעניין ייחוס חשיבות לשיפור מבנים ומתקנים (פער של ,)13%
השקעהבצעצועים,בחומרילמידהובמתקניםבחצר(פער)10%ושיפורתנאיהשכר(פערשל.)8% 
תרשים  :7שיעור חברות הצוות המסייע והגננות בישראל המייחסות חשיבות רבה להשקעה
בפעולות הבאות:

במבטפנים-ישראלי,בגניםדובריעברית,לעומתגניםדובריערבית,נרשמושיעוריםגבוהיםיותרשל
חברות צוות מסייע המייחסות חשיבות להשקעה בתמיכה בילדים מרקע מוחלש (פער של ,)23%
להפחתת עומס אדמיניסטרטיבי (פער של  ,)19%לשיפור תנאי שכר (פער של  )16%ולהקטנת
הגודלשלקבוצתהילדיםותגבורצוות הגן(פער של .)14%לעומתזאת,בגניםדובריערביתנרשמו
שיעוריםגבוהיםיותרשלחברותצוותמסייעהמייחסותחשיבותלהשקעהבתשתיות–בעיקרשיפור
מבניםומתקנים(פער)10%ובמידהפחותהגםהשקעהבצעצועים,בחומרילמידהובמתקניםבחצר
(פער.)6%מגמותדומותנרשמוגםביןגננותבשנימגזריהשפה,אףכיהפעריםשוניםבגודלם .
לוח  :7שיעור חברות הצוות המסייע והגננות בישראל המייחסות חשיבות רבה להשקעה
בפעולות הבאות – לפי מגזר שפה:
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
 92%  76%  84%  65%
שיפורתנאיהשכרשלאנשיהצוות 
76%
92%
74%
88%
הקטנתגודלקבוצתהילדיםבגןוגיוסצוותנוסף 
79%
82%
81%
83%
תמיכהבילדיםעםצרכיםמיוחדים 
68%
80%
77%
83%
מתןפיתוחמקצועיאיכותילצוותיהגנים 
87%
58%
79%
73%
השקעהבצעצועים,בחומרילמידהובמתקניםבחצר 
72%
52%
76%
66%
שיפורהמבניםוהמתקניםבגן 
47%
66%
50%
73%
תמיכהבילדיםמרקעמוחלשאומרקעשלהגירה 
54%
63%
51%
70%
הפחתתעומסאדמיניסטרטיביע"יגיוסכוחאדם 
3

75%תומכותבהקטנתגודלקבוצתהילדיםוכ60%-תומכותבהגדלתהצוות–ובסה"כ85%מהצוותהמסייע.
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מענייןלציין כיבכל הנוגעלייחוסחשיבותלהשקעהבתשתיות– שיפורמבניםומתקניםוכןהשקעה
בצעצועים,חומרילמידהומתקניםבחצר ,בגניםדובריעבריתשיעוריםגבוהיםיותרשלחברותצוות
מסייע ,בהשוואה לגננות ,מייחסות לכך חשיבות (פערים של כ ,)15%-ואילו בגנים דוברי ערבית
השיעורים דומים יחסית (מבנים ומתקנים) ואף גבוהים מעט בקרב גננות (צעצועים ,חומרי למידה
ומתקניםבחצר,פערשל.)8% 
במבט בין-לאומי ,שלושת אפיקי הפעולה המובילים בישראל וכן מתן פיתוח מקצועי איכותי לצוותי
הגנים הם למעשהאפיקי הפעולה שבנוגע אליהם שוררת הסכמה רחבה  -כל אחד מהם נמנה עם
אפיקי הפעולה המובילים ב 3-עד  4מהמדינות שהשתתפו במחקר .הדבר מעיד על החשיבות
המיוחסתלאפיקיפעולהבמרביתהמדינות,גםאםהמדרגים הפנימייםבמדינותהשונותנבדליםאלו
מאלו  .רק בקוריאה צוין גורם מוביל אחר ,והוא הפחתת העומס האדמיניסטרטיבי .אפיקי הפעולה
המוביליםלתפיסתחברותהצוותהמסייעבישראלדומיםלאלושבגרמניה,וישראלחולקת שניאפיקי
פעולהמוביליםמשותפיםעםצ'ילהונורבגיה. 
לוח  :8אפיקי הפעולה המובילים בקרב חברות הצוות המסייע – מבט בין-לאומי

שיפורתנאיהשכרשלאנשיהצוות 
הקטנתגודלקבוצתהילדיםבגןע"יגיוסצוותנוסף 
תמיכהבילדיםעםצרכיםמיוחדים 
מתןפיתוחמקצועיאיכותילצוותיהגנים 
הפחתתעומסאדמיניסטרטיביע"יגיוסכוחאדם 

קוריאה  צ'ילה  ישראל גרמניה
1
 2
 3
 2
2
 1


3
 3
 1

 2
 3

 1



נורבגיה 

 1
 2
 3



ממכלול הממצאים עולה כי :





חברות הצוות המסייע בישראל מגלות שביעות רצון גבוהה מאוד ,בעיקר מהתפקיד ומהגן וכן
מההערכהשהןזוכותלהמההוריםוהילדים.
ההערכהשהןזוכותלהמהחברה,לתפיסתן,נמוכהיותרמההערכהמצדהילדים וההורים(רק
בגניםדובריעברית),אףכיגבוההבמידהניכרתמזובשארהמדינות.
שביעות רצון מתנאי ההעסקה ובעיקר מהשכר נמוכה יותר (והדבר בולט במיוחד בגנים דוברי
עברית).תופעהזואיננהייחודיתלישראלוהיאנרשמהגםבשארהמדינותשהשתתפובמחקר.
בישראלחברותהצוותהמסייעמייחסותחשיבותרבהלהשקעהבשיפורתנאיהשכרובהקטנת
גודל קבוצת הילדים בגן (בעיקר בגנים דוברי עברית) ,וכן בתמיכה בילדים עם צרכים מיוחדים
ובפיתוחמקצועיאיכותילצוותיהגנים(בשנימגזריהשפה).

נקודה למחשבה:
בגנים דוברי ערבית ,תפיסת ההערכה מן החברה גבוהה מאוד הן בקרב הצוות המסייע והן בקרב
ה גננות,ואילובגניםדובריעבריתתפיסתההערכהנמוכהיותר,בעיקרבקרבהגננות.אפשרלייחס
פערזהביןמגזריהשפהלארקלהבדלי תרבות,אלאגםלכךשהתפיסהשל חברות צוות הגן בנוגע
להערכה שהן זוכות לה מן החברה מעוצבת ,לפחות בחלקה ,מכוח השתכרותן,קרי כוח הקנייה של
שכרן.ואכן,הןבקרבחברותהצוותהמסייעוהןבקרבהגננות ניכרכיייחוסהחשיבותלשיפורתנאי
השכר גבוה יותר בגנים דוברי עברית בהשוואה לגנים דוברי ערבית .יודגש ,כאמור ,כי תפיסת
ההערכה  איננהנשענתעלתנאיהשכרבלבד,וכיבשנימגזריהשפהייחוסהחשיבותלשיפורהשכר
משקלורבוהואניכריותרבקרבחברותהצוותהמסייע,בהשוואהלגננות .
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

על מחקר טאליס בגני ילדים 2018
המחקר הבין-לאומי להערכת מסגרות החינוך לגיל הרך ,המוכר גם בשם "טאליס בגני ילדים"
(,)Starting Strong Teaching and Learning International Surveyהואלמעשההמחקר הבין-לאומי
הראשון שמתמקד בהון האנושי בשלב החינוך הקדם-יסודי .המחקר נערך בפעם הראשונה בשנת
 2018ב 9-מדינות המשתייכותלארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,ה,OECD-ועסק בחינוך לגילאי
 3עד  5שנים 4.בחמש מתוך מדינות אלו ,ובהןישראל ,קיימת הבחנה מוגדרת ומבדלת בין הגננות
לביןהצוות המסייע בגן.עלכןמדינותאלומוצגותבמסמךזה לצדישראל,בפילוחלפיגננותוצוות
מסייע .
בישראלהשתתפובמחקרכללאנשיהצוות–כ2,000-במספר–בכ420-גנים,המהוויםמדגםארצי
מייצג.עםהגננותנמנותמנהלותגןוכןגננותמשלימות.הצוותהמסייעכוללבעיקרסייעותוסייעות
משלימות(שהן 96%מהצוותהמסייעבישראל) ,וכןמתנדביםובנותשירותלאומי.במחקרנכללוגם
צוותשילוב(גננותשילובוסייעותשילוב)וכןסטודנטיותבעבודהמעשית,אךאיןהןבמוקדמסמךזה. 
הסקר'נותןקול'לצוותים החינוכיים בגניהילדים ומזמיןאותםלספקמידעותובנותשבכוחםלהשפיע
על קביעת המדיניות .המחקר מאפשר ללמוד על מאפייני ההון האנושי המועסק בגני הילדים ועל
הסביבה החינוכית בגני הילדים ,חוקר את הגורמים שיכולים לתמוך באיכות התהליכים המתנהלים
בגניהילדיםולקדמה,וכןמספקהשוואהביןמאפייניגניהילדיםוהצוותבתוךמדינותוביןמדינות,כדי
לזהות אסטרטגיות שונות שננקטות במערכות חינוך המיועדות לגיל הרך .עםההיבטיםשבהם עוסק
המחקראפשרלמנותאתפרופילהצוותהחינוכיבגן ,הכוללמידעדמוגרפי– גיל,מגדר,ותק ותנאי
העסקה; השכלה ,הכשרה והתפתחות מקצועית; הפרקטיקות ויחסי הגומלין בגן וכן האמונות
המקצועיות של צוות הגן; חסמים ליצירת סביבת גן איכותית וסדרי העדיפויות לקידום חינוך איכותי
בגן; מקורותלחץ ,תנאיהעבודהורווחתצוותהגן; והגורמיםהמשפיעיםעלההתמקצעותשלהםועל
שביעותרצונם.כך,המחקרמספקלמעשהקשרביןהממצאיםוביןהמדיניות,ההנחיות,הסטנדרטים
וגורמיםמבנייםאחריםבמדינותהשונותשהשתתפובו .
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בארבע מהמדינות ,ובהן ישראל ,הועברו גם סקרים הנוגעים לגילאי  0עד  2(כלומר למי שגילם פחות מ3-
שנים),הנתוניםבישראללאחריותושלמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים.
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