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זרקור על הצוות המסייע בגני הילדים
ממצאים נבחרים ממחקר טאליס בגני הילדים 2018
מסמך  :#1פרופיל דמוגרפי ,השכלה פורמלית והכשרה לעבודה עם ילדים


התשתיתוהיסודותשלהחינוךמונחיםכברבגילהרך.בגניהילדיםלבני  3עד 5(גילאיטרום-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 בתחומי אחריותן ,הכוללים עתה גם תפקידים פדגוגיים ,הן שותפות מלאות לפעילויות בגן
ומוגדרות "סייעות לגננת" .ברם נמצא כי אין בידי משרד החינוך והמרכז לשלטון מקומי נתונים
מהימנים ,מקיפים וסדורים על אודותיהן 1.אי לכך חשוב מאוד לעמוד על היבטים שונים הנוגעים
לסייעותולצוותהמסייעבכללותו .
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךמציגהבזהריכוזשלממצאיםחשוביםומגווניםהנוגעים
לצוותהמסייעבגניהילדים,וזאתבאמצעותסדרהשלמסמכיםקצרים.במסמךזה,הראשוןבסדרה,
מוצגים היבטים מרכזיים שעניינם הפרופיל הדמוגרפי של חברות הצוות המסייע בגני הילדים,
ההשכלה הפורמלית שלהן והכשרתן לעבודה עם ילדים .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 גילאוותקבמקצוע)בקרבהצוותהמסייע.לשםהנוחות,ישראלמוקפתבמסגרתומסומנתגם
באמצעות דגל המדינה .זאת ועוד ,ממצאי המחקר מאפשרים מבט משווה גם ברמה הלאומית על
הדמיון והשוני בין הצוות המסייע לבין הגננות בישראל .בתרשימים יוצגו נתונים על אודות חברות
הצוותהמסייעבהשוואהלנתוני הגננות בישראל,וההיגדיםיובאובסדריורדעלפיהשיעוריםבקרב
הצוותהמסייע.הלוחותהמלוויםאתהתרשימיםמאורגניםבאופןדומה.

1

ראדהחסייסי," מעמדןותנאיהעסקתןשלסייעותבגניילדים",הכנסת,מרכזהמחקרוהמידע,.2014 
2
להרחבהראודףמחקרטאליסבגניילדים2018באתרהרשותהארציתלמדידהולהערכהבחינוך.
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פרופיל דמוגרפי
מגדר :רובםהמוחלטשלצוותיהגניםבישראל מורכביםמנשים - 98%ויותר מקרבחברותהצוות
המסייעומקרב הגננות כאחד,ללאהבדלשלממשביןמגזריהשפה .רקבגרמניהובנורבגיהשיעור
הגברים בקרב הצוות המסייע ובקרב הגננות גבוה מעט יותר (כ 5%-ו-כ ,8%-בהתאמה) .בדומה
לישראל,בשארהמדינות לאנמצאוהבדליםשלממש(עד ,3%אםבכלל)ביןשיעורהנשיםבקרב
הצוותהמסייעוביןשיעורןבקרבהגננות.
גיל:בישראל,שיעורןשל בנות 50ויותר בקרבהצוותהמסייע( )36%גבוה משיעורןבקרבהגננות
( ,)23%ואילו שיעורן של בנות  49-30בקרב הגננות ( )67%גבוה משיעורן בקרב הצוות המסייע
(.)50% 
שיעורחברותהצוותהמסייעשגילן 50ויותר בישראל()36%הואהגבוהביותרבקרב כלהמדינות
שהשתתפו במחקר (מ 14%-בלבד בקוריאה ועד  30%בגרמניה) .לצד זאת ,שיעור חברות הצוות
המסייע בישראל שגילן פחות מ 30-( )14%הוא הנמוך ביותר בקרב המדינות שהשתתפו במחקר
(לצד16%בקוריאהונורבגיהולעומת37%בצ'ילה).
תרשים  :1התפלגות הגילים של חברות הצוות המסייע ושל הגננות – מבט בין-לאומי

במבט פנים-ישראלי – בגנים דוברי עברית ,בהשוואה לגנים דוברי ערבית ,גבוה יותר שיעורן של
חברותהצוותהמסייעשגילן50ויותר(42%לעומת,13%בהתאמה.מגמהדומהנרשמהגםבקרב
הגננות:25%לעומת,14%בהתאמה),ונמוךיותרשיעורןשלחברותהצוותהמסייעשגילןפחותמ-
 30( 12%לעומת  ,23%בהתאמה .בקרב הגננות השיעורים דומים בשני מגזרי השפה :כ.)10%-
למעשה,שיעורגבוהיותרשלחברותצוותגןשגילן 50ויותר לעומתעמיתותיהן שגילןפחותמ30-
נמצא רק בגניםדובריעברית,והואניכרבעיקר בקרבחברותהצוותהמסייעובמידתמהגםבקרב
הגננות .בגנים דוברי ערבית התמונה הפוכה :שיעורן של חברות הצוות המסייע שגילן פחות מ30-
גבוהמשיעורעמיתותיהןשגילן50ויותר,ואילובקרבהגננותהשיעוריםדומיםיחסית .
לוח  :1התפלגות הגילים של הצוות המסייע ושל הגננות בישראל – לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
קטגוריית הגיל
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
11%
10%
23%
12%
בנותפחותמ30-
75%
64%
63%
47%
בנות30עד49
14%
25%
13%
42%
בנות50ויותר
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ותק במקצוע :לחברות הצוות המסייע בישראל ותק מועט במקצוע .כמעט מחציתן ( )45%הן
בראשיתדרכןבמקצוע– בעלות ותקשל 5שנים לכלהיותר,שיעורגבוה בהשוואהלשיעורןבשאר
המדינות .לעומת זאת ,רק מעט יותר משליש ( )38%מחברות הצוות המסייע ותיקות במקצוע –
בעלות ותק של  10שנים ויותר ,ורק בקוריאה שיעורן נמוך יותר ( ,30%ולעומת כ 50%-בגרמניה
ובנורבגיה) .בישראל ,שיעור חברות הצוות המסייע בראשית דרכן גבוה ב 15%-משיעור הגננות
בראשיתדרכן,ואילושיעורחברותהצוותהמסייעהוותיקותנמוךב15%-משיעורהגננותהוותיקות .
תרשים  :2התפלגות הוותק במקצוע של הצוות המסייע ושל הגננות – מבט בין-לאומי

במבטפנים-ישראלי,בשנימגזריהשפה נמצאכישיעורהגננותבראשיתדרכןנמוךמשיעורחברות
הצוות המסייע בראשית דרכן ,ואילו שיעור הגננות הוותיקות גבוה משיעור חברות הצוות המסייע
הוותיקות (הפערים בקרב הצוות המסייע ובקרב הגננות כאחד עומדים על כ 15%-עד .)20%
בהתאם לכך ,הוותק הממוצע של חברות הצוות המסייע בישראל נמוך ב 4-שנים מהוותק הממוצע
שלהגננות .ממצאיםאלומעידיםעל תחלופה גבוההיחסית ,כלומרעל שימורנמוךיחסיתבמקצוע
וגיוסתדירשלחברותצוותמסייע,בהשוואהלמצבבקרבהגננות .
כמו כן נמצאו הבדלים ניכרים בין מגזרי השפה .בגנים דוברי ערבית שיעור חברות הצוות המסייע
בראשיתדרכןכמעטכפולמשיעורןבגניםדובריעברית(70%לעומת,38%בהתאמה),ואילושיעור
חברותהצוותהמסייעהוותיקותהואכמחציתמהשיעורהמקבילבגניםדובריעברית( 20%לעומת
,43%בהתאמה).תמונהדומהנמצאהגםבקרבהגננות(גננותבראשיתדרכן: 49%לעומת,25%
בהתאמה; גננות ותיקות : 35%לעומת  ,57%בהתאמה) .ואכן ,הוותק הממוצע של חברות הצוות
המסייעושלהגננותבגניםדובריעבריתגבוהבכ 5-עד 5.5שניםמהנתוניםהמקבילים בגניםדוברי
ערבית .
לוח  :2הוותק הממוצע של הצוות המסייע ושל הגננות בישראל – לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
קטגוריית הוותק
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
49%
25%
70%
38%
עד5שנים 
16%
18%
10%
19%
5עד9שנים 
35%
57%
20%
43%
10שניםויותר 
8.0
13.7
4.4
9.6
ותקממוצעבמקצוע[שנים]
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הממצאים מצביעים על תמונה פרדוקסלית במידת מה ,שכן ישראל ,בהשוואה לשאר המדינות
שהשתתפובמחקר,בולטתבשיעורגבוהיחסיתשלחברותמבוגרותבצוותהמסייע(בנות50ויותר),
אךלצדזאתגבוהגםשיעורןשלחברותצוותמסייע בראשיתדרכןבמקצוע(ותקשל 5שנים לכל
היותר).כדיללמודעלהקשרביןשנימשתניםאלוישלבחוןאתהתפלגותהגיליםבכלקבוצתותק,
וכןאתהתפלגותהוותקבכלקבוצתגילשלחברותצוותמסייע.ההנחההיאשככלשהקבוצהותיקה
יותרבמקצוע,כךיהיהגבוהיותרשיעורןשלהחברותהמבוגרותבצוותהמסייע.נתמקדבגניםדוברי
עברית .
החברותהמבוגרותבצוותהמסייעהןכשליש()34%מחברותהצוותהמסייעבראשיתדרכן,אךהן
רק רבע ( )25%מחברות הצוות המסייע להן ותקשל  5עד  9שנים (ראו תרשים  .)3עוד נמצא כי
מקרב החברותהמבוגרותבצוותהמסייע ,לכשלישמהן()30%ותקשלעד 5שניםבמקצוע,וזאת
בדומה לשיעורן בקרב בנות  30עד  49( .)36%הדבר מעיד כי בגנים דוברי עברית נפוץ גיוסן של
חברותצוותשמתחילותאתדרכןבמקצועבגילמבוגריחסית .
תרשים  :3התפלגות הגילים בכל קבוצת ותק של חברות הצוות המסייע בגנים דוברי עברית



ממכלול הממצאים עולה כי :
 הצוותהמסייעבישראלמורכברובוככולומנשים. 
 מבחינתגילן שלחברותהצוותהמסייענמצאכישיעורןשלבנות  50ויותרגבוה ,הןבהשוואה
לשיעורן בקרב הצוותים המסייעים במדינות אחרות והן בהשוואה לשיעורן בקרב הגננות
בישראל .כמו כן ,עתודות הצוות המסייע של בנות  30ופחות – מצומצמות .הדבר ניכר בעיקר
בגניםדובריעברית. 
 הוותקשלהגננותבמקצועגבוהבכ4-שניםמהוותקשלחברותהצוותהמסייע,והדברניכריותר
בגניםדובריעברית.
נקודה למחשבה:
מקרב המדינותשהשתתפובמחקר,אומנםישראלבולטתבשיעורחברותהצוותהמסייעשגילן50
שניםויותר,אךבהבעתישראלבולטתגםבשיעורחברותהצוותהמסייעשהןבעלותותקשלעד5
שנים בלבד במקצוע .הדבר מעיד על התמדה נמוכה יחסית במקצוע (בעיקר בגנים דוברי ערבית),
ועלקליטהנרחבתיחסיתשלחברותצוותמבוגרות(בעיקרבגניםדובריעברית) .
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השכלה פורמלית והכשרה לעבודה עם ילדים
השכלה פורמלית :ההשכלההפורמליתשלחברותהצוותהמסייעבישראלנמוכהמןההשכלהשל
עמיתותיהן בשאר המדינות שהשתתפו במחקר .כשני שלישים ( )69%מחברות הצוות המסייע
בישראל הן בעלות השכלה תיכונית לכל היותר – מעטיותר משיעורן בנורבגיה ()61%והרבהיותר
משיעורן בשאר המדינות (רק  5%בקוריאה) .לצד זאת ,רק פחות מעשירית ( 7%בלבד) מחברות
הצוות המסייע בישראל הן בעלות תואר אקדמי – בדומה לשיעור המקביל בצ'ילה( )7%ובנורבגיה
(,)11%והרבהפחותמשיעורןבקוריאה()55%ובגרמניה( .)57%
בישראל,בהשוואהלשארהמדינותשהשתתפובמחקר,הפעריםבהשכלההפורמליתביןהגננותובין
חברותהצוותהמסייעהםהניכריםביותר.כך ,רובן המכריע של הגננות בישראל ()95%הןבעלות
תואר ראשון לפחות ,לעומת פחות מעשירית ( )7%מחברות הצוות המסייע .גם בנורבגיה ובצ'ילה
נרשמופעריםניכריםביןההשכלההפורמליתשלהגננותושלחברותהצוותהמסייע,בעודבגרמניה
הפעריםהללוקטניםיותר,ואילובקוריאההשכלתןשלחברותהצוותהמסייעדומהלזושלהגננות.
תרשים  :4התפלגות ההשכלה הפורמלית של חברות הצוות המסייע ושל הגננות – מבט בין-לאומי

זאתועוד ,רבע מהגננות בישראל ()25%הןבעלות תואר שני לפחות (השיעורהגבוה ביותר בקרב
המדינות שהשתתפו במחקר) ,לעומת שיעור אפסי ( )0%בקרב חברות הצוות המסייע (השיעור
הנמוךביותרבקרבהמדינותשהשתתפובמחקר,בדומהלשיעור המקביל בצ'ילה).הפערביןגננות
וצוותמסייעבישראלהואהגדולביותרבקרבהמדינות,בעודבגרמניהובקוריאההפעריםקטנים .
תרשים  :5שיעור חברות הצוות המסייע והגננות שהן בעלות תואר שני לפחות – מבט בין-לאומי
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בישראל נמצאו הבדלים של ממש בין מגזרי השפה בכל הנוגע להשכלה הפורמלית של הצוות
המסייע.כך,בגנים דובריעברית,בהשוואהלגניםדוברי ערבית,גבוה יותר שיעורן שלחברות הצוות
המסייע שהן בעלות השכלה תיכונית לכל היותר ( 74%לעומת ,49%בהתאמה) ,ובמידתמהגבוה
גםשיעורןשל חברות הצוות המסייע שהן בעלות תואר ראשון לפחות ( 9%לעומת ,3%בהתאמה).
בהתאם לכך ,נמוך יותר שיעורן של חברות הצוות המסייע שהן בעלות השכלה על-תיכונית לא
אקדמית ( 17%לעומת  ,48%בהתאמה) .לעומת פערים אלו בין שני מגזרי השפה בכל הנוגע
להשכלתן של חברות הצוות המסייע ,תמונת ההשכלה הפורמלית בקרב הגננות דווקא דומה בשני
מגזריהשפה.
לוח  :3התפלגות ההשכלה הפורמלית של חברות הצוות המסייע ושל הגננות בישראל – לפי
מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
דרגת ההשכלה הפורמלית
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
0%
2%
49%
74%
השכלהתיכוניתלכלהיותר
3%
4%
48%
17%
השכלהעל-תיכוניתלאאקדמית
97%
94%
3%
9%
תוארראשוןלפחות(כולל)B.Ed.
הכשרה לעבודה עם ילדים :בישראל , 70%מחברות הצוות המסייע הוכשרו לעבודה עם ילדים,
בדומה לשיעורן במרבית המדינות שהשתתפו במחקר (כ 55%-עד כ ,75%-ואילו בגרמניה שיעורן
 .)97% בישראל ,שיעור חברות הצוות המסייע שהוכשרו לעבודה עם ילדים נמוך משיעור הגננות
שהוכשרו לכך ( 70%לעומת  ,89%בהתאמה) .כך גם בצ'ילה ובעיקר בנורבגיה ,ואילו בקוריאה
ובגרמניהנרשמושיעוריםדומיםשלחברותצוותמסייעושלגננותשהוכשרולעבודהעםילדים. 
תרשים  :6שיעור חברות הצוות המסייע והגננות שהוכשרו לעבודה עם ילדים – מבט בין-לאומי

במבט פנים-ישראלי ,שיעור חברות הצוות המסייע שהוכשרו לעבודה עם ילדים נמוך יותר בגנים
דובריעברית(,)68%בהשוואהלשיעורןבגניםדובריערבית(.)79%בקרבהגננותהשיעוריםדומים
בשני מגזרי השפה (כ . )90%-הפער בין שיעור חברות הצוות המסייע שהוכשרו לעבודה עם ילדים
לשיעורהגננותשהוכשרולכךכפולבגודלובגנים דובריעברית( 68%לעומת,90%פערשל)22%
בהשוואהלגניםדובריערבית(79%לעומת,89%פערשל .)10%
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לוח  :4שיעור חברות הצוות המסייע והגננות שהוכשרו לעבודה עם ילדים בישראל – לפי מגזר
שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
89%
90%
79%
68%

שיעוריהדיווחעלהכשרהלעבודהעםילדים 

נושאים בהכשרה לעבודה עם ילדים:חברות צוות הגן שהשיבו כיהוכשרולעבודהעם ילדים(90%
מן הגננות וכ 70%-מחברות הצוות המסייע) ,התבקשו לתאר אילו נושאים נכללו בלימודים
אלו/בהכשרה זו .כ 90%-עד  95%מחברות הצוות המסייע בישראל ציינו כי בהכשרתן לעבודהעם
ילדיםנכללו הנושאיםהאלה:'תכנים הקשורים להתפתחות של ילדים' (התפתחות חברתית-רגשית,
מוטורית,קוגניטיבית,ויסות עצמי),'עידוד משחק'ו'עידוד יצירתיות ופתרון בעיות'.אלהגםהנושאים
השכיחים בהכשרת הגננות לעבודה עם ילדים ,על פי דיווחיהן ,ושיעורי הדיווח על הכללת הנושא
דומיםיחסית בקרב חברותהצוותהמסייעובקרב הגננות.לעומתזאת,פחותממחציתןשלחברות
הצוות המסייע דיווחו על הכללת נושאים מסוימים בהכשרתן לעבודה עם ילדים ,ובהם 'עבודה עם
ילדים עם צרכים מיוחדים' או 'מרקע שונה' ,וכן 'קידום הלמידה של כישורים מתמטיים' ובעיקר של
'מדעיםוטכנולוגיה'.שניהנושאיםהראשוניםשכיחיםפחותגםבהכשרתהגננותלעבודהעםילדים .
שיעורי הדיווח על הכללת מרבית הנושאים (למעט השכיחים ביותר) בהכשרה לעבודה עם ילדים
נמוכים יותר (בכ 20%-עד כ )30%-בקרב חברות הצוות המסייע בהשוואה לגננות .פערים גדולים
במיוחד נרשמו בנושאים הנוגעים לקידום הלמידה – של מדעים וטכנולוגיה (פער של  ,)53%של
כישוריםמתמטיים(פערשל)48%ושלאוריינותשפהושפהדבורה(פערשל.)36% 
תרשים  :7נושאים שנכללו בלימודים או בהכשרה המקצועית לעבודה עם ילדים – לפי דיווחי
הצוות המסייע והגננות בישראל
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שילוב של הכשרה מעשיתבתוכניתהלימודיםאובהכשרהשלצוותהגןחיונילהכנתהצוותלעבודה
עם ילדים ולהתמודדות עם אתגרי התפקיד .בישראל ,שילוב הכשרה מעשית נפוץ הרבה פחות
בהכשרת הצוות המסייע ( )58%בהשוואה להכשרת הגננות ( .)88%תופעה זו ייחודית לישראל.
בשארהמדינותשיעוריהדיווחעלשילובהכשרהמעשיתדומיםבקרבהצוותהמסייעובקרבהגננות.
כמו כן ,שיעורן של חברות הצוות המסייע בישראל שזכו להכשרה מעשית ( )58%נמוך משיעורן
בשארהמדינות(כ70%-בנורבגיה,כ80%-בגרמניהועדכ90%-בקוריאה),למעטצ'ילה(.)40% 
תרשים  :8שיעור חברות הצוות המסייע והגננות שדיווחו על שילוב הכשרה מעשית בלימודיהן או
בהכשרתן המקצועית לעבודה עם ילדים – מבט בין-לאומי

במבט פנים-ישראלי ,שילוב הכשרה מעשית גבוה מעט יותר בגנים דוברי עברית ,בהשוואה לגנים
דובריערבית,והדבר ניכר מעט יותר בקרבחברות הצוות המסייע ( 60%לעומת ,50%בהתאמה)
בהשוואהלגננות(89%לעומת,84%בהתאמה).
לוח  :5שיעור חברות הצוות המסייע והגננות בישראל שדיווחו על שילוב הכשרה מעשית
בלימודיהן או בהכשרתן המקצועית לעבודה עם ילדים – לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
84%
89%
50%
60%
שיעוריהדיווחעלשילובהכשרהמעשיתישראל
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ממכלול הממצאים עולה כי :









ההשכלה הפורמלית של חברות הצוות המסייע בישראל נמוכה בכל אמת מידה :הן בהשוואה
לעמיתותיהן במדינות שהשתתפו במחקר ,ובעיקר בהשוואה לגננות בישראל (הדבר ניכר יותר
בגנים דובריעברית).פערההשכלהביןהגננותלביןחברותהצוותהמסייעבישראלהואהגדול
ביותרמקרבהמדינותשהשתתפובמחקר .
שיעור חברות הצוות המסייע בישראל שהוכשרו לעבודה עם ילדים דומה לשיעורן במרבית
המדינות ,למעט גרמניה (שבה נרשם שיעור גבוה במיוחד) .בישראל ,שיעור חברות הצוות
המסייעשהוכשרולעבודהעםילדיםנמוךמשיעורהגננותשהוכשרולכך(הדברניכריותרבגנים
דובריעברית).
מתוך הנושאים שנכללו בתוכניות הלימודים ובהכשרה לעבודה עם ילדים בישראל ,הנושאים
הנוגעים לקידום למידה – של מדעים וטכנולוגיה ,של כישורים מתמטיים ושל אוריינות שפתית
ושפהדבורה–נפוציםפחותבהכשרתהצוותהמסייעבהשוואהלהכשרתהגננות.
לצד זאת ,בישראל הנושאים 'עבודה עם ילדים מרקע שונה' (בעיקר) ו'עם ילדים עם צרכים
מיוחדים'נפוציםפחותהןבהכשרתחברותהצוותהמסייעוהןבהכשרתהגננות.
מקרב המדינות שהשתתפו במחקר ,רק בישראל שיעורן של חברות הצוות המסייע שדיווחו כי
בהכשרתןשולבההכשרהמעשיתנמוךבהרבהמשיעורהגננותשדיווחועלכך.תופעהזוניכרת
בשנימגזריהשפה.

נקודה למחשבה:
חברות הצוות המסייע ,שהשכלתן הפורמלית נמוכה בהשוואה להשכלת הגננות ,משתתפות פחות
בתוכניותלהכשרהלעבודהעםילדים.זאתועוד ,תוכניותהכשרהאלולחברותהצוותהמסייעדלות
יותר מבחינת הנושאים הנכללים בהן ,גם ובעיקר מבחינת שילוב של הכשרה מעשית ,בהשוואה
לתוכניותההכשרהשלהגננות .
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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 המשתייכותלארגוןלשיתוף פעולהולפיתוחכלכלי,ה,OECD-ועסק בחינוך לגילאי
 3עד  5שנים 3.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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