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2021במאי12  

תשפ"אסיוןבא'

 זרקור על הצוות המסייע בגני הילדים

 2018 בגני הילדים ממצאים נבחרים ממחקר טאליס

 פרופיל דמוגרפי, השכלה פורמלית והכשרה לעבודה עם ילדים#: 1מסמך 



חובה-)גילאיטרום5עד3בניוהיסודותשלהחינוךמונחיםכברבגילהרך.בגניהילדיםלהתשתית

שוחובה( החינוך, .חינוכי-ליבתהצוותהמקצועיןהוחברותהצוותהמסייעתוגננהבאחריותמשרד

הוגדרוותהסייעסייעות,ולעיתיםגםבנותשירותלאומיומתנדבים.רובוככולוהצוותהמסייעבגןכולל

לנוכח,כיום.בלבדפיזיתלעבודהעזרכוחלשמשהיהתפקידןשעיקרהיות,"לגננתתועוזר"בעבר

הכולליםאחריותבתחומיהשינוי ן, בגןפדגוגייםתפקידיםגםעתה לפעילויות מלאות שותפות הן ,

ומוגדרו ."לגננתתוסייע"ת נמצא ברם כי לשלטואין והמרכז החינוך משרד נתוניםמקומיןבידי

,מהימנים וסדורים מקיפים 1.יהןאודותעל חשוב לכך הנוגעיםמאודאי שונים היבטים על לעמוד

.בכללותוצוותהמסייעסייעותולל

בחינוךמציגהבזהריכוזשלממצאיםחשוביםומגווניםהנוגעיםהרשות הארצית למדידה והערכה

באמצעותסדרהשלמסמכיםקצרים.במסמךזה,הראשוןבסדרה,,וזאתלצוותהמסייעבגניהילדים

מוצגים , המסייע בגני הילדיםצוות החברות פרופיל הדמוגרפי של השעניינםמרכזייםהיבטים

לעבודה עם ילדים שלהן והכשרתן הפורמלית השכלהה . המוצגים הנתונים שאובים  המחקרמן

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

חברותהצוותהמסייעוהגננותבישראל:לאומית-ביןממצאיהמחקרמאפשריםמבטמשווהברמהה

הבחנהמוגדרתקיימתבהןואשראחרותשהשתתפובמחקרבארבעמדינותעמיתותיהןצדלמוצגות

הצוותהגננותביןומבדלת שלהלן.גןבמסייעהלבין עולהבתרשימים בסדר מסודרות המדינות

הקטגוריההנמוכהבו, המדדהמוצג)או מחולקלקטגוריותשונותאםהמדד)משמאללימין(עלפי

נוחות,ישראלמוקפתבמסגרתומסומנתגםהגילאוותקבמקצוע(בקרבהצוותהמסייע.לשםגוןכ

 המדינהבאמצעותדגל המחקרמאפשריםמבטמשווהזאתועוד. ממצאי עלברמההלאומיתגם,

והשוניהד המיון בבין בישראל. הגננות לבין צוותהמסייע אודותיוצגותרשימים על חברותנתונים

בסדריורדעלפיהשיעוריםבקרביובאוההיגדיםו,בישראלהגננותנתוניבהשוואהלהצוותהמסייע

.באופןדומהמאורגניםהמלוויםאתהתרשימיםהלוחותהצוותהמסייע.

                                                           
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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 פרופיל דמוגרפי 

חברותהצוותקרבמיותרו98%-נשיםמורכביםמבישראלרובםהמוחלטשלצוותיהגנים מגדר:

רקבגרמניהובנורבגיהשיעורהשפה.,ללאהבדלשלממשביןמגזריכאחדהגננותקרבמוהמסייע

 הגבריםבקרב הגננותובקרבהצוותהמסייע גבוה 8%-כ-ו5%-)כיותרמעט בהתאמה(. בדומה,

,אםבכלל(ביןשיעורהנשיםבקרב3%עדלאנמצאוהבדליםשלממש)בשארהמדינותלישראל,

 .הגננותוביןשיעורןבקרבהצוותהמסייע

 

גיל גננותמשיעורןבקרבהגבוה(36%)בקרבהצוותהמסייעויותר50בנותןשלבישראל,שיעור:

שיעור23%) ואילו בנותן(, הגננות49-30של 67%)בקרב ( מגבוה הצוותהמסייעשיעורן בקרב

(.50%)

כלהמדינותבקרב(הואהגבוהביותר36%בישראל)ויותר50חברותהצוותהמסייעשגילןשיעור

במחקר)מ שיעורחברותהצוות30%בלבדבקוריאהועד14%-שהשתתפו זאת, לצד בגרמניה(.

 המסייע בישראל הוא14%)30-פחותמשגילן ביותר( במחקרבקרבהנמוך המדינותשהשתתפו

 בצ'ילה(.37%ולעומתקוריאהונורבגיהב16%)לצד

 לאומי-מבט בין – ושל הגננות הצוות המסייעחברות התפלגות הגילים של  : 1 תרשים

 

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

.מגמהדומהנרשמהגםבקרב,בהתאמה13%לעומת42%)יותרו50שגילןהצוותהמסייעחברות

-פחותממסייעשגילןהצוותהונמוךיותרשיעורןשלחברות,,בהתאמה(14%לעומת25%:גננותה

בהתאמה23%לעומת12%)30 דומ., הגננותהשיעורים מגזיםבקרב השפהרבשני (.10%-כ:י

30-פחותמשגילןלעומתעמיתותיהןיותרו50למעשה,שיעורגבוהיותרשלחברותצוותגןשגילן

גםבקרבבמידתמהוחברותהצוותהמסייעבקרבבעיקרבגניםדובריעברית,והואניכררקנמצא

 ערביתהתמונההפוכההגננות. שלחברות:בגניםדוברי הצוותהשיעורן 30-פחותממסייעשגילן

.יחסיתדומיםבקרבהגננותהשיעוריםואילו,יותרו50שגילןגבוהמשיעורעמיתותיהן

 לפי מגזר שפה –הגננות בישראל ושל  הצוות המסייעהתפלגות הגילים של : 1לוח 

 גילהקטגוריית 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 11% 10% 23% 12% 30-בנותפחותמ
 75% 64% 63% 47% 49עד30בנות

 14% 25% 13% 42% יותרו50בנות
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ותק במקצוע : המסייע הצוות במקצוע.בישראללחברות מועט מחציתותק 45%)ןכמעט הן(

שארשיעורןבבהשוואהלגבוהשיעור,לכלהיותרשנים5ותקשלבעלות–בראשיתדרכןבמקצוע

) משליש יותר מעט רק זאת, לעומת 38%המדינות. המסייע הצוות מחברות ( במקצוע –ותיקות

בעלות יותרשניםו10ותקשל )ןרקבקוריאהשיעורו, יותר ולעומת30%נמוך בגרמניה50%-כ,

שיעור בישראל, ובנורבגיה(. החברות הצוות דרכןמסייע בבראשית 15%-גבוה הגננותמשיעור

.הוותיקותמשיעורהגננות15%-נמוךבהוותיקות,ואילושיעורחברותהצוותהמסייעבראשיתדרכן

 לאומי-מבט בין – הגננותושל הצוות המסייע תק במקצוע של והוהתפלגות : 2 תרשים

 

נמצאכישיעורהגננותבראשיתדרכןנמוךמשיעורחברותבשנימגזריהשפהישראלי,-במבטפנים

דרכן בראשית המסייע ,הצוות הצוות חברות משיעור גבוה הוותיקות הגננות שיעור המסייעואילו

 )הפערים הוותיקות הגננות ובקרב המסייע הצוות בקרב ככאחד על 15%-עומדים (.20%עד

בהתאםלכך וותקהממוצעשניםמה4-בהמסייעבישראלנמוךחברותהצוותהוותקהממוצעשל,

שימורנמוךיחסיתבמקצוערעלכלומ,גבוההיחסיתתחלופהעלממצאיםאלומעידיםהגננות.של

בקרבהגננות.מצבשלחברותצוותמסייע,בהשוואהלוגיוסתדיר

כן ערביתשיעורחברוכמו בגניםדוברי השפה. מגזרי הבדליםניכריםבין תהצוותהמסייענמצאו

,בהתאמה(,ואילושיעור38%לעומת70%בראשיתדרכןכמעטכפולמשיעורןבגניםדובריעברית)

לעומת20%בגניםדובריעברית)השיעורהמקבילחברותהצוותהמסייעהוותיקותהואכמחציתמ

,25%מתלעו49%,בהתאמה(.תמונהדומהנמצאהגםבקרבהגננות)גננותבראשיתדרכן:43%

;בהתאמה ותיקות: 57%לעומת35%גננות ואכן, בהתאמה(. , חברות של צוותההוותקהממוצע

בגניםדובריהנתוניםהמקביליםשניםמ5.5עד5-בגניםדובריעבריתגבוהבכושלהגננותמסייעה

ערבית.

 לפי מגזר שפה – בישראלשל הגננות ו הצוות המסייעשל הוותק הממוצע : 2לוח 

 תקוקטגוריית הו

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 49% 25% 70% 38%שנים5עד

 16% 18% 10% 19%שנים9עד5
 35% 57% 20% 43%יותרשניםו10

 8.0 13.7 4.4 9.6 ותקממוצעבמקצוע]שנים[
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 על מצביעים המדינותהממצאים לשאר בהשוואה ישראל, שכן מה, במידת פרדוקסלית תמונה

,(יותרו50בנותמסייע)הצוותמבוגרותבבשיעורגבוהיחסיתשלחברותבולטת,שהשתתפובמחקר

חברותצוותמסייעאךלצדזאתגבוהגםשיעורןשל לכלשנים5)ותקשלבמקצועבראשיתדרכן

,הגיליםבכלקבוצתותק(.כדיללמודעלהקשרביןשנימשתניםאלוישלבחוןאתהתפלגותהיותר

.ההנחההיאשככלשהקבוצהותיקהוכןאתהתפלגותהוותקבכלקבוצתגילשלחברותצוותמסייע

נתמקדבגניםדובריצוותהמסייע.המבוגרותבחברותהגבוהיותרשיעורןשליהיהכך,במקצועיותר

עברית.

הןמחברותהצוותהמסייעבראשיתדרכן,אך(34%כשליש)הןמסייעהצוותהמבוגרותבחברותה

חברותהצוותהמסייעמ(25%רבע)רק עודנמצאכי.(3)ראותרשיםשנים9עד5ותקשללהן

וזאת5(ותקשלעד30%לכשלישמהן),המסייעהמבוגרותבצוותחברותהקרבמ שניםבמקצוע,

בקרבבנות ב36%)49עד30בדומהלשיעורן הדברמעידכי עבריתנפוץגיוסגנים(. שלןדוברי

חברותצוותשמתחילותאתדרכןבמקצועבגילמבוגריחסית.

 מסייע בגנים דוברי עבריתהצוות ההתפלגות הגילים בכל קבוצת ותק של חברות : 3 תרשים

 





:ממכלול הממצאים עולה כי

 הצוותהמסייעבישראלמורכברובוככולומנשים.

 ב,גבוהיותרו50ןשלבנותשלחברותהצוותהמסייענמצאכישיעורגילןמבחינת השוואההן

הצוות בקרב אחרותיםהמסייעיםלשיעורן בבמדינות הגננותהשוואהוהן בקרב לשיעורן

בישראל כן, כמו מצומצמות–ופחות30שלבנותעתודותהצוותהמסייע. בעיקרניכרהדבר.

.עבריתדובריגניםב

 שלחברותהצוותהמסייע,והדברניכריותרהוותקשניםמ4-גננותבמקצועגבוהבכההוותקשל

 דובריעברית.גניםב

 

 נקודה למחשבה:

והמדינותשהשתתפובמחקר,אקרבמ 50מנםישראלבולטתבשיעורחברותהצוותהמסייעשגילן

5ותקשלעדבעלותהןשבשיעורחברותהצוותהמסייעגם,אךבהבעתישראלבולטתיותרשניםו

במקצועשניםבלבד ערבית(גנים)בעיקרבבמקצועיחסיתעלהתמדהנמוכהמעידהדבר. ,דוברי

.דובריעברית(גנים)בעיקרבשלחברותצוותמבוגרותנרחבתיחסיתועלקליטה
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 לעבודה עם ילדיםוהכשרה  פורמלית השכלה

השלוותהמסייעבישראלנמוכהמןההשכלההשכלההפורמליתשלחברותהצהשכלה פורמלית: 

ב העמיתותיהן שאר במחקר. שהשתתפו 69%)שלישיםכשנימדינות המסייעהצוותמחברות(

הרבהיותרו(61%)בנורבגיהמשיעורןמעטיותר–היותרלכלתיכוניתהשכלהבעלותהןבישראל

רק5%)רקהמדינותבשארמשיעורן זאת, לצד בלבד7%)מעשיריתפחותבקוריאה(. מחברות(

נורבגיהב(ו7%צ'ילה)בשיעורהמקביללבדומה–אקדמיתוארבעלותהןבישראלהמסייעהצוות

(.57%(ובגרמניה)55%בקוריאה)משיעורןפחותוהרבה(,11%)

גננותוביןההפעריםבהשכלההפורמליתבין,בהשוואהלשארהמדינותשהשתתפובמחקר,ישראלב

 הןבעלות(95%)בישראלהגננותשלהמכריערובן,כךחברותהצוותהמסייעהםהניכריםביותר.

ראשוןתואר מ7%לעומתפחותמעשירית)לפחות, חברות( גםבנורבגיהובצ'ילההצוותהמסייע.

בגרמניהנרשמופעריםניכריםביןההשכלההפורמליתשלהגננותושלחברותהצוותהמסייע,בעוד

 .אילובקוריאההשכלתןשלחברותהצוותהמסייעדומהלזושלהגננות,וקטניםיותרהללוהפערים

 לאומי-מבט בין – הגננות שלו הצוות המסייעחברות של פורמלית ההשכלה התפלגות ה: 4 תרשים

 

קרבבביותר)השיעורהגבוהלפחותשניתוארהןבעלות(25%)בישראלמהגננותרבעזאתועוד,

) אפסי שיעור לעומת במחקר(, שהשתתפו 0%המדינות בקרב המסייע( הצוות )השיעורחברות

הפערביןגננותצ'ילה(.בהמקבילקרבהמדינותשהשתתפובמחקר,בדומהלשיעורבביותרהנמוך

הפעריםקטנים.בגרמניהובקוריאהוצוותמסייעבישראלהואהגדולביותרבקרבהמדינות,בעוד

 לאומי-מבט בין – תואר שני לפחותשהן בעלות  והגננות המסייע הצוות חברות שיעור : 5 תרשים
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מגזריביןממששלהבדליםנמצאובישראל לבהשפה הנוגע הצוותשלהפורמליתהשכלהכל

הצוותחברותשלשיעורןיותרגבוה,ערביתדובריגניםלבהשוואה,עבריתדובריבגנים,כך.המסייע

בוהגובמידתמה,(בהתאמה,49%לעומת74%)היותרלכלתיכוניתהשכלהבעלותשהןהמסייע

.(בהתאמה,3%לעומת9%)לפחותראשוןתוארבעלותשהןהמסייעהצוותחברותןשלשיעורגם

המסייעשלשיעורןיותרנמוך,לכךבהתאם הצוות לאתיכונית-עלהשכלהבעלותשהןחברות

48%לעומת17%)אקדמית  (.בהתאמה, לעומת אלו פערים מגזרי שני הנוגעבין בכל השפה

תמונתההשכלההפורמליתבקרבחברותהצוותהמסייעשלתןהשכלל בשנידומהגננותדווקאה,

 .השפהמגזרי

 לפי – בישראל הגננות שלו המסייע הצוותחברות של  פורמליתה השכלההתפלגות ה: 3לוח 

  שפה מגזר

 פורמליתההשכלה דרגת ה

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 0% 2% 49% 74% השכלהתיכוניתלכלהיותר
 3% 4% 48% 17% תיכוניתלאאקדמית-השכלהעל

 9% 3% 94% 97% (.B.Ed)כולללפחותתוארראשון

 

הכשרה לעבודה עם ילדים:  מ70%בישראל, ,ילדיםעםלעבודההוכשרוהמסייעצוותהחברות

במחקרהמדינותבמרביתדומהלשיעורןב בגרמניה75%-כעד55%-כ)שהשתתפו ואילו ןשיעור,

97% הגננות(. משיעור נמוך ילדים עם לעבודה שהוכשרו המסייע הצוות חברות שיעור בישראל,

) לכך 70%שהוכשרו 89%לעומת בהתאמה(. כך, בקוריאהואילו,בנורבגיהובעיקרילה'בצגם

.חברותצוותמסייעושלגננותשהוכשרולעבודהעםילדיםיםדומיםשלשיעורנרשמוניהובגרמ

 לאומי-מבט בין – לעבודה עם ילדיםשהוכשרו הגננות ו הצוות המסייע שיעור חברות: 6 תרשים

 

פנים ילדים-במבט עם לעבודה שהוכשרו המסייע הצוות חברות שיעור בישראלי, יותר גניםנמוך

גננותהשיעוריםדומיםה(.בקרב79%דובריערבית)גנים(,בהשוואהלשיעורןב68%דובריעברית)

השפה מגזרי לעבודהעםילדים(90%-)כבשני שיעורחברותהצוותהמסייעשהוכשרו הפערבין .

(22%,פערשל90%לעומת68%)דובריעבריתגניםלשיעורהגננותשהוכשרולכךכפולבגודלוב

.(10%,פערשל89%לעומת79%)דובריערביתגניםלבהשוואה
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לפי מגזר  – בישראל לעבודה עם ילדיםשהוכשרו הצוות המסייע והגננות  שיעור חברות: 4לוח 

 שפה

 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 89% 90% 79% 68%לעבודהעםילדיםדיווחעלהכשרההשיעורי
 

 

90%)ילדיםעםלעבודההוכשרוכישהשיבוהגןצוותחברות:נושאים בהכשרה לעבודה עם ילדים

(המסייעהצוותמחברות70%-כוהגננותמן בלימודיםנכללונושאיםאילולתארהתבקשו,

זוהכשרהב/אלו לעבודהעםבהכשרתןכיציינובישראלהמסייעצוותהמחברות95%עד90%-כ.

,רגשית-חברתיתהתפתחות)'ילדיםשללהתפתחותהקשוריםתכנים':אלההנושאיםהנכללוילדים

.אלהגםהנושאים'בעיותופתרוןיצירתיותעידוד'ו'משחקעידוד(,'עצמיויסות,קוגניטיבית,מוטורית

ילדים הגננותלעבודהעם בהכשרת השכיחים , דיווחיהן, פי הנושאועל הכללת על הדיווח שיעורי

חברותןשלממחצית.לעומתזאת,פחותגננותהקרבחברותהצוותהמסייעובקרבבדומיםיחסית

ובהם ילדים, לעבודהעם הכללתנושאיםמסוימיםבהכשרתן על דיווחו עבודהעם'הצוותהמסייע

'צרכיםמיוחדיםילדיםעם ו'מרקעשונה'או , כישוריםמתמטיים'כן ובעיקרשל'קידוםהלמידהשל

שניהנושאיםהראשוניםשכיחיםפחותגםבהכשרתהגננותלעבודהעםילדים..'מדעיםוטכנולוגיה'

 )למעט הנושאים מרבית הכללת על הדיווח ילדיםביותרהשכיחיםשיעורי עם לעבודה בהכשרה )

)בכ כ20%-נמוכיםיותר 30%-עד בקרבחברותהצוותהמסייעבהשוואהלגננות. גדוליםפערים(

 במיוחד נרשמו בנושאים הלמידה לקידום וטכנולוגיה–הנוגעים מדעים )של של של,(53%פער

.(36%פערשלושלאוריינותשפהושפהדבורה)(48%פערשלכישוריםמתמטיים)

 דיווחילפי  – ילדים עם לעבודה המקצועית בהכשרה או בלימודים שנכללו נושאים : 7 תרשים
 בישראלהצוות המסייע והגננות 
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לעבודההצוותלהכנתחיוניהגןצוותשלהכשרהבאוהלימודיםכניתובתמעשית הכשרהשל  שילוב

התפקידאתגריעםולהתמודדותילדיםעם בישראל. נפוץמעשיתהכשרהשילוב, פחותהרבה

ל(58%)המסייעהצוותבהכשרת .לישראלייחודיתזותופעה.(88%)גננותההכשרתבהשוואה

.הגננותבקרבוהמסייעהצוותבקרבדומיםמעשיתהכשרהשילובעלהדיווחשיעוריהמדינותשארב

כן כמו שלשיעור, מעשין להכשרה שזכו בישראל המסייע הצוות )חברות משיעורן58%ת נמוך )

(.40%,למעטצ'ילה)בקוריאה(90%-בגרמניהועדכ80%-,כיהבנורבג70%-)כבשארהמדינות

 או הןבלימודי שילוב הכשרה מעשיתשיעור חברות הצוות המסייע והגננות שדיווחו על  : 8 תרשים
 לאומי-מבט בין – ילדים עם לעבודה המקצועית תןבהכשר

 

ב-במבטפנים יותר שילובהכשרהמעשיתגבוהמעט בהשוואהלגניםישראלי, עברית, גניםדוברי

,בהתאמה(50%לעומת60%דובריערבית,והדברניכרמעטיותרבקרבחברותהצוותהמסייע)

 ,בהתאמה(.84%לעומת89%גננות)בהשוואהל

 שילוב הכשרה מעשיתשדיווחו על בישראל שיעור חברות הצוות המסייע והגננות : 5לוח 

 לפי מגזר שפה – ילדים עם לעבודה המקצועית תןבהכשר או הןבלימודי

 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

 84% 89% 50% 60% ישראלשילובהכשרהמעשיתדיווחעלהשיעורי
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:ממכלול הממצאים עולה כי

  נמוכהבכל חברותהצוותהמסייעבישראל בהשוואהאמתההשכלההפורמליתשל הן מידה:

יותר ובעיקרבהשוואהלגננותבישראל)הדברניכר במחקר, במדינותשהשתתפו לעמיתותיהן

צוותהמסייעבישראלהואהגדולביןחברותהגננותלהדובריעברית(.פערההשכלהביןגניםב

המדינותשהשתתפובמחקר.קרבביותרמ

  המסייע הצוות חברות שיעור בישראל דומה ילדים עם לעבודה במרביתלשיעורןשהוכשרו

 למעטהמדינות, ש)גרמניה בישראלבה במיוחד(. גבוה שיעור חבר,נרשם הצוותשיעור ות

גניםהגננותשהוכשרולכך)הדברניכריותרבנמוךמשיעורהמסייעשהוכשרולעבודהעםילדים

 דובריעברית(.

 ילדיםתוךמ עם לעבודה ובהכשרה הלימודים בתוכניות שנכללו בישראלהנושאים הנושאים,

כישוריםמתמטיים,שלמדעיםוטכנולוגיה–הנוגעיםלקידוםלמידה ושלאוריינותשפתיתשל

 נפוציםפחותבהכשרתהצוותהמסייעבהשוואהלהכשרתהגננות.–ושפהדבורה

  זאת, לצד בישראל שונה'הנושאים מרקע ילדים עם ו'עבודה צרכים')בעיקר( עם ילדים עם

 גננות.הנפוציםפחותהןבהכשרתחברותהצוותהמסייעוהןבהכשרת'מיוחדים

 במחקרשהשתתפקרבהמדינותמ רקו ב, שלשיעורישראל כין חברותהצוותהמסייעשדיווחו

זוניכרתתופעה.הכשרהמעשיתנמוךבהרבהמשיעורהגננותשדיווחועלכךהכשרתןשולבהב

 .בשנימגזריהשפה

 

 נקודה למחשבה:

שהשחבר הפורמליתנמוכהבהשוואהלותהצוותהמסייע, השכלתכלתן תפחומשתתפותהגננות,

תדלולחברותהצוותהמסייעאלוהכשרהכניותותכניותלהכשרהלעבודהעםילדים.זאתועוד,ובת

מבח בהןיותר הנכללים הנושאים וינת גם , מעשית,בעיקר הכשרה של שילוב בהשוואהמבחינת

גננות.הכניותההכשרהשלולת
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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-פעולהולפיתוחכלכלי,ההמשתייכותלארגוןלשיתוף מדינות9-ב2018

קיימתתוךמחמשב3.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,אךילובוסייעותשילוב(וכןצוותשילוב)גננותש

ומזמיןאותםלספקמידעותובנותשבכוחםלהשפיעבגניהילדיםיםהחינוכייםלצוותהסקר'נותןקול'

 המדיניות. קביעת על מאפשר ועלהילדיםבגניהמועסקהאנושיההוןמאפייניעלללמודהמחקר

חוקראתהילדיםבגניהחינוכיתהסביבה תנהליםהמהתהליכיםבאיכותלתמוךשיכוליםהגורמים,

כדי,מדינותוביןמדינותבתוךצוותוהילדיםהגני,וכןמספקהשוואהביןמאפייניולקדמההילדיםבגני

עוסקםבהשההיבטיםעם.הרךלגילהמיועדותחינוךמערכותבננקטותששונותאסטרטגיותלזהות

ותנאיותקגיל,מגדר,–כוללמידעדמוגרפיה,למנותאתפרופילהצוותהחינוכיבגןאפשרהמחקר

,השכלה;העסקה וכןהגומליןויחסיהפרקטיקות;תמקצועיוהתפתחותהכשרה האמונותבגן

איכותיחינוךלקידוםהעדיפויותוסדריאיכותיתגןסביבתליצירתחסמים;הגןצוותשלהמקצועיות

והגורמיםהמשפיעיםעלההתמקצעותשלהםועל;תנאיהעבודהורווחתצוותהגן,מקורותלחץ;בגן

הסטנדרטים,ההנחיות,המדיניותוביןהממצאיםביןקשרלמעשהמספקהמחקר,כךשביעותרצונם.

.ובשהשתתפושונותהבמדינותאחריםמבנייםוגורמים

                                                           
3
מהמדינותבארבע ישראלובהן, 3-מפחותשגילםלמיכלומר)2עד0לגילאיהנוגעיםסקריםגםהועברו,

 .החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדשללאחריותובישראלהנתונים(,שנים


