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זרקור על הצוות המסייע בגני הילדים
ממצאים נבחרים ממחקר טאליס בגני הילדים 2018
מסמך  :#2התפתחות מקצועית


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
לצוות המסייעבגני הילדים ,וזאת באמצעות סדרה של מסמכיםקצרים .במסמך זה,השני בסדרה,
מוצגים היבטים מרכזיים הנוגעים להתפתחות המקצועית של חברות הצוות המסייע – החל
מהשתתפות בסוגים שונים של פעילויות להתפתחות מקצועית ,התכנים בפעילויות אלו והצורך
בהתפתחות מקצועית ,ועד חסמים להשתתפות וגורמי עידוד ותמיכה .הנתונים המוצגים לקוחים
מןהמחקר 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) על פי המדד המוצג בקרב הצוות המסייע .לשם הנוחות ,ישראל מוקפת במסגרת
ומסומנת גם 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 הצוות המסייע בהשוואה לנתוני הגננות בישראל ,וההיגדים יובאו בסדר יורד על פי
השיעוריםבקרבהצוותהמסייע.הלוחותהמלוויםאתהתרשימיםמאורגניםבאופןדומה .
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ראדהחסייסי," מעמדןותנאיהעסקתןשלסייעותבגניילדים",הכנסת,מרכזהמחקרוהמידע,.2014 
2
להרחבהראודףמחקרטאליסבגניילדים2018באתרהרשותהארציתלמדידהולהערכהבחינוך.
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השתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית
רק שני שלישים ( )66%מחברות הצוות המסייע בישראל השתתפו בפעילות כלשהי להתפתחות
מקצועית בשנה שקדמה להעברת הסקר .שיעור זה הוא הנמוך ביותר בקרב המדינות שהשתתפו
במחקר (כ 70%-בצ'ילה ,כ 80%-בגרמניה וכ 90%-בקוריאה ובנורבגיה) .בישראל ,שיעור
ההשתתפותשלהצוותהמסייעבפעילויותלהתפתחותמקצועיתנמוךב30%-בהשוואהלגננות.פער
זההואהגדולביותרבקרבהמדינותשהשתתפובמחקר(עלפירובהפערהוא כ 10%-עדכ,15%-
ואילובגרמניההשיעוריםדומים).
תרשים  :1שיעורי ההשתתפות של הצוות המסייע והגננות בפעילויות להתפתחות מקצועית –
מבט בין-לאומי

במבט פנים-ישראלי ,שיעורי ההשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בקרב הצוות המסייע
נמוכיםיותרבגניםדובריעברית(,)63%בהשוואהלגניםדובריערבית(.)75%בקרבהגננותשיעורי
הדיווחדומיםבשנימגזריהשפה(כ95%-ומעלה).במיליםאחרות,הפערביןגננותלביןחברותצוות
מסייעבשיעוריההשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתניכריותרבגניםדובריעברית .
לוח  :1שיעורי ההשתתפות של הצוות המסייע והגננות בישראל בפעילויות להתפתחות מקצועית
– לפי מגזר שפה
גננות
צוות מסייע
דוברי דוברי דוברי דוברי
עברית  ערבית  עברית  ערבית 
שיעוריהדיווחעלהשתתפותבפעילותכלשהילהתפתחות
97%
96%
75%
63%
מקצועית 
במסמך הראשון בסדרה מצאנו כי בישראל מרביתחברות הצוות המסייע חסרות השכלה אקדמית,
ושיעורןשלמימהןשהוכשרולעבודהעםילדים,ובפרטכאשרבהכשרתןשולבהגםהכשרהמעשית,
נמוך יותר הן בהשוואה לעמיתותיהן במדינות אחרות והן בהשוואה לגננות בישראל .אף על פי כן,
חברות הצוות המסייע נוטות להשתתף פחות בפעילויות אלו ,בהשוואה לגננות .ייתכן שהדבר נובע
מהבדלים הנוגעים לגילוי רצון והעדפה להשתתף בפעילות להתפתחות מקצועית ,להגדרת תפקיד
ותחומי אחריות,להיבטים הקשורים בתנאיהעסקה,לנגישות,לקיום חסמים ו/או גורמים המעודדים
להשתתףבפעילותזו,ועוד.עלחלקםנעמודבהמשךמסמךזה .
חברות צוות הגן  שהשתתפובפעילות כלשהי להתפתחות מקצועית בשנה שקדמה להעברת הסקר
(כאמור , 96%מן הגננות ו 66%-מחברות הצוות המסייע) התבקשו לתאר את סוגי הפעילויות

שהשתתפובהןואתהתכניםבפעילויותאלו.
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סוגי הפעילויות להתפתחות מקצועית
חברותהצוותהמסייעשהשתתפובפעילויותלהתפתחותמקצועיתנוטותבעיקרלפעילויותמסורתיות
 פחות ממחציתן השתתפו בהשתלמויות/קורסים פנים אל פנים ,וכשליש מהן השתתפו בימי עיון.כרבעמהןהשתתפובפעילויותהכוללותלמידהמגורםמקצועי–אםממנחיםומדריכים,אםבקהילה
מקצועית ואם מעמיתים לעבודה .רק כתשיעית מהן השתתפו בהשתלמויות/קורסים מקוונים
ובתוכניותהסמכה.מדרגסוגיהפעילויותלהתפתחותמקצועיתשחברותהצוותהמסייעהשתתפובהן
דומהלמדי למדרגהמקבילבקרב הגננותבישראל.ישלתתאתהדעתלעובדה שבדרךכללחברות
הצוותהמסייע,בהשוואהלגננות,מדווחותבשיעוריםנמוכים בהרבה(מכ 20%-עדכמעט )50%על
השתתפות בכל אחד מסוגי הפעילויות להתפתחות מקצועית .פער גדול במיוחד נרשם בשיעורי
ההשתתפותבהשתלמויות/קורסיםפניםאלפנים(פערשל)47%ובפעילויותליוויוהנחיה(.)41% 
תרשים  :2סוגי הפעילויות להתפתחות מקצועית שחברות הצוות המסייע והגננות בישראל
השתתפו בהן

במבטפנים-ישראלי,מרבית סוגיהפעילויותלהתפתחותמקצועיתשחברותהצוותהמסייע השתתפו
בהן ,למעט ימי עיון וקורסים ,נפוצים יותר בגנים דוברי ערבית (פערים של כ ,)30%-15%-ובעיקר
השתתפותבימיהדגמה/תצפיותבגניםאחרים,בפעילויותליוויוהנחיה,והדרכהבגןע"יאדםחיצוני .

ממכלול הממצאים עולה כי :
 חברות הצוות המסייע בישראל משתתפות פחות מעמיתותיהן בשאר המדינות בפעילויות
להתפתחותמקצועית .
 הפעילויות להתפתחות מקצועית שמרבית חברות הצוות המסייע השתתפו בהן הן פעילויות
מסורתיות ,דוגמת השתלמויות וקורסים פנים אל פנים וכן ימי עיון ,בעוד פעילויות מקוונות או
השתתפותבתוכניותהסמכהנפוצותפחות.
נקודה למחשבה:
שיעור נמוך  יותר של חברות צוות מסייע בישראל השתתפו בפעילויות להתפתחות מקצועית,
בהשוואה לגננות .בקרב מי שהשתתפו בפעילויות אפשר לראות כי בכל סוג פעילות שיעורי
ההשתתפות בקרב חברות הצוות המסייע נמוכים במידה ניכרת בהשוואה לגננות .הדבר מרמז על
גיווןמועטיותרבסוגיהפעילויותשחברותהצוותהמסייעהשתתפובהן,בהשוואהלגננות .
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התכנים בפעילויות להתפתחות מקצועית
שלושמכלארבע חברותצוותמסייעשהשתתפובפעילויותלהתפתחותמקצועיתדיווחוכינכללובהן
תכנים הקשורים להתפתחות הילד ,עידוד יצירתיות ופתרון בעיות ועידוד משחק .לעומת זאת ,רק
כרבעעדכשלישמהןדיווחוכיהפעילויותעסקובעבודהעםקבוצותילדיםהטרוגניות (ילדיםששפת
אימםשונהמשפתהגן,עםצרכיםמיוחדיםאומרקעשונה) ,בקידוםהלמידה של מדעיםוטכנולוגיה
ושלכישוריםמתמטיים,בעבודהעםהוריםובסיועבמעברלכיתותא' .
על פי רוב ,שיעורי הדיווח בקרב חברות הצוות המסייע על הכללת תכנים בפעילויות להתפתחות
מקצועית דומים או נמוכים משיעורי הדיווח בקרב הגננות .הפערים לטובת הגננות ניכרים בעיקר
בתכניםשאינםנוגעיםישירותלתחומיהאחריותשלהצוותהמסייע–כאלוהקשוריםלקידוםהלמידה
(בעיקרשלמדעיםוטכנולוגיה),לתיעודהתפתחותהילד וכןלעבודהולקשרעםההוריםוהמשפחות.
בניגוד לכך ,נראה כי בכל הנוגע לתכנים הקשורים לבריאות הילד ולטיפוחו האישי או לעבודה עם
קבוצות ילדים הטרוגניות (שפת אם שונה ורקע שונה) ,שיעורי הדיווח גבוהים יותר בקרב חברות
הצוות המסייע ,בהשוואה לגננות ,ותכנים אלו נפוצים יותר בפעילויות להתפתחות מקצועית שבהן
השתתפו .
תרשים  :3התכנים שנכללו בפעילויות להתפתחות מקצועית שחברות הצוות המסייע והגננות
בישראל השתתפו בהן

במבט פנים-ישראלי,ככלל,מדרגיהתכניםשנכללובפעילויותלהתפתחות מקצועית של חברותהצוות
המסייע דומים בעיקרם בשני מגזרי השפה .בה בעת ,הן שיעורי חברות הצוות המסייע והן שיעורי
הגננות שציינו כי תוכן נתון נכלל בהתפתחות המקצועית שלהן נמוכים יותר בגנים דוברי עברית
בהשוואהלגנים דוברי ערבית.בקרב הצוותהמסייעהפערים בין מגזרי השפה נעיםביןכ 10%-לכ-
,40%והםניכריםבעיקרבתכניםהקשוריםלקידוםהלמידהוכןלעבודהעםהוריםומשפחות. 
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התכנים שיש בהם צורך רב בהתפתחות מקצועית
כשליש מכלל  חברות הצוות המסייע הביעו צורך רב בהתפתחות מקצועית בתכנים הנוגעים לעידוד
יצירתיותופתרוןבעיות,להתפתחותםשלילדיםולעבודהעםילדיםעםצרכיםמיוחדים.לעומתזאת,
כחמישיתעדכרבעמחברותצוותהגןהביעוצורךרבבהתפתחותמקצועיתבשארהתכנים .
ש יעוריהדיווחעלצורךרבבהתפתחותמקצועיתבתוכןמסויםבקרבחברותהצוותהמסייעדומיםאו
גבוהים מאלו של הגננות .שלא במפתיע ,הפערים (כמעט  )15%ניכרים בעיקר בתכנים הנוגעים
ישירותלתחומיהאחריותשלהצוותהמסייע– עידודמשחק,תכניםהקשוריםלהתפתחותהילדים,
לבריאותםולטיפוחם– ולצידםגםתיאוריותלמידהומעקבותיעודשלהתפתחותהילד.לעומתזאת,
בתכנים הקשורים לעבודה עם קבוצות ילדים הטרוגניות וכן לעבודה עם הורים ומשפחות הביעו
שיעוריםדומיםשלחברותצוותמסייעושלגננותצורךרבבהתפתחותמקצועית. 
תרשים  :4התכנים שיש בהם צורך רב בהתפתחות מקצועית – על פי חברות הצוות המסייע
והגננות בישראל

במבט פנים-ישראלי,הן שיעורי חברותהצוות המסייע והן שיעורי הגננות שהביעוצורךרבהתפתחות
מקצועית בתוכן מסוים גבוהים בדרך כלל יותר בגנים דוברי עברית ,או לפחות דומים לשיעורים
המקבילים בגנים דוברי ערבית .בקרב הצוות המסייע הפערים בין מגזרי השפה הם עד כ,15%-
וניכריםבעיקרבתכניםהקשוריםלהתפתחותהילדובעידודיצירתיותופתרוןבעיות .לעומתזאת,רק
בתכניםהקשוריםלעידודהלמידהשלמדעיםוטכנולוגיהשיעורחברותהצוותהמסייעשהביעוצורך
רבבהתפתחותמקצועיתבהםגבוהבמעטבגניםדובריערבית .
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מבט משולב על התכנים בפעילויות :השתתפות לעומת הבעת צורך רב בהתפתחות מקצועית
עולההשאלה–האםישקשרביןהשתתפותבפעילותלהתפתחותמקצועיתבנושאנתוןלביןהבעת
צורך רב בהתפתחות מקצועית בנושא זה? מן הממצאים המוצגים בלוח  2עולה שוני בין חברות
הצוותהמסייעבשנימגזריהשפה,ואףביןנושאיםבגניםדובריעברית .
לוח  :2שיעורי חברות הצוות המסייע בישראל שהביעו צורך רב בהתפתחות מקצועית בנושא
נתון בקרב מי שהשתתפו בפעילות מקצועית בנושא זה ,בהשוואה למי שלא השתתפו בפעילות
מקצועית בנושא – לפי מגזר שפה
שיעורהמביעות צורך רבבהתפתחותמקצועיתבנושאנתון 

גבוהיותרבקרבמי 
גבוהיותרבקרבמי 

אין הבדל 
שלא השתתפו 
שכןהשתתפו 
ביןמישכןהשתתפו 
בהתפתחותמקצועית
בהתפתחותמקצועית
למישלאהשתתפו 
בנושא
בנושא
 --בכמחציתהנושאים 
בכמחציתהנושאים 
בגניםדובריעברית 
כמעטבכלהנושאים 
 -- --בגניםדובריערבית 
ההשתתפותבפעילויות
היעדרמודעותלחשיבות ענייןמתמשךבנושא
משמעותהממצא 
להתפתחותמקצועית
הנושא–אולפחותייחוס ורצוןלהרחיבאתהידע
בנושאמסויםהביאה
ולפתחמיומנויות
חשיבותמופחתת–
להפחתתהצורך
בקרבמישלאהשתתפו . וכישוריםהרלוונטיים
בהתפתחותמקצועיתבו,
לנושא,ביןשעברו
ייתכןגםשההשתתפות
קריהיהבהמענה
התפתחותמקצועית
בפעילויותלהתפתחות
לצורך.הצורךוהרצון
בנושאוביןשלאו .
מקצועיתבנושאלא
נובעיםמהיעדרגישה
סיפקהמענהלצורך .
והזדמנויותלהתפתחות
מקצועית .

ממכלול הממצאים עולה כי :
 התכניםהנפוציםבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשלחברותצוותמסייע–בעיקראלוהקשורים
להתפתחותשלילדים,עידודיצירתיותופתרוןבעיות–הםגםהתכניםשבהםהובעהצורךהרב
ביותרבהתפתחותמקצועית,מהשמעידעלמתאםביןהיצעוביקוש.
 שיעור נמוך מקרב חברות הצוות המסייע השתתפו בפעילויות להתפתחות מקצועית בנושא
עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים ,אך שיעורים גבוהים יחסית מהן הביעו צורך רב
בהתפתחותמקצועיתבו .תמונההפוכהנרשמהבנוגעלתכניםהקשוריםלבריאותהילדוטיפוחו
 הנושא הנפוץ ביותר בפעילויות שבהן השתתפו חברות הצוות המסייע ,אך רק שיעור נמוךמקרבןהביעוצורךבהתפתחותבו.
נקודה למחשבה:
בחינת הקשר בין השתתפות בפעילות להתפתחות מקצועית בנושא נתון לבין הבעת צורך רב
בהתפתחות מקצועית בנושא זה עשויה להעיד על האפקטיביות (או היעדרה) של הפעילויות
המקצועית–לפחותבכלהנוגע לסיפוקהצורךהמקצועיבהתפתחותבנושא–וכןעלזמינותונגישות
שלפעילויותלהתפתחותמקצועיתבנושאיםשונים,ועלהחשיבותהמיוחסתלהן.הללויכוליםלשמש
מצפן בתכנון הפעילויות להתפתחות מקצועית ופעילויות אחרות להגברת המודעות לנושאים שונים
וההיכרותעימם. 


ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

משרד החינוך
Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

חסמים להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית
כלל חברות צוות הגן התבקשו לציין באיזו מידה הן מסכימות שגורמים מסוימים היוו מכשול בפני
השתתפותן בפעילויות להתפתחות מקצועית.שיעוריהדיווחעלהחסמיםהשוניםנמוכים יחסית,אף
כי כאמור רק כשני שלישים מחברות הצוות המסייע השתתפו בפעילויות בשנה שקדמה לעריכת
הסקר.כמעטרבע()22%מחברות הצוותהמסייעבישראלציינוכיהיעדר אנשי צוות שימלאו את
מקומןבהיעדרןהיווהחסםבפני השתתפותןבפעילויותלהתפתחותמקצועית,כחמישית()18%ציינו
את עלות הפעילויות ,וכשביעית (כ )15%-מהן ציינו היעדר תמריצים להשתתפות או התנגשות
בשעותהעבודה. 
מסתמן כי אומנם כמה מן החסמים להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית צוינו בשיעורים
דומים על ידי חברות צוות מסייע ועל ידי גננות (לדוגמה :היעדר אנשי צוות שימלאו מקום ,היעדר
תמריציםלהשתתפותוהיעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיות) ,אךמרביתםמשמעותייםיותרעבור
חברותהצוותהמסייע(ובעיקרעלותהפעילויות:פערשל,12%והיעדרתמיכהמהמעסיק:פערשל
.)7% 
תרשים  :5חסמים בפני השתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בקרב חברות הצוות המסייע
והגננות בישראל

במבט פנים-ישראלי,כמהמןהחסמיםבקרבחברותהצוותהמסייעשכיחיםיותרבגניםדובריעברית
בהשוואהלגניםדובריערבית ,ובעיקרשלושתהחסמיםהמובילים:היעדראנשיצוותשימלאומקום
(פערשל,)16%יוקרהפעילויות(פערשל)12%והיעדרתמריצים(פערשל.)7%בניגודלכך,בכל
הנוגע להיעדרתמיכהמןהמעסיק,חסםזהלהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשכיחיותר
בקרבחברותצוותמסייעבגנים דובריערבית,בהשוואהלגנים דובריעברית(פערשל.)5%מעניין
לצייןכיתמונהדומהבנוגעלחסמים'היעדרותאנשיצוותשימלאומקום'ו'היעדרתמריצים'נמצאהגם
בקרבהגננות,והפעריםביןמגזריהשפהגדוליםאףיותר(25%ו,17%-בהתאמה) .
במבט בין-לאומי ,בכל  5המדינות היעדרות של אנשי צוות שימלאו את מקומן נמנה עם שלושת
החסמים המובילים בקרב חברות הצוות המסייע (ב 3-מהן זה החסם המוביל  -שיעורים גבוהים
ביותרשלחברותצוותציינו אותו),וב 4-מדינותציינואתהעלותשלהפעילויות(ב 2-מהןזההחסם
המוביל) .מבט זה ממחיש את הדמיון בחסמים להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בין
חברותהצוותהמסייעבכלהמדינות,ובעיקרביןישראללביןצ'ילהונורבגיה.
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לוח  :3שלושת החסמים המובילים בפני השתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בקרב
חברות הצוות המסייע – מבט בין-לאומי

איןדיאנשיצוותשימלאואתמקומיבהיעדרי 
הפיתוחהמקצועייקרמדי 
איןתמריציםלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי 
הפיתוחהמקצועימתנגשבשעותהעבודהשלי 
איןליזמןבשלמחויבויותמשפחתיות 

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



 3




נורבגיה
 1
 2


 3

 קוריאה 
 1

 3
 2


תמיכה ועידוד להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית
מקרב המשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בשנה שקדמהלהעברת הסקר,רק מעט יותר
ממחצית חברות הצוות המסייע בישראל ( )55%קיבלו תמיכה כלשהי 3(ללא הבדל של ממש בין
מגזרי השפה) .שיעור זה נמוך מהשיעור המקביל במרבית המדינות שהשתתפו במחקר (75%
בקוריאה ,כ 85%-בצ'ילה ו 95%-בגרמניה) ,למעט נורבגיה ,שבה נרשם שיעור דומה (.)59%
בישראל ,שיעור קבלת תמיכה כלשהי להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בקרב הצוות
המסייענמוךב 15%-מהשיעורהמקבילבקרבהגננות.פערזה–בדומהלפערשנרשםבנורבגיה–
הוא הגדול ביותר מקרב המדינות שהשתתפו במחקר (בקוריאה הפער עומד על כ ,10%-בגרמניה
השיעוריםדומים,ואילובצ'ילהנרשמהתמונההפוכה  -יותרחברותצוותמסייע,בהשוואהלגננות,
קיבלותמיכה).
תרשים  :6שיעורי חברות הצוות המסייע והגננות שקיבלו תמיכה כלשהי להשתתפות בפעילויות
להתפתחות מקצועית – מבט בין-לאומי

אמצעיהתמיכהוהעידודלהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתהנפוציםבקרבהצוותהמסייע
בישראל הם הטבות מקצועיות שאיננן כספיות ( ,)28%מתן חומרים שנדרשו לפעילויות ()20%
והעלאה בשכר ( .)18%אף כי מדרג אמצעי התמיכה דומה בעיקרו בקרב חברות הצוות המסייע
והגננותבישראל,ניכרכיחלקמאמצעיהתמיכהנפוציםיותרבקרבגננות,ובעיקרהטבותמקצועיות
שאינן כספיות (פער של )16%והחזר הוצאות(פער של  .)8%הבדליםאלובין חברות צוות מסייע
לביןגננותניכריםבגניםדובריעבריתבלבד. 


3

לפחותאחדמתוךסוגיהעידודוהתמיכההמפורטיםבתרשים.7
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תרשים  :7סיוע ותמיכה בהשתתפות של חברות הצוות המסייע והגננות בישראל בפעילויות
להתפתחות מקצועית

מבט פנים-ישראלי על חברות הצוות המסייע מגלה כי מדרג גורמי הסיוע דומה יחסית בשני מגזרי
השפה,אךניכר כישלושהאמצעיתמיכה– בכולםאין תמיכהכספית כלשהי – נפוציםיותרבגנים
דוברי ערבית :הטבות שאינן כספיות (פער  ,)18%תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו
מחוץ לשעות העבודה )כגון צמצום שעות העבודה עם הילדים ,הענקת ימי חופשה או ימי לימודים –
פערשל,)11%והטבותמקצועיותשאינןכספיות(פערשל.)8% 
במבטבין-לאומי,ב4-מתוך5המדינותשהשתתפובמחקרנמנועםשלושתאמצעיהתמיכהוהעידוד
המובילים מתן חומרים שנדרשו לפעילויות (גם בישראל) ושחרור מעבודה (לא בישראל) .חמשת
אמצעיהעידוד הנותרים צוינוכלאחדבשתימדינותלכלהיותר,למעטהטבותשאינןכספיותשאינן
נמנות עם האמצעיםהמוביליםבשום מדינה.תמונהזו ממחישה אתהדומה ובעיקראתהשונהבין
מדינות בכל הנוגע לשימוש בכלים ובאמצעים לעידוד השתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית
ולתמיכהבהשתתפותכזאת.
לוח  :4שלושת אמצעי הסיוע והתמיכה להשתתפות של חברות הצוות המסייע בפעילויות
להתפתחות מקצועי – מבט בין-לאומי

חומריםשנדרשולפעילויות 
שחרורמעבודה(פעילויותבשעותהעבודההרגילות) 
החזרהוצאות
תמיכהשאינהכספית(פעילויותמחוץלשעותהעבודה) 
הטבותמקצועיותשאינןכספיות 
העלאהבשכר 
תוספתכספית(פעילויותמחוץלשעותהעבודה) 

ישראל
2

1
3

קוריאה  צ'ילה
1
 1
2
 2

 3
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ממכלול הממצאים עולה כי :
 החסמים הבולטים להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית בקרב חברות הצוות המסייע
בישראל הם היעדר אנשי צוות שימלאו את מקומן ,יוקר הפעילויות ובמידה פחותה גם היעדר
תמריצים.חסמיםאלושכיחיםיותרבגניםדובריעבריתבהשוואהלגניםדובריערבית.
 שיעורחברותהצוותהמסייעבישראלשקיבלותמיכהכלשהילהשתתפותבפעילויותלהתפתחות
מקצועיתנמוךבהשוואהלשיעורהמקבילבשארהמדינותשהשתתפובמחקר.
 מתןסיועותמיכהלהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשכיחפחותבקרבהצוותהמסייע
בהשוואהלגננותבישראל,ובעיקרבכלהנוגע להטבותמקצועיותשאיןכספיות,להחזרהוצאות
ולמתןחומריםהנדרשיםלפעילויות.
נקודה למחשבה:
העלות (הגבוהה ) של הפעילויות להתפתחות מקצועית מהווה חסם בעיקר בפני חברות הצוות
המסייעבישראל,אךלאבפניהגננות.ברם,מתןתוספתכספיתאוהחזרהוצאותהםגורמיהסיוע
שכיחיםפחותבקרבהצוותהמסייע,ואףנפוציםפחותבהשוואהלגננות. 

במבט-על :
מן המסמך הראשון בסדרה עולה כי ישנם פערים ניכרים בין חברות הצוות המסייע לבין הגננות,
לטובת האחרונות ,בכל הנוגע להשכלה פורמלית ולהכשרה לעבודה עם ילדים ,ובפרט כזו הכוללת
הכשרה מעשית .אמצעי מרכזי לצמצום פערים אלו בהכשרה טרם הכניסה למקצוע הוא פעילויות
להתפתחותמקצועיתבמהלךעבודתן. 
ממסמך זה ,השני בסדרה ,עולים כי בקרב חברות הצוות המסייע שיעור ההשתתפות בפעילויות
להתפתחות מקצועית נמוך יותר; הן נוטות להשתתף בעיקר בפעילויות מסורתיות של השתלמויות
פניםאלפניםוימיעיון; הגיווןבסוגיהפעילויותשבהןהשתתפומצומצםיותר; בפנישיעוריםגבוהים
יותר של חברות צוות מסייע עומדים חסמים להשתתפות ,ומאידך חלק מאמצעי הסיוע והתמיכה
ניתניםלשיעוריםנמוכיםיותרשלחברותצוותהגן(ראולעילהתייחסותלהיבטיםהכספיים)–כלזה
בהשוואהלגננות. 
כמוכן ,בעבורמרביתהנושאים,שיעוריםנמוכיםיותר(אולכלהיותר דומים)שלחברותצוותמסייע
דיווחו כי נושאים אלו נכללו בפעילויות להתפתחות מקצועית שבהן השתתפו ,בהשוואה לשיעורים
המקביליםבקרבגננות.זאתאףששיעוריםגבוהיםיותר(אולפחותדומים)שלחברותצוותמסייע
הביעו צורך רב בהתפתחות בנושאים השונים ,בהשוואה לגננות ,כאמור .יש לשים לב לנושאים
שאומנםהםהשכיחיםביותרבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשבהןהשתתפוחברותהצוותהמסייע,
אך הם גם ניצבים בראש מדרג הנושאים שבהם הובע צורך רב בהתפתחות מקצועית – נושאים
הקשוריםלהתפתחותשלילדיםוכןעידודיצירתיותופתרוןבעיות .
מאליו מתבקש ,אפוא ,לנקוט מהלכים שיגבירו את הזמינות והנגישות של פעילויות להתפתחות
מקצועיתעבורחברותהצוותהמסייע,גםמבחינתמגווןסוגיהפעילויותוגםמבחינתכמותהפעילויות
והיקפן,וכן  להרחיבאתהשימושבאמצעיםלעידודותמיכהולפעוללהסרתהחסמיםהעיקריים.זאת
ועוד,רצוילהרחיבאתהיצעהנושאיםבפעילויותאלו,ובפרטלהתאימו לנושאיםשבהםישצורךרב
בהתפתחותמקצועיתבהתאםלמגזרהשפהולצורכיהןשלחברותהצוותהמסייעבמקום .
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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 המשתייכותלארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,ה,OECD-ועסק בחינוך לגילאי
 3עד  5שנים 4.בחמש מתוךמדינות אלו ,ובהןישראל ,קיימת הבחנה מוגדרת ומבדלת בין הגננות
לביןהצוות המסייע בגן.עלכןמדינותאלומוצגותבמסמךזהלצדישראל,בפילוחלפיגננותוצוות
מסייע .
בישראלהשתתפובמחקרכללאנשיהצוות–כ2,000-במספר–בכ420-גנים,המהוויםמדגםארצי
מייצג. עםהגננותנמנותמנהלותגןוכןגננותמשלימות.הצוותהמסייעכוללבעיקרסייעותוסייעות
משלימות(שהן 96%מהצוותהמסייעבישראל),וכןמתנדביםובנותשירותלאומי.במחקרנכללוגם
צוותשילוב(גננותשילובוסייעותשילוב)וכןסטודנטיותבעבודהמעשית,אךאיןהןבמוקדמסמךזה. 
הסקר'נותןקול'לצוותיםהחינוכייםבגניהילדים 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 .עםההיבטיםשבהםעוסק
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.

