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תשפ"אסיוןבא'

 זרקור על הצוות המסייע בגני הילדים

 2018 בגני הילדים ממצאים נבחרים ממחקר טאליס

 התפתחות מקצועית#: 2מסמך 



חובה-)גילאיטרום5עד3בגניהילדיםלבניהתשתיתוהיסודותשלהחינוךמונחיםכברבגילהרך.

ה החינוך, שבאחריותמשרד ליבתהצוותהמקצועיתוגננוחובה( הן חינוכי.-וחברותהצוותהמסייע

הסייעותהוגדרוהצוותהמסייעבגןכוללרובוככולוסייעות,ולעיתיםגםבנותשירותלאומיומתנדבים.

.כיום,לנוכחבלבדפיזיתלעבודהעזרכוחלשמשהיהתפקידןשעיקרהיות,"לגננתתועוזר"בעבר

הכולליםאחריותבתחומיהשינוי ן, בגןפדגוגייםתפקידיםגםעתה לפעילויות מלאות שותפות הן ,

 "לגננתתוסייע"ומוגדרות נתונים. מקומי לשלטון והמרכז החינוך משרד בידי אין כי נמצא ברם

אוד על וסדורים מקיפים מאוד1ותיהן.מהימנים, חשוב לכך הנוגעיםאי שונים היבטים על לעמוד

בכללותו.צוותהמסייעסייעותולל

בחינוךמציגהבזהריכוזשלממצאיםחשוביםומגווניםהנוגעיםהרשות הארצית למדידה והערכה

בסדרה, וזאתבאמצעותסדרהשלמסמכיםקצרים.במסמךזה,השני הילדים, לצוותהמסייעבגני

מוצגים מרכזייםהיבטים להתפתחות המקצועית הנוגעים המסייע הצוות חברות החל–של

הצורך פעילויות אלו וחות מקצועית, התכנים במהשתתפות בסוגים שונים של פעילויות להתפת

תמיכהגורמי עידוד ובהתפתחות מקצועית, ועד חסמים להשתתפות ו הנתוניםהמוצגיםלקוחים.

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

:חברותהצוותהמסייעוהגננותבישראללאומית-ביןממצאיהמחקרמאפשריםמבטמשווהברמהה

הבחנהמוגדרתקיימתבהןואשראחרותשהשתתפובמחקרמוצגותלצדעמיתותיהןבארבעמדינות

הצוותהגננותביןומבדלת שלהלן.גןבמסייעהלבין עולהבתרשימים בסדר מסודרות המדינות

הנ לשם הצוותהמסייע. בקרב המוצג המדד פי על לימין( מוקפתבמסגרת)משמאל ישראל וחות,

גםברמה מאפשריםמבטמשווה המחקר ממצאי זאתועוד, המדינה. ומסומנתגםבאמצעותדגל

 הדהלאומית והשוניעל המיון עלבין נתונים יוצגו בתרשימים בישראל. הגננות לבין המסייע צוות

י וההיגדים בישראל, הגננות לנתוני בהשוואה הצוותהמסייע פיאודותחברות על יורד בסדר ובאו

באופןדומה.מאורגניםהשיעוריםבקרבהצוותהמסייע.הלוחותהמלוויםאתהתרשימים

  

                                                           
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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 השתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועית

) שלישים שני להתפתחות66%רק כלשהי בפעילות השתתפו בישראל המסייע הצוות מחברות )

 זה שיעור ההואמקצועיתבשנהשקדמהלהעברתהסקר. נמוך ביותר המדינותשהשתתפובקרב

) 70%-כבמחקר 80%-כבצ'ילה, שיעור90%-כובגרמניה בישראל, ובנורבגיה(. בקוריאה

גננות.פערבהשוואהל30%-בפעילויותלהתפתחותמקצועיתנמוךבשלהצוותהמסייעההשתתפות

,15%-עדכ10%-כאהוהמדינותשהשתתפובמחקר)עלפירובהפערבקרבזההואהגדולביותר

 שיעוריםדומים(.הואילובגרמניה

 – בפעילויות להתפתחות מקצועית הגננותוהצוות המסייע של השתתפות שיעורי ה: 1 תרשים
 לאומי-בין מבט

 

פנים -במבט המסייעישראלי, הצוות בקרב מקצועית להתפתחות בפעילויות ההשתתפות שיעורי

(.בקרבהגננותשיעורי75%ית)רבדובריעגנים(,בהשוואהל63%ית)ברדובריעגניםיותרבנמוכים

ביןגננותלביןחברותצוותהפערבמיליםאחרות,ומעלה(.95%-)כבשנימגזריהשפההדיווחדומים

דובריעברית.גניםהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתניכריותרבשיעוריהבמסייע

 תמקצועי התפתחותבפעילויות ל הגננות בישראלוהצוות המסייע של השתתפות השיעורי : 1לוח 

 לפי מגזר שפה –

 

 גננות צוות מסייע

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

דוברי
עברית

דוברי
ערבית

השתתפותבפעילותכלשהילהתפתחותשיעוריהדיווחעל
מקצועית

63% 75% 96% 97% 

בסדרה במסמךהראשון בישראלמרביתחברותהצוותהמסייעחסרותמצאנו ,אקדמיתהשכלהכי

,הכשרהמעשיתגםולבהשהוכשרולעבודהעםילדים,ובפרטכאשרבהכשרתןשמהןמישיעורןשלו

יותר נמוך במדינותאחרותובהשוואההן כן,בישראללגננותבהשוואההןלעמיתותיהן אףעלפי .

בהשוואהלגננותאלוותויבפעילפחותלהשתתףנוטותהצוותהמסייעחברות , נובעשהדברייתכן.

ולהנוגעיםמהבדלים רצון תמקצועיהתפתחותלבפעילותףלהשתתהעדפהגילוי תפקידלהגדרת,

המעודדיםגורמיםאו/וחסמיםלקיום,לנגישות,העסקהתנאיבהקשוריםלהיבטים,אחריותותחומי

.זהמסמךנעמודבהמשךחלקםעל.ועוד,זובפעילותףלהשתת

להתפתחותמקצועיתבשנהשקדמהלהעברתהסקרהגןצוותחברות בפעילותכלשהי שהשתתפו

לתארהתבקשו(המסייעהצוותמחברות66%-והגננותמן96%כאמור,) תיוהפעילויסוגאת

  ואתהתכניםבפעילויותאלו.בהןהשתתפוש

https://meyda.education.gov.il/files/Rama/talis_in_focus_2018_Assistants_demography_education.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Rama/talis_in_focus_2018_Assistants_demography_education.pdf
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 סוגי הפעילויות להתפתחות מקצועית

פעילויותמסורתיותבעיקרלנוטותשהשתתפובפעילויותלהתפתחותמקצועיתחברותהצוותהמסייע

פנים/בהשתלמויותהשתתפוןמחציתמפחות- עיון.,קורסיםפניםאל בימי השתתפו וכשלישמהן

אםממנחיםומדריכים,אםבקהילה–ימקצועמגורםכרבעמהןהשתתפובפעילויותהכוללותלמידה

 מקצועית לעבודהמעמיתיםואם . כתשיעית רק מקווניםמהן בהשתלמויות/קורסים השתתפו

השתתפובהןחברותהצוותהמסייעשתמקצועיהתפתחותלפעילויותהסוגימדרג.כניותהסמכהוובת

חברותבדרךכללשעובדהלתתאתהדעתליש.הגננותבישראלמדרגהמקבילבקרבללמדידומה

על(50%עדכמעט20%-בהרבה)מכבשיעוריםנמוכיםמדווחות,בהשוואהלגננות,הצוותהמסייע

.תמקצועיהתפתחותלהפעילויותמסוגיאחדבכלהשתתפות במיוחד גדול פער בשיעורינרשם

(.41%(ובפעילויותליוויוהנחיה)47%השתתפותבהשתלמויות/קורסיםפניםאלפנים)פערשלה

בישראל  הגננותוהצוות המסייע חברות שפעילויות להתפתחות מקצועית סוגי ה: 2 תרשים
 השתתפו בהן 

 

השתתפושחברותהצוותהמסייעסוגיהפעילויותלהתפתחותמקצועיתמרביתישראלי,-במבטפנים

למעט,בהן עיון ערביתגניםיותרבנפוצים,קורסיםוימי כדוברי ובעיקר(15%-30%-)פעריםשל ,

אדםחיצוני.יותליוויוהנחיה,והדרכהבגןע"יבפעילו,תצפיותבגניםאחרים/השתתפותבימיהדגמה



:עולה כיממכלול הממצאים 

 המדי בשאר מעמיתותיהן פחות משתתפות בישראל המסייע הצוות בפעילויותחברות נות

להתפתחותמקצועית.

  מקצועית להתפתחות שהפעילויות המסייע הצוות חברות מרבית בהן פעילויותהשתתפו הן

 פעילויות בעוד עיון, ימי וכן פנים אל פנים וקורסים דוגמתהשתלמויות אומסורתיות, מקוונות

 כניותהסמכהנפוצותפחות.והשתתפותבת

 

 נקודה למחשבה:

 מקצועית,נמוךשיעור להתפתחות בפעילויות השתתפו בישראל מסייע צוות חברות של יותר

 מיגננות.לבהשוואה בקרב בפעילויות שהשתתפו אפשר כי לראות פעילות סוג ישיעורבכל

עלדברמרמזהנות.גנבהשוואהלתניכרבמידהכיםבקרבחברותהצוותהמסייענמוההשתתפות

בהשוואהלגננות.בהן,השתתפוחברותהצוותהמסייעשגיווןמועטיותרבסוגיהפעילויות
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 התפתחות מקצועיתבפעילויות להתכנים 

ןדיווחוכינכללובהבפעילויותלהתפתחותמקצועיתהשתתפושחברותצוותמסייעשלושמכלארבע

 לעומת משחק. ועידוד בעיות יצירתיותופתרון עידוד הילד, הקשוריםלהתפתחות תכנים רקזאת,

ילדיםששפת)כרבעעדכשלישמהןדיווחוכיהפעילויותעסקובעבודהעםקבוצותילדיםהטרוגניות

מדעיםוטכנולוגיהשלהבקידוםהלמידשונה(,אימםשונהמשפתהגן,עםצרכיםמיוחדיםאומרקע

.,בעבודהעםהוריםובסיועבמעברלכיתותא'ושלכישוריםמתמטיים

 פי על הדיווח שיעורי רוב, המסייע הצוות חברות בקרב הכללת להתפתחותתכניםעל בפעילויות

 מקצועית דומים מאו הנמוכים בקרב הדיווח הגננותהפעריםגננות.שיעורי בעיקרלטובת ניכרים

הקשוריםלקידוםהלמידהכאלו–הצוותהמסייענוגעיםישירותלתחומיהאחריותשלשאינםבתכנים

.משפחותהקשרעםההוריםועבודהולוכןל,לתיעודהתפתחותהילד)בעיקרשלמדעיםוטכנולוגיה(

לכך בניגוד כי נראה ל, הנוגע םתכניבכל האישי ולטיפוחו עםעבודהלאוהקשוריםלבריאותהילד

 ילדיםקבוצות שונה(הטרוגניות ורקע שונה חברות,)שפתאם בקרב יותר גבוהים הדיווח שיעורי

 אלו ותכנים לגננות, בהשוואה המסייע, הצוות מקצועית להתפתחות בפעילויות יותר בהןשנפוצים

.השתתפו

 הגננותוהצוות המסייע חברות שפעילויות להתפתחות מקצועית התכנים שנכללו ב: 3 תרשים
 השתתפו בהן בישראל

 

חברותהצוות של תמקצועי בפעילויותלהתפתחותשנכללוהתכניםגימדר,ככלל,ישראלי-פנים במבט

בהבעת,השפהמגזרי שניביםבעיקרםדומהמסייע שיעורי והן המסייע הצוותחברות שיעורי הן .

עברית דוברי בגנים יותר נמוכיםשלהן תהמקצועי התפתחותב נכלל נתון תוכןכי שציינו הגננות

-כל10%-כנעיםביןהשפה מגזרי בין הפעריםהצוותהמסייע בקרב.ערבית דוברי גניםבהשוואהל

.עבודהעםהוריםומשפחותלוכןניכריםבעיקרבתכניםהקשוריםלקידוםהלמידההם,ו40%
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 מקצועיתהתפתחות בבהם צורך רב יש שהתכנים 

צורךרבבהתפתחותמקצועיתבתכניםהנוגעיםלעידודכללכשלישמ חברותהצוותהמסייעהביעו

לעומתזאת,יצירתיותופתרוןבעיות,להתפתחותםשלילדיםולעבודהעםילדיםעםצרכיםמיוחדים.

כחמישיתעדכרבעמחברותצוותהגןהביעוצורךרבבהתפתחותמקצועיתבשארהתכנים.

יעוריהדיווחעלצורךרבבהתפתחותמקצועיתבתוכןמסויםבקרבחברותהצוותהמסייעדומיםאוש

 של מאלו הגבוהים )כמעט הפערים במפתיע, שלא 15%גננות. ( הנוגעיםניכרים בתכנים בעיקר

עידודמשחק,תכניםהקשוריםלהתפתחותהילדים,–ישירותלתחומיהאחריותשלהצוותהמסייע

דםגםתיאוריותלמידהומעקבותיעודשלהתפתחותהילד.לעומתזאת,יולצ–לבריאותםולטיפוחם

 וכן הטרוגניות ילדים קבוצות עם לעבודה הקשורים הביעולבתכנים ומשפחות הורים עם עבודה

צורךרבבהתפתחותמקצועית.שיעוריםדומיםשלחברותצוותמסייעושלגננות

הצוות המסייע חברות על פי  –יש בהם צורך רב בהתפתחות מקצועית התכנים ש: 4 תרשים
 בישראל  הגננותו

 

שהביעוצורךרבהתפתחות הגננות שיעורי והן המסייע הצוותחברות שיעורי הן,ישראלי-פנים במבט

 גבוהים מסוים בתוכן מקצועית כלל בדרך דומים לפחות או עברית, דוברי בגנים םישיעורליותר

 ערביתהמקבילים דוברי בגנים  בקרב. המסייע הםהשפה מגזרי בין הפעריםהצוות ,15%-כעד

לעומתזאת,רק.עיותלהתפתחותהילדובעידודיצירתיותופתרוןבוניכריםבעיקרבתכניםהקשורים

בתכניםהקשוריםלעידודהלמידהשלמדעיםוטכנולוגיהשיעורחברותהצוותהמסייעשהביעוצורך

במעטבגניםדובריערבית.גבוהבהםרבבהתפתחותמקצועית
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 רב בהתפתחות מקצועית רךצוהבעת השתתפות לעומת בפעילויות:  התכניםמבט משולב על 

האםישקשרביןהשתתפותבפעילותלהתפתחותמקצועיתבנושאנתוןלביןהבעת–ולההשאלהע

זה? בנושא מקצועית בהתפתחות רב המצורך הממצאים וצגיםמן 2בלוח חברותשוניעולה בין

דובריעברית.גניםמגזריהשפה,ואףביןנושאיםבשניהצוותהמסייעב

שהביעו צורך רב בהתפתחות מקצועית בנושא  הצוות המסייע בישראלשיעורי חברות : 2לוח 

שלא השתתפו בפעילות  מיבהשוואה ל ,שהשתתפו בפעילות מקצועית בנושא זהמי נתון בקרב 

 מגזר שפה לפי – מקצועית בנושא

בהתפתחותמקצועיתבנושאנתוןצורך רב המביעותשיעור

מייותרבקרבגבוה

השתתפוכןש

בהתפתחותמקצועית

 בנושא

אין הבדל
השתתפוכןשמיבין
השתתפולאשמיל

מייותרבקרבגבוה

השתתפו לאש

בהתפתחותמקצועית

 בנושא

---בכמחציתהנושאיםבכמחציתהנושאיםבגניםדובריעברית

בכלהנושאיםכמעט------בגניםדובריערבית

לחשיבותמודעותהיעדרמשמעותהממצא
ייחוסלפחותאו–הנושא

–מופחתתחשיבות
.השתתפושלאמיבקרב

ההשתתפותשגםתכןיי
להתפתחותבפעילויות
לאבנושאמקצועית
.לצורךמענהסיפקה

בנושאמתמשךעניין
הידעאתלהרחיבורצון

מיומנויותולפתח
הרלוונטייםוכישורים
עברושבין,לנושא

מקצועיתהתפתחות
.לאושוביןבנושא

בפעילויותההשתתפות
מקצועיתלהתפתחות

הביאהמסויםבנושא
צורךתהלהפחת

,בומקצועיתהתפתחותב
מענההיהבהקרי
והרצוןהצורך.לצורך
גישהמהיעדרנובעים

להתפתחותוהזדמנויות
.מקצועית

 

:ממכלול הממצאים עולה כי

 אלוהקשוריםבעיקר–התכניםהנפוציםבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשלחברותצוותמסייע

רבהצורךההובעבהםהתכניםשגםהם–להתפתחותשלילדים,עידודיצירתיותופתרוןבעיות

 מעידעלמתאםביןהיצעוביקוש.מהש,התפתחותמקצועיתביותרב

 מ נמוך שיעור המסייעקרב הצוות בנושאחברות מקצועית להתפתחות בפעילויות השתתפו

מיוחדים צרכים עם ילדים עם רבעבודה צורך הביעו מהן יחסית גבוהים שיעורים אך ,

תכניםהקשוריםלבריאותהילדוטיפוחובנוגעלתמונההפוכהנרשמהבו.מקצועיתבהתפתחות

הנושא- בפעילויות ביותר המסיישהנפוץ הצוות חברות השתתפו בהן אך ע, נמוךרק שיעור

 בו.בהתפתחותהביעוצורךמקרבן

 

 נקודה למחשבה:

רב צורך הבעת לבין נתון בנושא מקצועית להתפתחות בפעילות השתתפות בין הקשר בחינת

 האפקטיביות על להעיד עשויה זה בנושא מקצועית הבהתפתחות י)או הפעילויותעדרה( של

וכןעלזמינותונגישות–התפתחותבנושאבסיפוקהצורךהמקצועילנוגעלפחותבכלה–המקצועית

הללויכוליםלשמש.,ועלהחשיבותהמיוחסתלהןשלפעילויותלהתפתחותמקצועיתבנושאיםשונים

הפעילויותלהתפתחותמקצועיתופעילויותאחרותלהגברת בתכנון לנושאיםשוניםמודעותהמצפן

.ימםהיכרותעהו
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 תתפות בפעילויות להתפתחות מקצועיתחסמים להש

 מסכימותלצייןהתבקשוהגןצוותחברותכלל מידההן בפנימכשולהיוומסוימיםשגורמיםבאיזו

,אףיחסיתשיעוריהדיווחעלהחסמיםהשוניםנמוכים.תמקצועיהתפתחותלבפעילויותהשתתפותן

 השתתפו המסייע הצוות מחברות שלישים כשני רק כאמור לכי שקדמה בשנה עריכתבפעילויות

 חברות(מ22%כמעטרבע)הסקר. כי  את שימלאו צוות אנשי היעדרהצוותהמסייעבישראלציינו

(ציינו18%ןבפעילויותלהתפתחותמקצועית,כחמישית)השתתפות מקומןבהיעדרןהיווהחסםבפני

 את )כעלות וכשביעית תמריצים15%-הפעילויות, היעדר ציינו מהן התנגשות( או להשתתפות

בשעותהעבודה.

 כי ואמסתמן מנם כמה החסמים מן מקצועית להתפתחות בפעילויות בשיעוריםלהשתתפות צוינו

גננות)לדוגמ ידי ועל חברותצוותמסייע ידי הדומיםעל היעדר: מקום, צוותשימלאו אנשי היעדר

אךמרביתםמשמעותייםיותרעבורתמריציםלהשתתפותוהיעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיות(,

והיעדרתמיכהמהמעסיק:פערשל,12%חברותהצוותהמסייע)ובעיקרעלותהפעילויות:פערשל

(.7%

הצוות המסייע חברות  בקרב תמקצועי התפתחותל בפעילויות השתתפות בפני חסמים :5 תרשים
 בישראל  הגננותו

 
 

דובריעבריתגניםמןהחסמיםבקרבחברותהצוותהמסייעשכיחיםיותרבכמה,ישראלי-פנים במבט

,ובעיקרשלושתהחסמיםהמובילים:היעדראנשיצוותשימלאומקוםדובריערביתבהשוואהלגנים

בכל,בניגודלכך(.7%(והיעדרתמריצים)פערשל12%(,יוקרהפעילויות)פערשל16%)פערשל

להיעדרתמיכהמןהמעסיק,חסםזהלהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשכיחיותרנוגעה

מעניין(.5%)פערשלדובריעבריתגניםדובריערבית,בהשוואהלגניםבקרבחברותצוותמסייעב

נמצאהגם'היעדרתמריצים'ו'היעדרותאנשיצוותשימלאומקום'לחסמיםבנוגעלצייןכיתמונהדומה

,בהתאמה(.17%-ו25%הפעריםביןמגזריהשפהגדוליםאףיותר)ובקרבהגננות,

בין -במבט בכל שימ5לאומי, צוות אנשי של היעדרות מקולהמדינות את שלושתמןאו עם נמנה

)ב המסייע הצוות חברות בקרב המובילים המוביל3-החסמים החסם זה גבוהים-מהן שיעורים

מהןזההחסם2-ציינואתהעלותשלהפעילויות)במדינות4-(,ובאותוינוביותרשלחברותצוותצי

ל בפעילויות להשתתפות בחסמים הדמיון את ממחיש זה מבט ביןתמקצועיהתפתחותהמוביל(.

 צ'ילהונורבגיה.לביןובעיקרביןישראל,חברותהצוותהמסייעבכלהמדינות
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בקרב  תמקצועי התפתחותל בפעילויות השתתפות בפנישלושת החסמים המובילים : 3לוח 

 לאומי-מבט בין – חברות הצוות המסייע

קוריאהנורבגיה ישראלצ'ילהגרמניה

11 122איןדיאנשיצוותשימלאואתמקומיבהיעדרי

2 211הפיתוחהמקצועייקרמדי

3 33איןתמריציםלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי

23הפיתוחהמקצועימתנגשבשעותהעבודהשלי

3איןליזמןבשלמחויבויותמשפחתיות

 

 להשתתפות בפעילויות להתפתחות מקצועיתתמיכה ועידוד 

רקמעטיותרבפעילויותלהתפתחותמקצועיתבשנהשקדמהלהעברתהסקר,קרבהמשתתפותמ

 בישראל המסייע הצוות חברות 55%)ממחצית כלשהייק( תמיכה בין3בלו ממש של הבדל )ללא

השפה( )מגזרי במחקר שהשתתפו המדינות במרבית המקביל מהשיעור נמוך זה שיעור 75%.

כ ו85%-בקוריאה, בגרמניה(95%-בצ'ילה )ש,נורבגיהלמעט, דומה שיעור נרשם (.59%בה

 שיעור לבישראל, כלשהי תמיכה הצוותקבלת בקרב מקצועית להתפתחות בפעילויות השתתפות

–בדומהלפערשנרשםבנורבגיה–בקרבהגננות.פערזההמקבילמהשיעור15%-המסייענמוךב

במחקר)בקוריאההפמקרבההואהגדולביותר בגרמניה10%-ערעומדעלכמדינותשהשתתפו ,

ואילובצ'ילהנרשמהתמונההפוכה ,גננות,בהשוואהליותרחברותצוותמסייע-השיעוריםדומים,

 בלותמיכה(.יק

 בפעילויות השתתפותבלו תמיכה כלשהי ליחברות הצוות המסייע והגננות שק שיעורי : 6 תרשים
 לאומי-בין מבט – מקצועית להתפתחות

 

אמצעיהתמיכהוהעידודלהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתהנפוציםבקרבהצוותהמסייע

) כספיות שאיננן מקצועיות הטבות הם )28%בישראל לפעילויות שנדרשו חומרים מתן (20%(,

) בשכר המסייע18%והעלאה הצוות חברות בקרב בעיקרו דומה התמיכה אמצעי מדרג כי אף (.

עיותוהגננותבישראל,ניכרכיחלקמאמצעיהתמיכהנפוציםיותרבקרבגננות,ובעיקרהטבותמקצו

כספיות)פערשל (8%(והחזרהוצאות)פערשל16%שאינן חברותצוותמסייע. בין הבדליםאלו

לביןגננותניכריםבגניםדובריעבריתבלבד.

  

                                                           
3
 .7לפחותאחדמתוךסוגיהעידודוהתמיכההמפורטיםבתרשים
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 בישראל בפעילויותוהגננות  המסייע הצוותחברות  של השתתפותב ותמיכה סיוע : 7 תרשים
 תקצועילהתפתחות מ

 

עלחברותהצוותהמסייע-מבטפנים ממגלהישראלי הסיועדומהיחסיתבשני גורמי מדרג גזריכי

גניםנפוציםיותרב–כלשהיתמיכהכספיתןכולםאיב–כישלושהאמצעיתמיכהניכראךהשפה,

כספיות)פער הטבותשאינן ערבית: שהתקיימופעילויותעבורכספיתשאינהתמיכה(,18%דוברי

–לימודים ימי או חופשה ימי הענקת,הילדים עם העבודה שעות צמצום כגון(העבודהלשעותמחוץ

(.8%והטבותמקצועיותשאינןכספיות)פערשל(,11%שלפער

שלושתאמצעיהתמיכהוהעידודםענמנוהמדינותשהשתתפובמחקר5תוךמ4-בלאומי,-במבטבין

מעבודה ושחרור בישראל( )גם לפעילויות שנדרשו חומרים מתן המובילים בישראל(. חמשת)לא

ןאינבשתימדינותלכלהיותר,למעטהטבותשאינןכספיותשכלאחדצוינוהנותריםאמצעיהעידוד

ובעיקראתהשונהביןהדומהאתהממחישמדינה.תמונהזווםשהאמצעיםהמוביליםבםעותנמנ

ב למדינות הנוגע וכל בכלים מקצועיתבשימוש להתפתחות בפעילויות השתתפות לעידוד אמצעים

 .ולתמיכהבהשתתפותכזאת

 בפעילויות המסייע הצוות חברות של להשתתפות תמיכההו סיועאמצעי השלושת : 4לוח 

 לאומי-מבט בין – מקצועי התפתחותל

גרמניהנורבגיה צ'ילהקוריאה ישראל

3 11 2חומריםשנדרשולפעילויות

21 22 (פעילויותבשעותהעבודההרגילות)שחרורמעבודה

12   החזרהוצאות

33 (פעילויותמחוץלשעותהעבודה)תמיכהשאינהכספית

 1הטבותמקצועיותשאינןכספיות

 3העלאהבשכר

3 (פעילויותמחוץלשעותהעבודה)תוספתכספית
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:ממכלול הממצאים עולה כי

 המסייע הצוות חברות מקצועיתבקרב להתפתחות בפעילויות להשתתפות הבולטים החסמים

יוקר אתמקומן, צוותשימלאו הםהיעדראנשי עדריהפעילויותובמידהפחותהגםהבישראל

 דובריערבית.גניםדובריעבריתבהשוואהלגניםתמריצים.חסמיםאלושכיחיםיותרב

 בלותמיכהכלשהילהשתתפותבפעילויותלהתפתחותישיעורחברותהצוותהמסייעבישראלשק

 בשארהמדינותשהשתתפובמחקר.המקבילמקצועיתנמוךבהשוואהלשיעור

 ועותמיכהלהשתתפותבפעילויותלהתפתחותמקצועיתשכיחפחותבקרבהצוותהמסייעמתןסי

החזרהוצאותללהטבותמקצועיותשאיןכספיות,נוגעבהשוואהלגננותבישראל,ובעיקרבכלה

 מתןחומריםהנדרשיםלפעילויות.לו

 

 נקודה למחשבה:

)ה הצוותגבוהההעלות חברות בפני בעיקר חסם מהווה מקצועית להתפתחות הפעילויות של )

המסייעבישראל,אךלאבפניהגננות.ברם,מתןתוספתכספיתאוהחזרהוצאותהםגורמיהסיוע

גננות.בהשוואהלשכיחיםפחותבקרבהצוותהמסייע,ואףנפוציםפחות

 

:על-במבט

 כי עולה בסדרה הראשון המסמך הגננות,מן לבין המסייע הצוות חברות בין ניכרים פערים ישנם

בכלה הכוללת,הכשרהלעבודהעםילדיםולהשכלהפורמליתלנוגעלטובתהאחרונות, ובפרטכזו

 מרכזי אמצעי מעשית. לצמצוםהכשרה אלו בפערים טרם פעילויותההכשרה הוא למקצוע כניסה

.עבודתןבמהלךלהתפתחותמקצועית

זמ מסמך בסדרה, השני ה, המסייע הצוות חברות בקרב כי עולים בפעילויותההשיעור שתתפות

יותר;להתפתחותמקצועית בפעילויותמסורתיותשלהשתלמויותנמוך נוטותלהשתתףבעיקר הן

בפנישיעוריםגבוהים;בהןהשתתפומצומצםיותרשהגיווןבסוגיהפעילויות;פניםאלפניםוימיעיון

ח של יותר מסייע צוות להשתתפותברות חסמים והתמיכה,עומדים הסיוע מאמצעי חלק ומאידך

הכלז–)ראולעילהתייחסותלהיבטיםהכספיים(ניתניםלשיעוריםנמוכיםיותרשלחברותצוותהגן

בהשוואהלגננות.

(שלחברותצוותמסייעדומיםבעבורמרביתהנושאים,שיעוריםנמוכיםיותר)אולכלהיותרכמוכן,

 כי דיווחו אלו נכללונושאים מקצועית להתפתחות השתתפושבפעילויות בהן לשיעורים, בהשוואה

שיעוריםגבוהיםיותר)אולפחותדומים(שלחברותצוותמסייעאףשהמקביליםבקרבגננות.זאת

הביעו רב בנושאיםצורך לגננות,השוניםבהתפתחות לנושאיםיש.כאמור,בהשוואה לב לשים

חברותהצוותהמסייע,השתתפובהןשמנםהםהשכיחיםביותרבפעילויותלהתפתחותמקצועיתושא

 אך הם הנושאים מדרג בראש ניצבים מקצועיתשגם בהתפתחות רב צורך הובע נושאים–בהם

הקשוריםלהתפתחותשלילדיםוכןעידודיצירתיותופתרוןבעיות.

 אפוא, מתבקש, להתפתחותמאליו פעילויות של והנגישות הזמינות את שיגבירו מהלכים לנקוט

הפעילויותכמותמקצועיתעבורחברותהצוותהמסייע,גםמבחינתמגווןסוגיהפעילויותוגםמבחינת

זאתלהרחיבאתהשימושבאמצעיםלעידודותמיכהולפעוללהסרתהחסמיםהעיקריים.,וכןוהיקפן

בהםישצורךרביםשנושאלמולהתאי,רצוילהרחיבאתהיצעהנושאיםבפעילויותאלו,ובפרטועוד

.חברותהצוותהמסייעבמקוםהןשלרכיוולצהשפהבהתאםלמגזרבהתפתחותמקצועית
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 2018על מחקר טאליס בגני ילדים 

"טאליסהרך לגיל החינוך מסגרות להערכת לאומי-הבין המחקר בשם גם המוכר ילדים,  "בגני

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

בשנתיסודי-הקדםהחינוךבשלבהאנושיבהוןשמתמקדהראשון הראשונה בפעם נערך המחקר .

לגילאיחינוךבעסקו,OECD-המשתייכותלארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,ה מדינות9-ב2018

קיימת4.שנים5עד3 ישראל, ובהן גננותהביןהבחנהמוגדרתומבדלתבחמשמתוךמדינותאלו,

גננותוצוותגןבמסייעהצוותלביןה .עלכןמדינותאלומוצגותבמסמךזהלצדישראל,בפילוחלפי

מסייע.

נים,המהוויםמדגםארציג420-בכ–במספר2,000-כ–בישראלהשתתפובמחקרכללאנשיהצוות

גננותמשלימות.הצוותהמסייעכוללבעיקרסייעותוסייעות.מייצג עםהגננותנמנותמנהלותגןוכן

מהצוותהמסייעבישראל(,וכןמתנדביםובנותשירותלאומי.במחקרנכללוגם96%משלימות)שהן

ודהמעשית,אךאיןהןבמוקדמסמךזה.צוותשילוב)גננותשילובוסייעותשילוב(וכןסטודנטיותבעב

ומזמיןאותםלספקמידעותובנותשבכוחםלהשפיעלצוותיםהחינוכייםבגניהילדיםהסקר'נותןקול'

 המדיניות. קביעת על מאפשר ועלהילדיםבגניהמועסקהאנושיההוןמאפייניעלללמודהמחקר

חוקראתהילדיםבגניהחינוכיתהסביבה תנהליםהמהתהליכיםבאיכותלתמוךשיכוליםהגורמים,

כדי,מדינותוביןמדינותבתוךצוותוהילדיםהגני,וכןמספקהשוואהביןמאפייניולקדמההילדיםבגני

עםההיבטיםשבהםעוסק.הרךלגילהמיועדותחינוךמערכותבננקטותששונותאסטרטגיותלזהות

ותנאיותקגיל,מגדר,–כוללמידעדמוגרפיהמחקראפשרלמנותאתפרופילהצוותהחינוכיבגן,ה

והתפתחותהעסקה הכשרה השכלה, תמקצועי; וכןהגומליןויחסיהפרקטיקות; האמונותבגן

הגןצוותשלהמקצועיות איכותיחינוךלקידוםהעדיפויותוסדריאיכותיתגןסביבתליצירתחסמים;

והגורמיםהמשפיעיםעלההתמקצעותשלהםועל;מקורותלחץ,תנאיהעבודהורווחתצוותהגן;בגן

הסטנדרטים,ההנחיות,המדיניותוביןהממצאיםביןקשרלמעשהמספקהמחקר,כךשביעותרצונם.

.ובשהשתתפושונותהבמדינותאחריםמבנייםוגורמים

 

                                                           
4
 ובהן בארבעמהמדינות, גםסקריםהנוגעיםלגילאי הועברו שגילםפחותמ2עד0ישראל, 3-)כלומרלמי

 .החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדלאחריותושלבישראלנתוניםשנים(,ה


