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   פתח דבר
  

תשע"ב באופן מלא בכל גני שנת גנים וב 900-רפורמת "אופק חדש" בגנים, שהופעלה לראשונה בשנת תש"ע בכ

שלושה יעדים רפורמה לגני הילדים בארץ.  ם שלומהות םלשינוי מבנממדית -רב תכנית אהילדים בארץ, הי

ה תפיסת תפקיד את מחדש ותהבנלאיכות מערך הלמידה והתנסויות הילדים בגיל הרך, את קדם לעיקריים: 

השינויים ת תהליך ההתפתחות המקצועית של סגל החינוך וההוראה בגני הילדים. א חיהשבלהגננת ו של

אחד מן  מצד כלוהתארגנות התאמה עדים אלו מערבים מעגלים רבים ומחייבים הנדרשים לשם מימוש י

. זמן לשם הטמעתם המיטבית גם נדרשומטבע הדברים  ,בגיל הרךחלק בעשיה החינוכית שיש להם הגורמים 

סס על מתבזה  דוחמקצת השינויים מטביעים חותם בטווח המידי, אחרים מתממשים בתהליך מתמשך. 

מקבילים  ממצאיםלתוך השוואתם ליישום הרפורמה בכלל הגנים,  שנייהההשנה שנאספו בתום  ממצאים

אליהם הרפורמה שרק צוהר להבנת הכיוונים  הוא משמש אפואו ,יישומהשנתקבלו בתום השנה הראשונה ל

בשתי  הגן חייההיבטים השונים ב על יההשלכותשל והרפורמה תוצאות  ה שלעם זאת, בחינלהתפתח. עשויה 

 . ממגמות אלו אפשרמצביעה על מגמות מבוססות למדי ,ה תהליכיתי, בראיהמלאה בגנים הפעלתהשנות 

למוקדים  נוגעוהן ב שלה 'חבלי הלידה'שינויים שהרפורמה חוללה בגנים בתום ה דברבהן מסקנות  הסיקל

  .המחייבים בחינה וניתוח מחודשים של תהליכי יישומה בשטח

תפיסות ועמדות פרקים: בפרק הראשון מוצגות שני דוח ההערכה הנוכחי מתבסס על נתונים כמותיים וכולל 

 בגני הילדים ומידת הרצון להמשיך ביישומה רפורמת אופק חדש כלפיההורים של ו מבצעות הרפורמהשל 

ש. הנתונים מוצגים תהליכי יישום והטמעה של רפורמת אופק חד נבחנים. בפרק השני להפעלתה תייםשנ בתום

  . בכל הגניםבהן הופעלה הרפורמה בגנים שנתוני תשע"ב ותשע"ג, השנים השוואת באופן התפתחותי תוך 

שנתיים להפעלתה המלאה של הרפורמה ניכרת מצד כל  הגורמים המעורבים בה הסתגלות למערך חיי בתום 

מצדדים בהמשך קיומה, אף הורים הגן החדשים הנגזרים ממתווה הרפורמה. מרבית הגננות, הסייעות וה

הגננות והסייעות כלפי הרפורמה בכללותה וכלפי  תועמדעם זאת,   בתחומים שונים בה.תוך הכנסת שינויים 

עלתה היא בכיוון חיובי והסתגלותי אך המגמה לאורך שתי שנות הפ, ן מורכבותמרכיביה הספציפיים ה

. ם ספציפיים בהולמרכיבילמהותה  נוגעמחודשת בנדרשת חשיבה אם כי , במרבית היבטיה של הרפורמה

  נוגעמסוימים בעבודת הגן, בעיקר בכל ה היבטיםהרפורמה השפיעה לטובה בכי  עולההממצאים דפוס מ

מהותיים, בהם גם כרות עמם. קשיים, ילקשר עם הילדים וההכן למעמד הגננות, תפקודן ומעמדן המקצועי, ו

בצד מספר נקודות חולשה של ומס הדרישות ומצבם הפיזי של הילדים. כל הנוגע לתנאי העבודה, ענתגלעו ב

מה הזמן,  חלוףבהן שיפור במהלך שתי שנות הטמעתה, בהיבטים אחרים חלה אף נסיגה בחל שהרפורמה 

    לשם הטמעה ושילוב מיטביים של הרפורמה בגנים. ותמחייב חשיבה והתארגנות מחודשש

   



  

  

  

  

  

 תקציר מנהלים

  



   רקע ומטרות

 900-בכ תכנית חלוץבתור הופעלה בתחילה דרכה בשנת תש"ע שרפורמה מערכתית  א"אופק חדש" בגנים הי

רפורמה ליוח"א). בהם מופעל שגנים (למעט  היא מופעלת במרבית הגנים בארץ תשע"בוהחל משנת  ,גנים

 ות מחדש אתהבנלהילדים בגיל הרך, של איכות מערך הלמידה והתנסויות את קדם לשלושה יעדים עיקריים: 

ת תהליך ההתפתחות המקצועית של סגל החינוך וההוראה בגני הילדים. א חיהשבלהגננת ו ה שלתפיסת תפקיד

יצירתיות, חברתיות ויכולות רגשיות אצל   תיואת משקלן של פעילויות המקדמות התפתחו הכוונה היא להגביר

-הקניית ידע לימודי והתפתחות רגשית: עשייה פדגוגית ם שלתחומיכך ליצור אינטגרציה בין שני ו ,הילד

הנדרשות פעילויות ל התאםהכוונה היא לחזק את מעמד הגננת ואת כישוריה המקצועיים ב ד בבדב חברתית.

  לקידום ילדי הגן.   ממנה

במרבית גני  "אופק חדש"אר תמונת מצב בתום שנה ליישום יקודם שת דוחהמשך ל הואהנוכחי  דוחה

בתום שנה ליישומה בשנה"ל תשע"ב", ממצאים  עיקריים : בגני הילדים 'אופק חדש'רפורמת (" הילדים

אך הקשיים,  ,רפורמהברצון להמשיך  צביעה עלה ,הקודם דוחעלה בשהדברים, כפי רוח ). 2013 ,ראמ"ה

שנה הראשונה חייבו חשיבה מחודשת הן במישור היישומי והן הוו את הטמעתה במהלך יבחלקם גדולים, של

  . מציאותהמה טוב יותר לתנאי יהתאל וזאת כדייעדי הרפורמה, של במישור 

 הוא ם בתום שנתיים להחלתה המלאה.הילדי הנוכחי מתאר תמונת מצב של רפורמת אופק חדש בגני דוחה

הנוכחי  דוחב. קודםה דוחמסקנות ה נוכחשהתחייבו ל, תוך הכנסת שינויים קודםה דוחמבנהו לבדומה 

בצד נתונים מקבילים  ,הרפורמהתמונת מצב בגני הילדים בשנת תשע"ג, שנתיים לאחר הפעלת  תארומת

הרפורמה השפעות  שללהציג תמונת מצב עדכנית  אהקודם. המטרה הי דוחשנאספו בתשע"ב ואשר דווחו ב

בגנים מנקודת מבטם של כל המעורבים בעשייה: גננות, סייעות והורים, וזאת תוך השוואה לנתוני  הויישומי

השינויים שהוכנסו ם של ה התפתחותית ועל כיווני השפעתיתשע"ב, על מנת לעמוד על נטיות השינויים בראי

תמונת מצב לאחר שלב ההסתגלות הראשוני  שקפיםהקודם. נתוני תשע"ג מ דוחבגנים בעקבות מסקנות ה

    .ומעורבותההרפורמה השפעת  לשתמונה מהימנה יותר  ציגיםלרפורמה, ולכן מ

  : זו את זושלוש מטרות המשלימות  מחקר זה מבקש להשיג

 גני מלא במרביתבהיקף ליישומה שנתיים  בתום של תהליך יישום הרפורמה בגניםתמונת מצב אור ית .1

  שנתיים אלו.תוך התייחסות לתהליכים התפתחותיים שחלו ב, בארץ הילדים

נקודות ה התייחסות לז , ובכללל פי תפיסות המעורבים בהע יעדי הרפורמהשל  תםהשג ת מידתהערכ .2

 יה תהליכית. יגם ברא, החולשה שלהלנקודות החוזק ו

השינויים הנדרשים, בעיני  כל אחד בחינת  תוך ה בהשגת מטרותיהרפורמלסייע לזיהוי דרכים  .3

   .המעורבים בה, על מנת לקדם את מימוש יעדיהמ

תפיסות ועמדות  - 1פרק : הממצאים שלהלן יוצגו בהתאם לשאלות ההערכה שלעיל ובחלוקה לשני פרקים

 ;והתנהלותו הגן עבודת על השפעותיההרפורמה וההורים כלפי רפורמת אופק חדש בגני הילדים ו מבצעותשל 

 תהליכי יישום והטמעה של רפורמת אופק חדש. הממצאים יתייחסו לנתוני תשע"ג, ויוצגו גם - 2פרק 

  בהשוואה לנתונים מקבילים בתשע"ב. 



  שיטה

ערכה ההשיטות כמותיות ואיכותניות,  ו בולבושש ,משנת תשע"בבגנים הערכת הרפורמה  דוחלהבדיל מ

שמטרתה הייתה לקבל תמונת מצב השוואתית משום זאת וכמותית בלבד, השיטה הבסיס ה על שתבתשע"ג נע

מה , השפעות תהליכיות ומתמשכות של הרפורמה דברבהתייחס לנתוני תשע"ב לשם הסקת מסקנות ב

  . כמותיתהמתקבל באופן מדויק יותר בגישה ש

בהתאם למטרות  שפותחו באמצעות שאלוניםבתשע"ג המחקר הכמותי נערך בדומה למחקר הקודם 

על מידע שהופק מהמחקר האיכותני. חלקי גם באופן ובהתבסס  ,והתוצאות שהוגדרותפוקותיה , הרפורמה

: לגננות, לסייעות סוגיםשלושה בתשע"ג היו זהים לאלו שהועברו בתשע"ב וכללו  שהועברוהשאלונים 

ענו על קרב מדגמים מייצגים של גני ילדים. בכל גן ב הועברו טלפוניתהשאלונים . )3-1 פחיםולהורים (נס

ל השתתפו ושנבחר באקראי מרשימת ילדי הגן. בסך הכ ,שאלונים ייעודיים הגננת, הסייעת וכן אחד ההורים

הורים.   530- סייעות ו 645גננות,  790 –הורים, ובתשע"ג  644-סייעות ו 640 ,גננות 824בסקרים בתשע"ב 

    . 2013- ו 2012 ספטמבר-יולי חודשיםו בשם אלו נעיסקרים טלפוני

לכל האוכלוסיות   התייחסוהניתוחים והדיווחים גיל,  לסווג את הגנים על פי שכבות אפשר לא היה ש יותה

. ללא פילוח לפי שכבת גילולפי פילוח של מגזר שפה, אך    

 
 ממצאים עיקריים

ההורים כלפי רפורמת אופק חדש בגני של הרפורמה ו מבצעותשל תפיסות ועמדות   -  1 פרק 

   והתנהלותו הגן עבודת על השפעותיההילדים ו

של עמדות ל כל הנוגעב - רפורמת אופק חדש והרצון להמשיך ביישומה כלפיתפיסות ועמדות . א1

בתום שנתיים רפורמת אופק חדש והרצון להמשיך ביישומה  כלפיוההורים  מבצעותיההרפורמה,  מובילות

מצדדים ) 88%(וההורים ) 80%(מרבית הגננות . מחד, מורכבת ואמביוולנטיתתמונה  מצטיירת להפעלתה

אם כי , בלבד) 58%( ך הרפורמההמשבעמדתן כלפי יותר הסייעות מסויגות  ;בהמשך קיומה של הרפורמה

בקרב כל  הפחת מספר המצדדים בהפסקת גם שנתייםהבתום  במידה פחותה בתום שנתיים להפעלתה.

של יחסית , שיעורים נמוכים  . מנגדבמתכונתה המקורית ך קיומהועלה שיעור המצדדים בהמש הגורמים

, גם שנתיים לאחר ד מהרפורמהושביעות רצון רבה או רבה מא הביעו) 31%(סייעות של ו )32%(גננות 

שיפור  מבצעות הרפורמה במהלך שתי שנות הפעלתה, של בשביעות הרצון  ניכרשיפור  חלהפעלתה, אם כי 

דפוסי שביעות בהגננות והסייעות מהרפורמה.  שלרצון המתונה, בשביעות אף כי ה, ישבא לידי ביטוי בעלי

מהם הביעו שביעות רצון רבה או  58%. במהלך שנות הרפורמה של ממשם ישינוי חלוהרצון בקרב ההורים לא 

  . שנתיים להטמעתה מנה בתוםד מורבה מא

שביעות רצון גבוהה יותר של מגמה כללית על רפורמה הנתונים מצביעים ה ה שלפעלהבשתי שנות הנדגיש כי 

בשביעות  עלייהאם כי ה, בהשוואה לגנים דוברי עברית ,גנים דוברי ערביתקרב גננות וסייעות במהרפורמה ב

 שגם, עומס העבודהמ חוץ :זאת ועוד. השפה ה דומה בשני מגזרייתהרצון מהרפורמה לאחר ביסוסה הי



מחצית , ה להפעלת הרפורמהיאם כי באופן מתון יותר בשנה השני, ממנו אינן מרוצות הסייעותגם הגננות ו

הנתונים מצביעים על  . ומארגון יום העבודה שלהן ממעמדן המקצועימסופקות חשות מהגננות ומהסייעות 

בקרב הגננות  ,במהלך שנות הטמעת הרפורמה יציבות בשביעות הרצון בכל ההיבטים הללו בעבודת הגן

ירידה קלה בשיעורי הגננות והסייעות להצביע עליה היא  אפשרמגמת השינוי היחידה ש .והסייעות כאחד

מדווחות על של גננות וסייעות הה יעלי -דומה ובשיעור  ,שביעות רצון נמוכה בתחומים השונים מביעותה

  שביעות רצון בינונית. 

בתום השנה השנייה אשר שיעורים גבוהים של גננות  מצביעות על לבסוף, תוצאות הסקרים בקרב הגננות

ההתפתחות , ממקבלות בעבודה תמיכה המקצועית שהןהמביעות שביעות רצון גבוהה מלהחלת הרפורמה 

הספק הפעילויות מתחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות ומהקשר עם ההורים, מ, ןהמקצועית שלה

 ה בשביעות הרצון של הגננות בתחומים אלויאף גרמה לעליהרפורמה כי נראה , זאת. יתרה מהמתוכננות בגן

ניכרות רמות גבוהות יותר של שביעות  ולתחומים אלנוגע גם ב. בתחומים השונים 66%-88%ל שלשיעורים עד 

 השפה גנים דוברי עברית, אם כי ההבדלים בין מגזרילגננות בבהשוואה  ,רצון בקרב גננות בגנים דוברי ערבית

   . 10%ונעו בטווח של עד  ניכריםלא היו 

   ?שביעות רצון כללית מהרפורמהאילו משתנים משפיעים על 

ה רגרסיה שתלעמוד על הגורמים בעלי התרומה החשובה יותר לשביעות הרצון הכללית מהרפורמה, נע כדי

בה שביעות הרצון הכללית של ש ,(Multiple Simultaneous Linear Regression)מרובה בו זמנית  לינארית

מכל אחד מהתחומים  ןנושביעות רצו ,משתנה מנובאבתור  הבתום שנתה השנייה הוכנסמהרפורמה הגננות 

מנבא: שביעות רצון מתנאי השכר ומהתנאים הסוציאליים, מהעבודה כגננת,  הכמשתנ ההפרטניים הוכנס

מאורך יום העבודה, מהעומס בעבודה, מתחושת האוטונומיה בעבודה, מארגון יום העבודה, מהספק 

מהמעמד המקצועי ומהקשר עם ההורים. מההתפתחות המקצועית, גן, מהתמיכה המקצועית, בפעילויות ה

שביעות  פר תחומים בעלי קשר ייחודי מובהק לניבוי שביעות הרצון הכללית. כך,מס הצביעו עלהממצאים 

ן מתנאי השכר נהרצון הכללית של הגננות מהרפורמה הייתה גבוהה יותר ככל שעלתה שביעות רצו

מהתמיכה  ,גןבפעילויות המהספק , מעומס העבודהומהתנאים הסוציאליים, מאורך יום העבודה, 

העבודה כגננת,  : רצון בתחומים אחריםהשביעות  ,לעומת זאת ממעמדן המקצועי.והמקצועית שהן מקבלות 

לא הייתה  - ההתפתחות המקצועית, הקשר עם ההורים, תחושת האוטונומיה בעבודה וארגון יום העבודה

   .ן הכללית מהרפורמהנקשורה כלל לשביעות רצו

הרצון לבין שביעות הרצון הכללית הוא  יש לציין שבניתוח הרגרסיה, הקשר בין כל אחד מתחומי שביעות

הקשרים בין כל אחד מהתחומים הספציפיים מבחינת  והמשתנים. כלומר, כאן נבחנ שארייחודי ומנוכה מ

 עולם התוכן הייחודי שלו, מעבר למכנה המשותף בין התחומים השונים. 

היחס   -והתנהלותו  הגן על עבודתלהשפעותיה של רפורמת אופק חדש נוגע תפיסות ב. ב1

. התנהלות הגןהיבטים שונים בעל להשפעותיה  נוגעבתפיסות בגם  בא לידי ביטוי הרפורמה כלפי האמביוולנטי

 פורהשיקורת רוח מ  מביעות, יותר מהסייעות, הגננותשנתיים לאחר החלת הרפורמה,  מהדיווחים עולה כי

תמיכה המקצועית שהן מקבלות בעבודה, למעמדן המקצועי, בכל הנוגע ל הרפורמהשחל בעבודתן בעקבות 



הספק הפעילויות לתחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות ולקשר עם ההורים, להמקצועית,  ןהתפתחותל

  על מיטיבה השפעה לרפורמהכי  התחושה רווחת והסייעות הגננות מרבית בקרב :ועוד זאת המתוכננות בגן.

התפיסות  בעת, לצד הבילדים.  ל גננותבין ה הקשר איכותעל  , וכןבו תעבודת הצווועל בגן  העבודה יום סדר

 מהשפעותיה הסתייגויותמעלות והסייעות  הגננותעבודת הגן, על השפעות הרפורמה  דברהחיוביות ב

 לעומס  ,מהגננות והסייעות, בהתאמה) 71%-ו 68%( הילדים לעייפות נוגעב בעיקר הרפורמה של השליליות

 עידיםעם זאת, הנתונים מ. , בהתאמה)64%-ו 66%הגן ( צוותשל  עייפותל, בהתאמה) ו61%- ו 72%( העבודה

ובכל  ,כל המעורביםשל לתפיסות  כל הנוגעהרפורמה ב ה שלחלהבבירור על מגמה חיובית לאורך שנות ה

מדובר  ל פי רובעהשיפורים לא היו גדולים, ואמנם השפעת הרפורמה על התנהלות הגן.  דברב ,התחומים

יתה גורפת בכל התחומים שנסקרו ובקרב הגננות, הסייעות י, אך מגמת השיפור בתפיסות המעטיםבאחוזים 

  וההורים כאחד.  

   חדש אופקרפורמת  של וההטמעה היישום תהליכי   -  2 פרק

למידת היישום וההטמעה של רפורמת אופק חדש נוגע בתמונת מצב  הציגל נועד, דוחהמרכזי ב ,הנוכחיפרק ה

והן  ,בהתייחס לרכיבים הפרטניים של הרפורמה  - , הן ברמת המיקרוליישומה המלא שנתייםבתום בגנים 

של מובילות המתכננות והשהובילו והנחו את  יםהתהליכים החינוכיוהתפיסות  נוכחל –ברמת המקרו 

בין שתוך ניסיון להעריך את היחס  , וזאת מרכיבי הרפורמה כל אחדל בנוגע מוצגתתמונת המצב הרפורמה. 

שנוצרו בגנים  ותוהשונ ותהדרג המוביל לבין הביצוע בפועל; את דרכי העשייה הדומ יו שלוהנחיות יוכוונות

הגורמים של עמדות התפיסות וה אופק חדש. מרכיבימכל אחד  תכניתואת שביעות הרצון של המעורבים ב

ל ידי ע בעיקר המיושמים רכיביםהיבטיה, יוצגו בחלוקה לשלוש קבוצות: מגוון ה, על השונים כלפי הרפורמ

   . בחלקו בלבדרכיב המיושם  –פגישות עם ההורים ו ,הגן צוות ל ידיע בעיקר המיושמים רכיבים, המערכת

 נדרשובגנים  עקרונות הרפורמה את להטמיע כדי – המערכת ל ידיע בעיקר המיושמים רכיביםמא. 2

מערכתיים ומושגיים בהתנהלות הגנים, בתפקידי הגננות והסייעות ובמערכות היחסים בין השותפים  שינויים

השונים לעשייה החינוכית. השינויים שהמערכת מתפעלת במסגרת הרפורמה התייחסו לשכר הצוות, הארכת 

כמעט הגננות מומש העלאת שכר של רכיב הכי  עידיםוההדרכה בהטמעת הרפורמה. הממצאים מ ,יום העבודה

עם זאת, גם שנתיים לאחר  .שכרן עלה בעקבות אופק חדשכי דיווחו אכן  )85%ת (מרבית הגננו - מלואוב

רמת שביעות הרצון מהשכר ומהתנאים הסוציאליים בקרב הגננות והסייעות לא הייתה הפעלת הרפורמה, 

ה בשביעות הרצון במהלך יחלה מגמת עלי, אם כי בהשוואה לגננות אף הייתה נמוכהסייעות ה, ובקרב גבוהה

  . שנות הרפורמה בקרב הגננות והסייעות כאחד

 את מבטאות , והןפני כל הרצף שבין שלילה לחיוב עלו להארכת יום הפעילות בגן נע נוגעצוות הגן ב עמדות

את הארכת  שוללים אינםת וההורים ו, הסייעהגננות מרבית, מחד. זה בתחום הקשורות והמורכבות הדילמות

וניכרת   - ממחצית הגננות והסייעות ומרבית ההורים מביעים סיפוק מכך , יותרלמעשה – יום הפעילות בגנים

מגמה .  בקרב ההורים ובעיקר ,השתרשהתפיסות חיוביות יותר בהיבט זה ככל שהרפורמה  לשמגמה  אף

לאחר הפעלת הרפורמה יותר גננות, שנתיים שבהשוואה לשנה הראשונה, עובדה באה לידי ביטוי ב זוחיובית 

 מעטיםורק אחוזים  ,סייעות והורים סבורים כי להורים עמדות חיוביות יותר כלפי הארכת יום הלימודים



עקב אכילס של הארכת יום הלימודים מתמקד טוענים כי מרבית ההורים מתנגדים לשינוי. מקרב הנשאלים 

בקרב עייפות ורעב  עליום הלימודים  ארכתשות של הההשלכות הק צוות הגן בדבר מצדבתחושה המדווחת 

נוספת את תוספת ה שעההלכלול בחצי  היכולת עדריהצוות הגן, ו ה בקרבבעומס ובשחיק יהיעלהילדים, 

עם העמדות השליליות מותנו , אם כי גם בהיבטים אלו הרפורמה בעקבותהפעילויות המגולמות והנדרשות 

   .הרפורמה בגניםהשתרשות 

והן מבחינת ) 61%(הן מבחינת תדירותה מרבית הגננות שקיבלו אותה,  בעיניבאופן חיובי ההדרכה נתפסת 

 פחות, מדווחות כי קיבלו הדרכה להטמעת רפורמת אופק חדש כך, מרבית הגננות .  )65%הכלים שקיבלו בה (

והן מבחינת  מבחינת תדירותההן ונראה כי מרבית הגננות גם מרוצות מן ההדרכה,  ,לרפורמה היהשני בשנה

ניכר שיפור בעמדות לאורך שתי שנות בשני היבטים אלו  .הטמעת הרפורמהשם במסגרתה ל שקיבלו הכלים 

 נוגעאך להבדיל מעמדותיהן בהייתה גבוהה,  התמיכה המקצועיתהרצון מן  גם שביעות. הפעלת הרפורמה

  , חלה בה ירידה לאורך שנות הרפורמה. לתדירות ההדרכה

באופן  אמגמת השינויים בנוגע לרכיבים שהמערכת מתפעלת הי ,בעקבות הטמעת הרפורמהכי  אפוא נראה

מרמות השכר של הגננות והסייעות ה בשביעות הרצון יכללי חיובית. כך, במהלך שנות הרפורמה חלה עלי

נותרו נמוכות), מהארכת יום הפעילות רמות השכר מ הןשביעות הרצון שלהתנאים הסוציאליים (אם כי מו

ה. גם העמדות השליליות של צוות הגן כלפי ם בתכניהבגן, מתדירות ההדרכה להטמעת הרפורמה ומאיכות 

צוות הגן היו מתונות יותר בשנה של עייפות העומס העבודה ועל השפעת הרפורמה על עייפות הילדים ו

מן ההדרכה חלה ירידה בשנה השנייה בהשוואה לשנה  ה (אף שנותרו גבוהות). רק בשביעות הרצוןיהשני

 הראשונה להחלת הרפורמה. 

אופק חדש  ם שלסק ברכיביופרק זה ע-תת – הגננות דייל רכיבים מאופק חדש המיושמים עב. 2

בהם כוללים כתיבה שם יצוות הגן. העיקרישל התנהלות בבפעולות ו ,כמעט ,אך ורק יהשמידת הטמעתם תלו

 נוגעהתמונה הכללית המצטיירת בעבודה פרטנית ותיעוד. , בקבוצה קטנה העבודה, עבוד תכניתועבודה על פי 

 כלפיעמדות הצוות . , של הצוות למלא אחר יעדי הרפורמהבחלקו למרכיבים אלו היא של ניסיון, מוצלח

עם  מגמת שיפור במרבית התחומים לאורך שתי שנות הרפורמה. ות, וניכרתחיובי ןבעיקר ןרכיבים אלו ה

 בדברבעיקר מצד הגננות, מעוררים שאלות שונות  ,לרכיבים אלו נוגעבזאת,  העמדות והקולות השונים שעלו 

   .דרכי הביצוע המיטביות של רכיבים אלו

 ובשיעורים זהים בשני מגזרי, מהן 98% -  רובן המוחלט של הגננותשנתיים לאחר החלת הרפורמה, כך, 

 :ועוד זאת. ןלבד התוהכינו א ומרביתן מציינות כי  ,בגן תכנית עבודה שנתיתמדווחות על קיומה של   -השפה 

 לבחון נוהגות  אףהן  .ןיומית בג-לפעילות היום מסייעגורם  בהבניית תכנית עבודה שנתית רואות רוב הגננות 

עקב אכילס ספונטניות שלהן בעבודה. שפוגם ברואות בה גורם  ינןומרביתן א, פועלב לביצועים בהתאם אותה

הכנתה הנדרש לנעוץ בזמן הרב  ,גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה ,של הכנת תכנית עבודה שנתית

ניכרת לא בתחום זה תחומים אחרים, שלא כבנראה כי  :. זאת ועודתכניתה דר כלים ועזרה להבנייתיעובה

גישה חיובית  לשמתונה, אף כי מגמה, הנתונים מצביעים על משכות הרפורמה: יהגננות עם ההסתגלות מצד 

בתשע"ג פחות גננות סבורות כי היו להן כלים מתאימים  :מצד הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית לגןפחות 



נוהגות להשוות כי הן מדווחות  גננות ופחות ,מקבלות עזרה בהכנתה ןהכי ו לבניית תכנית העבודה השנתית

הם אך  ,בין התכנית לבין הביצוע בפועל. אמנם השינויים במהלך שנות הרפורמה לא היו גדולים קביעותב

    .ובהיבטים אל תשלילימצביעים על מגמה 

של  והמשמעותייםאחד מכלי העבודה הבסיסיים  ובות הגננות רוא, קטנה בקבוצה עבודהשל  לרכיב אשר

, רובן הגננות כגבוהה מדי על ידיהנדרשת על פי מתווה אופק חדש נתפסת המפגשים תדירות שאף . עבודת הגן

הן מגיעות בסופו של דבר לסף המטרה של מתווה הרפורמה. ההורים מצדם אינם בהיבט זה מדווחות כי 

חלה נראה כי  עם השתרשות הרפורמה :ם למעשה. זאת ועודמימודעים למספר המפגשים הקבוצתיים המתקיי

 רובשמרבית הגננות מדווחות שהעובדה ולמרות  ,מתונה, בתדירות המפגשים הקבוצתיים אף כי ירידה,

חלה ירידה קלה בשנה השנייה גם בהיבט זה  הילדים משתתפים במפגש קבוצתי לפחות פעם אחת בשבוע, 

אם , בעייתינושא הגננות כ על ידי תחלל הגן נתפס לאהמפגשים מהחצר, כפי שנעשה בעבר, ת עברה לרפורמה.

פגשים בהם המשתנאים הכלפי מתון, בתפיסות הגננות  אף כי, חל שיפור ההטמעה ים שלתינשהבמהלך כי 

קשר ללתרומת המפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן,  נוגעעמדות הגננות בלבסוף,  .מתקיימים הקבוצתיים

בשנה השנייה ד, וומאהן חיוביות  תוחברתי ת, פדגוגיתרגשי בהם מבחינהתמיכה ולשל הגננת עם הילדים 

  שנה הראשונה.מבאף יותר לרפורמה 

שיח ה כיורובן המוחלט מסכימות  ,ומשמעותי חיובירכיב כבעיני הגננות  ותשיחות הפרטניות נתפסהגם 

לחיזוק רווחתם הרגשית והחברתית של הילדים  חשובהתרומה  וב רואות הן. חידושעמו  מביאהפרטני 

שנתיים בו.  כללילהאמורים שלתכנים  נוגעבהירות ב-איכי שוררת בעת טוענות  האך ב ,םולתהליכי הסתגלות

בתדירות פחותה מהנדרש על אכן מקיימות שיחות פרטניות אך ) 89%(מרבית הגננות  לאחר החלת הרפורמה

שהרפורמה הגבירה את תדירות   מרביתן סוברות ,ובדומה למפגשים הקבוצתיים ,פי מתווה אופק חדש

הגננות,  בעינינתפסים, בעיקר התנאים לקיום השיחות הפרטניות השיחות הפרטניות לרמה מספיקה. 

חל  לדעת הגננות והסייעות, אם כי )32%-33%( המפגשים הקבוצתיים מתנאי קיומם שלפחות טובים כ

  . בשנה השנייה להפעלת הרפורמהבתחום זה גם שיפור 

ומרבית הגננות אכן נוהגות לתעד כנדרש את  ,תכניתתיעוד נתפס כחידוש מובהק וכרכיב מרכזי בה, לבסוף

וכי התיעוד ) 42%(לתיעוד הפעילות חשות כי אין להן די כלים מתאימים  רבות, זאת עםמבנה הפעילות בגן.  

תיעוד מטלה ב רואותהן  לוהכובסך  כיצד,ולתעד ברור להן מה  לגמרילא  .)43%( עבורןבמטלה קשה  הוא

יותר . הרפורמה הטמעת מהלךעמדות הגננות בב מה שיפור חל התיעוד בתחום גםעם זאת,  .ומעמיסהקשה 

ובהשוואה לדיווחים בשנה הראשונה להחלת  ,התיעוד צורךגננות חשות כיום שיש להן כלים מתאימים ל

  מדווחות על קושי בתיעוד.  גננות פחות  הרפורמה

חלוף בהגננות ניכרת מגמת שיפור והסתגלות  על ידילרכיבי אופק חדש המיושמים  נוגעכי גם ב אפואנראה 

למרות הירידה, המתונה אמנם, בתדירות המפגשים הקבוצתיים בשנה כך,  השנים, אם כי לא בכל התחומים.

, וכן נצפו עמדות מתקיימים אלובהם מפגשים שהשנייה לרפורמה, חל לדידן של הגננות שיפור בתנאים 

קשר של הגננת עם להמפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן,  ם שלתרומת כלפיחיוביות יותר מצד הגננות 

, עמדות שהיו מלכתחילה חיוביות גם בשנה תוחברתי ת, פדגוגיתרגשיבהם מבחינה  ותמיכה םחיזוקלהילדים ו



טובים הגננות, כ בעינישהתנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, בעיקר  אף, כמו כןהראשונה לרפורמה. 

שיפור בשנה  חל ,לדעת צוותי הגנים ,, גם בהםהמפגשים הקבוצתיים של םותתקיימתנאי הוואה לפחות בהש

בעמדות לבסוף, למרות הגישה השלילית בעיקרה כלפי התיעוד, ניכרת התמתנות השנייה להפעלת הרפורמה. 

  בשנה השנייה לרפורמה. 

 נסיגה:חלה אלא כל הסתגלות למתווה הרפורמה, הייתה מנגד, הסקרים מראים כי בתחומים מסוימים לא 

פחות חיובית גישה  לשמתונה,  אף כימגמה, הנתונים מצביעים על גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, כך, 

מתונה, בתדירות המפגשים  אף כיחלה ירידה,  וכן ,מצד הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית לגן

הילדים משתתפים במפגש קבוצתי לפחות  רובמרבית הגננות מדווחות כי שהעובדה ולמרות  .הקבוצתיים

  פעם אחת בשבוע, גם בהיבט זה חלה ירידה קלה בשנה השנייה לרפורמה.

 פרק-תת – ההוריםפגישות עם  -  הגננות על ידיו מיושם רכיב של אופק חדש שכמעט אינג. 2

 עם פגישותוהוא , למעשה בגניםהלכה  יושםלא עדיין במתווה הרפורמה הכללתו שחרף רכיב סק בוע הז

 ההתנגדות היא ההורים עם פגישות של, הגננות עדות לפי, מאוד המצומצם לביצוע העיקרית הסיבה . ההורים

ששנתיים  היא התוצאה. עבורןב התשלום שאלת הוסדרה בטרם אלו פגישות של לקיומן המורים הסתדרות של

שינוי  בלי, כי קיימו מפגשים עם ההורים במהלך השנהמדווחות מרבית הגננות לאחר החלת הרפורמה 

ם של מפגשים אלו בעקבות אופק חדש, בתדירותה ימדווחות על עלי מהן שליש ו הראשונה, הבהשוואה לשנ

לרפורמת אופק חדש בגנים השפעה נראה כי את, גם זאת ללא שינוי במהלך שתי שנות הרפורמה. עם ז

יווחו על שינוי חיובי באיכות המפגשים דרק שליש מהגננות . על איכות המפגשים עם ההוריםבלבד מועטה 

גננות המרבית  ,כמו כןיותר בשנה השנייה לרפורמה בהשוואה לשנה הראשונה.  קצת בעקבות אופק חדש,

ההורים מהפעילויות בגן, על שיתוף  נם שלהשפעה על שביעות רצווהסייעות סבורות כי לרפורמה אין 

ורק כשליש מהן סבורות כי לאופק חדש השפעה , ועל מידת ההיכרות שלהם עם הנעשה בגן שלהם הפעולה

, גם בתחום זה חלהערכה, ה דוחדומה למרבית המדדים האחרים שנבחנו בבעם זאת, . וחיובית במדדים אל

 בשנה השנייה להפעלת הרפורמה.  עמדות ההורים ב שיפור קל  ,כאחדהגננות והסייעות  לדעת

 סיכום כללי

תמונת מצב לאחר שנתיים ליישומה המלא של רפורמת אופק חדש במרבית גני הילדים.  תארוזה מת דוחב

יחס בין בגנים בעקבות הרפורמה, ל חלוהתיאורים וההערכות בדוח מתייחסים למצב בפועל, לתמורות ש

ביעות הרצון של לשבגנים שונים ו, להבדלים ברמות הביצוע והנחיות הדרג המוביל לבין הביצוע בפועלכוונות 

ומהרפורמה בכללותה. דגש מיוחד הושם  מכל אחד מרכיבי אופק חדשההורים,   ובכלל זה, המעורבים בתכנית

שחלו במהלך שתי  על ההיבט ההתפתחותי של תהליך הטמעת הרפורמה בגנים, תוך ניתוח מגמות השינויים

 להשפעות הרפורמה על חיי הגן והמעורבים בו.   נוגעשנות הטמעתה, וזאת לשם הסקת מסקנות מושכלת ב

התמונה הכללית העולה מן הדוח היא של עמדה מורכבת, בעיקר מצד הגננות והסייעות, כלפי הרפורמה 

מרבית ההיבטים הנכללים בה בחלוף בניכרת מגמה של שינוי חיובי בכללותה וכלפי רכיביה הספציפיים, אך 

, אם כי תוך בההטמעתה. הרוח הנושבת מצד כל המעורבים ברפורמה היא בכיוון של רצון להמשיך ל יםתינש

מותנו בחלוף הזמן,  קצתם, שהמלווים את הטמעתה . עם זאת, הקשייםמרכיביה כמההכנסת שינויים ב



מחייבים חשיבה מחודשת הן במישור היישומי והן במישור יעדי הרפורמה, לשם התאמתה הטובה יותר  

  מציאות. הלתנאי 

החולשה של נקודות לתאר את הממצאים העיקריים שעלו בסקרים על פי סיווגם לנקודות החוזק ו אפשר

להחלת שנה השנייה הסתגלותי המוסק מהשוואת נתוני ה-הרפורמה, תוך התייחסות להיבט התהליכי

השינוי בהן  מגמתצג סיכום של התפיסות כלפי הרפורמה וומ 35לוח ב .לנתוני השנה הראשונההרפורמה 

  בתום השנה השנייה להחלתה בגנים. 

על על חיי הגן ו שלה והשפעה מיטיבהשל הרפורמה קבלה בהם ניכרת  שהסקר מצביע על תחומים שונים 

מרבית הגננות וההורים מצדדים בהמשך קיומה של ום שנתיים להפעלתה, בת רווחתם של כל המעורבים בו.

. לאחר שנתיים , אם כי במידה פחותה בתום שנתיים להפעלתהבעניין זהיותר הסייעות מסויגות . הרפורמה

 ך קיומהועלה שיעור המצדדים בהמש המצדדים בהפסקת הרפורמה שיעורגם פחת בקרב כל הגורמים 

, גם מהרפורמה סיפוק הביעוסייעות של של גננות ויחסית , שיעורים נמוכים מנגד. במתכונתה המקורית

בקרב ההורים, ן במהלך שתי שנות הפעלתה. נבשביעות רצו ניכרשנתיים לאחר הפעלתה, אם כי חל  שיפור 

והם נשארו גבוהים גם לאחר  ,בדפוסי שביעות הרצון במהלך השנים של ממשלא חלו שינויים  ,לעומת זאת

  שנתיים.

ניכרת מגמה אף ו ,, הסייעת וההוריםהגננות שלילי בקרב מרביתגורם הארכת יום הפעילות אינה נתפסת כ

שנתיים לאחר החלת . יותר בקרב ההורים ,תשתרשמתפיסות חיוביות יותר בהיבט זה ככל שהרפורמה  לש

ומארגון יום העבודה  ממעמדן המקצועימביעות רמות גבוהות למדי של סיפוק סייעות מהגננות וההרפורמה 

מקבלות בעבודה, הגננות התמיכה המקצועית שרמות גבוהות של שביעות רצון מ רויכנכך,  .ןשלה

תחושת האוטונומיה בעבודתן מהקשר עם ההורים, ממתכנית העבודה השנתית, המקצועית,  ןהתפתחותמ

ה במהלך שתי שנות הרפורמה.  י. בכל ההיבטים הללו חלה עליהפעילויות המתוכננות בגןהספק מכגננות ו

 מיטיבה השפעה לרפורמהשהיא  הגננות בקרב הרווחת התחושה ,שנתיים לאחר החלת הרפורמה :ועוד זאת

שינוי במהלך  שלחיובית מתונה ה תוך מגמ ,התפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדיםעל ה

להשפעתה של רפורמת אופק חדש  נוגעתפיסות חיוביות בהשנים. בהמשך לאותו קו, הגננות גם מדווחות על 

, עבודת איכות האינטראקציות שלהן עם הילדיםמבחינת  גןהיחסי אנוש בין כל המעורבים בפעילות על 

בחיי הגן. בכל  נעשהעם הרות שלהם ומידת ההיכ שלהםשיתוף הפעולה  ,הקשר בין ההורים לצוותהצוות בגן, 

   .מגמה חיובית ויציבה בתפיסות לאורך שנות הפעלת הרפורמהבקרב כל הגורמים ניכרת  הלהאההיבטים 

 נוגעעמדות הגננות ב: הצוות בעיניגם תחום המפגשים הקבוצתיים והפרטניים נתפס באופן חיובי לבסוף, 

 מבחינה הםבתמיכה ם וחיזוקלשל הגננת עם הילדים וקשר ללתרומת המפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן, 

רפורמה בהשוואה לשנתה יישום ה, וזאת אף יותר בשנה השנייה לדומא הן חיוביות רגשית, פדגוגית וחברתית

  . הראשונה

מה ן אף חלה נסיגה במהלך הרפורמה, קצתוב ,עקב אכילס שלה שהןמנגד, לרפורמה מספר נקודות חולשה, 

 שלרמת שביעות הרצון כך, גם שנתיים לאחר הפעלתה,  .מחודשת והתערבות מערכתית מחייב חשיבהש

פחות  אףסייעות שבעות רצון הו, מהשכר ומהתנאים הסוציאליים לא הייתה גבוהההגננות והסייעות 



הצוות ה בשביעות הרצון במהלך שנות הרפורמה. יעלימגמת בקרב הגננות והסייעות כאחד חלה , אם כי משכרן

הילדים, בקרב רעב העייפות וה מבחינתיום הלימודים  ארכתההשלכות הקשות של הד גם מומאמסויג 

העמדות השליליות ככל שהרפורמה התמתנו אם כי גם בהיבטים אלו , צוות הגן ה שלבעומס ובשחיק היהעלי

הכנתה להדרוש הכנת תכנית העבודה נתפסת באופן שלילי מבחינת הזמן הרב , כמו כןהשתרשה בגנים. 

משכות הרפורמה יזה עם התחומים אחרים, שלא כב, ולהם בהכנתההגננות זוכות שומבחינת הכלים והעזרה 

  . , אלא הרעההסתגלות מצד הגננות זה בתחום ניכרתלא 

עם השתרשות הרפורמה נראה כי  חולשה נוספת של הרפורמה נוגעת לתדירות המפגשים הקבוצתיים:נקודת 

פחת בשנה  הם, וגם מספר הילדים המשתתפים במתונה, בתדירות המפגשים הקבוצתיים אף כיחלה ירידה, 

נושא הגננות כ ת בעיניחלל הגן נתפס לאהמפגשים מהחצר, כפי שנעשה בעבר,  העברתהשנייה לרפורמה. 

 כלפיהגננות של מתון, בתפיסות  אף כיהטמעת הרפורמה חל שיפור,  ים שלתינשהשבמהלך  אף, בעייתי

התנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, , כמו כן  בהם.המפגשים הקבוצתיים מתקיימים שהתנאים 

, אם כי לדעת הגננות המפגשים הקבוצתיים תנאים לקיוםוואה לפחות בהשטובים הגננות, כ בעיניבעיקר 

תיעוד נתפס כחידוש מובהק שה אף, לבסוף בתחום זה בשנה השנייה להפעלת הרפורמה.חל שיפור והסייעות 

תיעוד ב רואותהן ו ,חשות כי אין להן די כלים מתאימים לתיעוד הפעילותמן הגננות  רבותרפורמה,  של ה

  הרפורמה.   הטמעת בעמדות הגננות במהלך מה שיפור חל התיעוד בתחום עם זאת,  גם .ומעמיסהמטלה קשה 

השוואת ההתייחסויות לרפורמה ולהשפעותיה שנה ושנתיים לאחר החלתה בגנים מצביעה על מגמה ברורה 

 עם השתרשותה. –גננות, סייעות והורים  –תפיסה חיובית יותר של הרפורמה בקרב כל המעורבים בה  של

להשפעות הרפורמה על התנהלות  כל הנוגעבפחות יותר ושליליות חיוביות בכל התחומים שנסקרו, עלו תפיסות 

אינם גדולים אך הם  ייםתנשהמבצעות. השינויים במהלך ההגן ועל היבטים הקשורים למעמדן המקצועי של 

פחת בקרב כל  בגנים שנתיים לאחר החלת הרפורמה ,. כךמרבית התחומים שנבדקוב הם ניכריםו ,גורפים

מבצעות הרפורמה (אם כי בקרב של יעות הרצון בשב ניכרהמצדדים בהפסקתה, חל שיפור  שיעורהגורמים 

הסייעות, של יה בשביעות הרצון של הגננות, יותר מיבהקשר זה), חלה על של ממשההורים לא חלו  שינויים 

התמיכה המקצועית שהן מבכל הנוגע למעמדן המקצועי,  הרפורמהלטובה שחלו בעבודתן בעקבות  השינוייםמ

תחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות מהקשר עם ההורים, מ ,עיתהמקצו ןהתפתחותממקבלות בעבודה, 

מגמה חיובית, אם כי מתונה, בקרב גננות וסייעות כאחד,  ניכרתכן  . כמוהספק הפעילויות המתוכננות בגןמו

של הגננות והסייעות ה בשביעות הרצון יחלה עליו ,לתפיסת עבודת הגן בעקבות הפעלת הרפורמה כל הנוגעב

יחסית), מהארכת יום נמוכות  הנותר רמת שביעות הרצון שלהןהתנאים הסוציאליים (אם כי ממרמות השכר ו

ה. גם העמדות השליליות של צוות ם שבתכניההפעילות בגן, מתדירות ההדרכה להטמעת הרפורמה ומאיכות 

ונות יותר צוות הגן, היו מתבקרב הילדים ועומס עבודה ועייפות בקרב הגן כלפי השפעת הרפורמה על עייפות 

  נותרו גבוהות).  אם כיה לרפורמה (יבשנה השני

, למרות הירידה, המתונה אמנם, בתדירות המפגשים הקבוצתיים בשנה השנייה לרפורמה, חל לדידן של כמו כן

, וכן נצפו עמדות חיוביות יותר מצד הגננות מתקיימים בהם המפגשים הקבוצתייםשהגננות שיפור בתנאים 

 בהםתמיכה ולחיזוקם וקשר של הגננת עם הילדים ללתרומת  המפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן,  נוגעב

 אף, כמו כן, עמדות שהיו מלכתחילה חיוביות גם בשנה הראשונה לרפורמה. תוחברתי ת, פדגוגיתרגשימבחינה 



 תנאי קיומם שלה לוואבהשפחות הגננות, כטובים  בעינישהתנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, בעיקר 

שיפור לדעת צוותי הגנים בשנה השנייה להפעלת הרפורמה.  לבסוף, למרות  חל, גם בהם המפגשים הקבוצתיים

  הגישה השלילית בעיקרה כלפי התיעוד, ניכרת התמתנות בעמדה בשנה השנייה לרפורמה. 

 :הרעהמנגד, הסקרים מראים כי בתחומים מסוימים לא חלה כל הסתגלות למתווה הרפורמה, ואף נצפתה 

פחות חיובית גישה  לשמתונה,  אף כיכך, גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, הנתונים מצביעים על מגמה, 

תאימים לבניית תכנית פחות גננות סבורות כי היו להן כלים מ .מצד הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית לגן

בין  קביעותמדווחות כי הן נוהגות להשוות ב מהן ופחות ,הן מקבלות עזרה בהכנתהכי העבודה השנתית ו

מתונה, בתדירות  אף כי, שנתיים לאחר החלת הרפורמה חלה ירידה, כמו כןהתכנית לבין הביצוע בפועל. 

התמיכה מן של הגננות לבסוף, גם בשביעות הרצון במספר הילדים המשתתפים בהם. המפגשים הקבוצתיים ו

   חלה ירידה בשנה השנייה להחלת הרפורמה.  המקצועית

 שביעות, כך. למספר תחומים קשר ייחודי מובהק לניבוי שביעות הרצון הכלליתניתוח רגרסיה העלה כי 

 ומהתנאים השכר מתנאי ןנרצו שביעות שעלתה ככל יותר גבוהה הייתה מהרפורמה הגננות של הכללית הרצון

 שהן המקצועית מהתמיכה, גןב פעילויותה מהספק, העבודה מעומס, העבודה יום מאורך, הסוציאליים

 ההתפתחות, כגננת העבודה: אחרים בתחומים הרצון שביעות, זאת לעומת .המקצועי וממעמדן מקבלות

 כלל קשורה הייתה לא - העבודה יום וארגון בעבודה האוטונומיה תחושת, ההורים עם הקשר, המקצועית

   .מהרפורמה הכללית רצונן לשביעות

הרפורמה  ה שלקבלה, יישום והטמעמבחינת גנים דוברי עברית לגנים דוברי ערבית ין בנציין כי השוואה 

בגנים דוברי הגננות בפועל מעלה תפיסה חיובית ושביעות רצון גבוהה יותר מהרפורמה, על כל רכיביה, מצד 

גם הגננות בגנים דוברי ערבית כמו עמיתותיהן בגנים דוברי עברית,  בשנה השנייה להפעלתה.  ערבית, גם

 ,חדש ביקורת על היבטים שונים של אופק הביעוגם הן  .חבלי לידהם בה ראו, אלא שהן קשייםעל  דיווחו

  .רכיב שלם של התכנית לפסול הדברים הגיעו לידי כך שהיה צורךשאבל נדיר  על קשיים, העידווכאמור גם 

השלכות הרפורמה על חיי הגן, על היבטיו השונים, במהלך שתי שנות הפעלתה  דברהתמונה המתקבלת ב

עוברות כחוט השני ו הדוח מספר מגמות השזורות לאורךעל  אפואלאה של הרפורמה בגנים, מצביעה המ

בגן. המגמות נוגעות הן לשינויים שהרפורמה חוללה בגנים והן  יום -במרבית התחומים הקשורים לחיי היום

בהם שהעיקריים  .בשטח למוקדים המחייבים בחינה וניתוח מחודשים של תהליכי יישומה של הרפורמה

הילדים, לעומס בקרב פיזיים לקיום הפעילויות השונות, לעייפות ורעב הנוגעים לשכר הצוות, לתנאים 

  לתיעוד הפעילויות. הצוות ו המוטלת עלהעבודה 

השינויים הנדרשים, יותר ממהות השינויים של  פםוהיקהוא מספרם נראה כי עקב אכילס של התכנית 

משאבים, פיזיים בין הדרישות הרפורמה ל ביןהתאמה שיפור ה לעהדעת . מתחייב אפוא לתת את עצמם

 , הזמינים לשם הטמעתה המיטבית בגנים. כאחד ואנושיים

  

  



  סיכום התפיסות כלפי הרפורמה וכיווני השינויים במהלך שתי שנות הטמעתה בגנים – 35לוח 

  תחום
עמדה כללית: שביעות 

-רצון/השפעה (חיובית
  שלילית)

כיוון השינוי בשנה 
השנייה לרפורמה 

  שלילי)-(חיובי

  +  +  הרפורמה מה שלהמשך קיו
 + +  מקצועי של הצוותה ומעמד

 + +  ארגון יום העבודה
 + +  בהטמעת הרפורמהתמיכה 

 + +  התפתחות מקצועית של הצוות
 + +  הקשר עם ההורים

 + +  תחושת האוטונומיה
 +  +  גן בהספק פעילויות 

 +  +  התפתחות הילדים
  + +  יחסי אנוש עם הילדים והצוות

  + +  קיומה של תכנית עבודה
   +  כלים ועזרה בהכנת תכנית העבודה

   +  תדירות מפגשים קבוצתיים

    תנאים - הכנת תכנית עבודה 

  +   תנאים לקיום מפגשים קבוצתיים ופרטניים
  +   לימודים ההארכת יום 

הארכת יום הלימודים על  ה שלהשפעה
  +   הילדים  בקרב רעב ועייפותתחושות 

הארכת יום הלימודים על עומס  ה שלשפעהה
  +    העבודה 

  +   רמות שכר ותנאים סוציאליים
 

  

   



 

  
  

 

 

 פירוט הממצאים
 

 
   



     רקע ומטרות 
 900-בכ בתור תכנית חלוץהופעלה בתחילה דרכה בשנת תש"ע שרפורמה מערכתית  היא"אופק חדש" בגנים 

רפורמה שלושה יעדים ל(למעט יוח"א).  היא מופעלת במרבית הגנים בארץ תשע"בוהחל משנת  ,גנים

תפיסת  אתמחדש  ותהבנלאיכות מערך הלמידה וההתנסויות של הילדים בגיל הרך, את קדם לעיקריים: 

. ת תהליך ההתפתחות המקצועית של סגל החינוך וההוראה בגני הילדיםא חיהשבלהגננת ו ה שלתפקיד

תהליך חינוכי ש מכאןמהות גן הילדים היא הילד והתהליך החינוכי. התפיסה כי  מונחתהרפורמה בסיס ב

צרכיו הגופניים, הרגשיים והחברתיים במקדות תהו חייב התייחסות דיפרנציאלית לכל ילד וילדממיטבי 

אקלים , על פי מובילות הרפורמהיכולותיו וכישוריו. מלוא של פיתוח כך שיתאפשר בסביבה מקדמת ומעודדת, 

יום ועיצוב הסביבה שגרת פעילות, סדר  לשנהלים  - ארגון הגןשלושה ממדים מרכזיים: ב גן מיטבי מאופיין

לבין הילדים, בין  ן הצוותצוות החינוכי של הגן, ביה בקרב אנשידיאלוג  קיום - אינטראקציות בגן ;החינוכית

 התייחסות להיבטים רגשיים, חברתיים וערכיים ;הורי הילדיםבין הצוות לבין הילדים לבין עצמם, וכן 

רפורמת "אופק חדש" שמה לה מטרה לממש הלכה למעשה שלושה ממדים אלו . במכלול העשייה בגן

התנהלותו והגדרה מחודשת של מערכות היחסים בין כל הגורמים ו דש של יום העבודהוון מחארג באמצעות

  המעורבים בעשייה החינוכית בפועל: הגננות, הסייעות, ההורים והילדים עצמם. 

  יעדי הרפורמה הם כדלקמן:לסייע במימוש  אמוריםההאמצעים והכלים העיקריים 

  .הארכת יום הלימודים בחצי שעה )1

שסדר היום בגן יכלול, באופן מכוון ומובנה, עבודה של הגננת עם קבוצת  כךלמידה -ארגון מבנה ההוראה )2

למידה מגוונות - דרכי הוראהתכלול  תכנית העבודה השנתית .בינה לבינםילדים ומפגשים אישיים 

זמן לתפקודים  וקצהסדר היום המתוכנן יב עבודה במליאה, בקבוצה קטנה ועבודה פרטנית.ומתוכננות: 

הפעילויות ליכולותיהם של הילדים בהתאם לשלב ותר של יה טובה התאמו שונים על פני רצף היום

  . לצרכים משתניםיותאמו למידה וסדר היום -מבנה ההוראה. התפתחותם

 ,אחריות לקידומו של כל ילד :בהיבטים שונים של עבודת הגןהגננת  של מקצועיותהמחויבות וההגדלת  )3

מחויבות ליצירת קשר יחידני עם כל ילד לשם פיתוח אמפתיה ורגישות, התייחסות דיפרנציאלית ומתן 

מחויבות להיכרות מעמיקה עם כל אחד מן הילדים  ,מתן משוב על תפקודו ועל התנהגותוומענה רגשי 

 , מעקב שיטתי ותיעוד בתיקו האישי של כל ילד, תצפיותו שיחות עם הורים אישיים,באמצעות מפגשים 

 ,בניית תכנית עבודה מותאמת להם וקבלת החלטות ,אחריות לאיתור קשיים וצרכים ייחודיים של הילדים

והתייעצות עם גן במחויבות לבניית אקלים מיטבי , הפנייתם לגורמים מקצועיים דברב ,הוריםהבשיתוף 

כני למידה ואמצעי הוראה וחיבורם ובחירה מושכלת ומתוכננת של ת, רמי תמיכה במצבי חיים שוניםגו

לתכנית העבודה ויצירת סדר יום ודפוסי עבודה  םארגון הסביבה החינוכית בהתא, לתכנית הליבה

 יתוף ההורים ושמירה על קשר, שהמשחק והלמידה עתהמאפשרים לילדים ולצוות הגן התנהלות בטוחה ב

יצירת רצף חינוכי בין צוות הגן לצוות בית הספר לקראת המעבר , ף עמם לאורך כל שנת הלימודיםורצ

מקצועות הליבה לצד  לימוד שלהכוללת  -מינהלית ופדגוגית  - בניית תכנית עבודה שנתית, ולכיתה א'

  . הילדים התפתחותאת תואמות ה פעילויות יצירתיות וחווייתיות



מותאמת לצורכי  תכנית, תוך שימת דגש על בניית ועבודת הצוות של הסגל החינוכיחיזוק השותפות  )4

  הילדים ולמימוש יעדים לצמיחת כל ילד.

  באמצעות מפגשים תכופים יותר אתם. חיזוק התקשורת והשותפות עם ההורים )5

של  יםתוך רכישת כלים ומיומנויות לניהול ועיצוב מחודש הכשרה מקצועית של הסגל החינוכי בגן, )6

  אורחות החיים בגן, על פי מאפייני הרפורמה.

  . היקף משרתה של הגננתושכרה הגדלת  )7

  

  רפורמת "אופק חדש" בגניםשל יישום הלהערכת  הקודם  דוחה

 "אופק חדש"יישום רפורמת להראשונה שנה הבתום מצב התמונת  עלקודם  דוחהמשך להוא הנוכחי  דוחה

בתום שנה ליישומה בשנה"ל ממצאים עיקריים  :בגני הילדים 'חדשאופק 'רפורמת (" במרבית גני הילדים

בגנים  התייחסו למצב בפועל, לתמורות שחלו הקודם  דוח). התיאורים וההערכות ב2013 ,, ראמ"התשע"ב"

רמות ין , להבדלים בהדרג המוביל לבין הביצוע בפועלשל הנחיות הכוונות והיחס בין בעקבות הרפורמה, ל

 מכל אחד ממרכיבי אופק חדשההורים, ובכללם , ביעות הרצון של המעורבים בתכניתלששונים ובגנים הביצוע 

 הלך יישומה של הרפורמה, על גווניהמל נוגעלקבל תמונה מקיפה ככל האפשר ב כדיומהרפורמה בכללותה. 

השונים, שולבו במערך המחקר הקודם גישה כמותית וגישה איכותנית. הממצאים התבססו על סקרים 

קבוצות מיקוד בקרב מדריכות ועל  גננות וסייעות עםוכן על ראיונות עומק  ,לגננות, סייעות והוריםייעודיים 

   . וגננות

עמדה מורכבת, לעתים מהוססת, של הגננות והסייעות כלפי  הראשון הציגה דוחמן ה שעלתההתמונה הכללית 

אך , רפורמהברצון להמשיך  נטתה לכיוון של הדבריםהרפורמה בכללותה וכלפי מרכיביה הספציפיים. רוח 

חשיבה מחודשת,  הן במישור היישומי וו את הטמעתה בשנתה הראשונה חייבו ישלהקשיים, בחלקם גדולים, 

השפעות הרפורמה על עבודת הגן  .מציאותהטוב יותר  לתנאי  כדי להתאימהה, והן במישור יעדי הרפורמ

עבודה הקבוצתית והפרטנית עם הילדים, ארגון מחודש של סדר ה בהיבטים אלו:והתנהלותו נתפסו כחיוביות 

הקשרים בין הגננות והסייעות לבין הילדים ומעמדן  ה שלהיום ושל תכנית העבודה השנתית, חיזוק והעמק

תנאי העבודה, עומס הדרישות ורמות העייפות והרעב  נוגע לכשליליות בעיקר בנתפסו ו ,המקצועי של הגננות

אמירה עקרונית נגד הרפורמה. לא ביטאו פן הטכני של ההטמעה וה לעשל הילדים. הטענות נסובו בעיקר 

 נתפסואופק חדש  בעקבותהשינויים בעבודת הגן  –"תפסת מרובה לא תפסת" של  יתה התחושה הכללית הי

מודע היה מצדו הוא כי עלה  הדרג המובילמדברי שהגן, על תנאיו, מתקשה להכיל.  שינוייםכגדולים מדי, 

שזורה הייתה  דוחלאורך כל הביכולתן ונכונותן ליישם את הנדרש. ו בקשיי הגננותהתחשבות  וגילהלקשיים 

לבין האילוצים בשטח. ההבנה מצד הדרג המוביל בדבר הפער בין התאוריה למעשה, בין עקרונות הרפורמה 

 העלתה הרפורמה בפועל ה שלהטמעהיישום והקבלה, שני מגזרי השפה מבחינת ההשוואה בין  :זאת ועוד

, בגנים דוברי ערביתת הגננותפיסה חיובית ושביעות רצון גבוהה יותר מהרפורמה, על כל מרכיביה, מצד 

בגנים דוברי , כמו עמיתותיהן בגנים דוברי ערבית דיווחוגם הגננות . בהשוואה לגננות בגנים דוברי עברית

 חדש, ביקורת על היבטים שונים של אופק הביעוגם הן  .חבלי לידה ראו בהן, אלא שהן קשייםעל  עברית,

  .רכיב שלם של התכנית הגיעו לידי כך שהיה צורך לפסולשהדברים אבל נדיר  העידו על קשיים,וכאמור גם 



השיח בין מובילי הרפורמה לבין  ה שלהעמקה והגברלקריאה , אשר כללו בין היתר דוחבעקבות הההמלצות 

למטרותיה כל הנוגע מצד הגננות ב ת תחושת הספקנותא תיהפחלשרת מספר מטרות: ל נועדוהגננות, 

כל אחד מן הצדדים לתפיסות ולעמדות של האחר של  ות מודעותא ריהגבל ,ה"אמיתיות" של הרפורמה

הבנות -לחשוף איגם אמור היה התהליכים להשגתן. השיח של העל של הרפורמה ו- ק בהבנת מטרותיהעמלו

  . שוניםההרפורמה  ליישום מיטבי של רכיבי ותהאופרטיבי הדרכים דברולהגביר זרימת ידע בין הצדדים ב

  שנתיים לאחר החלת הרפורמה – המחקר הנוכחי

 הוא. ם בתום שנתיים להחלתה המלאה הילדי הנוכחי מתאר תמונת מצב של רפורמת אופק חדש בגני דוחה

תמונת מתאר  דוחהקודם. ה דוחמסקנות ה נוכחתוך הכנסת שינויים שהתחייבו ל ,הראשון דוחמבנהו לבדומה 

הרפורמה, בצד נתונים מקבילים שנאספו בתשע"ב הפעלת מצב בגני הילדים בשנת תשע"ג, שנתיים לאחר 

   הקודם.  דוחואשר דווחו ב

בגנים מנקודת מבטם של כל  ההשפעות הרפורמה ויישומי שללהציג תמונת מצב עדכנית  אהמטרה הי

המעורבים בעשייה: גננות, סייעות והורים, וזאת תוך השוואה לנתוני תשע"ב, על מנת לעמוד על נטיות 

 דוחהשינויים שהוכנסו בגנים בעקבות מסקנות הם של ה התפתחותית ועל כיווני השפעתיהשינויים בראי

תמונה  ציגיםתמונת מצב לאחר שלב ההסתגלות הראשוני לרפורמה, ולכן מ שקפיםהקודם. נתוני תשע"ג מ

     .השפעת הרפורמה ומעורבותה לשמהימנה יותר 

, ביעות הרצון של המעורבים בתכניתשעל המצב בפועל בגנים בתשע"ג, אור יתהנוכחי מושם דגש על  דוחב    

תמורות שהתחוללו בגנים על הו ומהרפורמה בכללותה מכל אחד ממרכיבי אופק חדש ההורים, ובכללם

סקרים טלפוניים . במחקר הנוכחי שולבה גישה כמותית בלבד. הממצאים התבססו על נתוני הפעלתהבעקבות 

   .סקרים ייעודיים לע הגננת, הסייעת ואחד ההוריםשנערכו במדגם מייצג של גני ילדים. בכל גן ענו 

   : זו את זושלוש מטרות המשלימות  מחקר זה מבקש להשיג

 גני במרבית מלאהליישומה שנתיים  בתום של תהליך יישום הרפורמה בגניםתמונת מצב אור ית .1

 . שנתיים אלוהתייחסות לתהליכים התפתחותיים שחלו ב, תוך בארץ הילדים

נקודות התייחסות ל זה לל, ובכל פי תפיסות המעורבים בהע יעדי הרפורמהשל  תםהשג ת מידתהערכ .2

 ., תוך השוואה לנתוני תשע"בהחוזק והחולשה שלה

השינויים הנדרשים, בעיני כל אחד בחינת  תוך ה בהשגת מטרותיהרפורמלסייע לזיהוי דרכים  .3

   .המעורבים בה, על מנת לקדם את מימוש יעדיהמ

  עיקריות העומדות בבסיס ההערכה: ארבע שאלות להממצאים שלהלן יוצגו בהתאם 

רפורמה על ה לע בפועל מגיבצוות הגן נתאר כיצד  ?יצד מתנהל תהליך ההטמעה של הרפורמהכ  .א

 וכיצד ,מה מיושם יותר ומה פחות :בגנים ההחלתה המלאשנתיים לאחר  חלקיה והיבטיה השונים

  .שוניםהגנים ברכיבי הרפורמה מיושמים 



חלק הארי של הדוח מתייחס  ?שתי שנות יישומהתמורות חוללה הרפורמה בעבודת בגן ב אילו  .ב

תנהלות על ה תכניתשל ה ולהשפעות הנתפסות הפעלת אופק חדש בעקבותבגן  לשינויים שהתחוללו 

 בו.הפועלים העבודה בו ועל היחסים בין הגורמים השונים על הגן, 

 

 ?מהן נקודות החוזק והחולשה של הרפורמה מנקודת מבטם של המעורבים בה  .ג

  ?הלקדם את מימוש יעדי כדיה, רפורמהמעורבים במכל אחד  לדעתשינויים נדרשים, אילו   .ד

  פרקים: לשניהממצאים שלהלן יוצגו בהתאם לשאלות שלעיל ובחלוקה 

כלפי ההורים כלפי רפורמת אופק חדש בגני הילדים ושל הרפורמה ומבצעות של תפיסות ועמדות  - 1פרק 

   ש. תהליכי יישום והטמעה של רפורמת אופק חד - 2פרק   ו.לותהוהתנ הגן עבודת על השפעותיה

   שיטה
  

 הערכההשיטות כמותיות ואיכותניות,  ששולבו בו ,משנת תשע"בבגנים הערכת הרפורמה  דוחלהבדיל מ

הייתה לקבל תמונת מצב השוואתית  שמטרתה משוםזאת וכמותית בלבד, השיטה הבסיס ה על שתבתשע"ג נע

 מה ,השפעות תהליכיות ומתמשכות של הרפורמהבדבר בהתייחס לנתוני תשע"ב לשם הסקת מסקנות 

  .כמותיתהמתקבל באופן מדויק יותר בגישה ש

התפוקות והתוצאות ת בהערכ כמו בהערכה הכמותית בשנה שקדמה לה, התמקדה הגישה גם בשנת תשע"ג,

באמצעות  נערךהנוכחי המחקר הנתפסות מהרפורמה ובהערכה מעצבת של הטמעתה והעמדות כלפיה. 

על מידע חלקית גם ובהתבסס  ,והתוצאות שהוגדרו, תפוקותיה למטרות הרפורמהבהתאם  שפותחו  שאלונים

שלושה בתשע"ג היו זהים לאלו שהועברו בתשע"ב וכללו  שהועברוהשאלונים שהופק מהמחקר האיכותני. 

קרב ב הועברו טלפוניתהשאלונים  .)3-1 פחיםלהורים (נסשאלון לסייעות ושאלון לגננות, שאלון : סוגים

שנבחר  ,הסייעת וכן אחד ההוריםמדגמים מייצגים  של גני ילדים. בכל גן ענו על שאלונים ייעודיים הגננת, 

הורים,  644- סייעות ו 640 ,גננות 824ל השתתפו בסקרים בתשע"ב ורשימת ילדי הגן. בסך הכתוך באקראי מ

- ו 2012 ספטמבר- יולי חודשיםו בשהורים. סקרים טלפונים אלו נע 530-סייעות  ו 645גננות,  790 –ובתשע"ג 

  א. 1בלוח  ענות מוצגיםיהה שיעורי. התפלגויות המשתתפים בסקר ו2013

תוצאות ההתפוקות/ הנמדדו בכל הגנים המשתתפים בה רפורמוהתוצאות של התפוקות ההערכת  שםל

     :לפי תפיסת הגננות והסייעות - הבאות 

עמדות הגננות  ;שיפור בכשרים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים אצל הילדים - במישור הפדגוגי •

מימוש היעדים הפדגוגיים במסגרות השונות: מליאה,  ;ביום הפעילות בגןינויים המבניים כלפי הש

פדגוגי  שיפור במתן מענה ;הגברת ההיכרות של הגננות עם כל אחד מהילדים ;קבוצות, פרטני

 .דיפרנציאלי לילדים



שיפור  ;ירידה באינטראקציות אלימות בין הילדים ;קשר טוב יותר בין ילדי הגן – במישור האקלימי •

תופעות של מצבי לחץ  היעדר ;שיפור במיומנויות חברתיות ;ייכות של הילדים לגןתשהבתחושת ה

 ;ילדל גננתבין הכרות וחיזוק הקשר יהעמקת הה ;שינויים המבנייםה לעתגובה בומתח בקרב הילדים 

של הגננת רצון הה בשביעות יעלי ;יכולותיולרכי הילד ווהתייחסות מותאמת יותר של הגננת לצ

שמירה על תחושת האוטונומיה של  ;עבודל של הגננת הבמוטיבצי עלייה שלה; חושת המסוגלותובת

של רצון הבשביעות  עלייה ;ההורים בעשייה הפדגוגית בגן שלתמיכתם ום הגברת מעורבות ;הגננת

   .מניעת התערבות יתר של ההורים ;הוריםה

חיזוק תחושת השליטה של הגננת  ;העבודה היומית והשנתית תכניתשיפור בארגון  - במישור הארגוני  •

  .בהתנהלות הגן

לפי האוכלוסיות ולכל  התייחסוהניתוחים והדיווחים גיל, הגנים על פי שכבות לסווג את  אפשרהיה לא ש היות

  . ללא פילוח לפי שכבת גיל אך  ,פילוח של מגזר שפה

  התפלגויות המשתתפים בסקר: א1לוח 

  הורים  סייעות גננות שפה מגזר

  תשע"ג  תשע"ב  תשע"ג  תשע"ב  תשע"ג  תשע"ב  

 440 543  552 521 587 598 דוברי עבריתגנים 

 90  101 93  119  203  226 דוברי ערביתגנים 

  75% 78%  91% 91% 80% 85%  ענותיה שיעורי

  530 644  645 640 790  824  סה"כ

  

  : פרקיםשני  דוחב

מצד ו (גננות וסייעות) המבצעים את הרפורמההגורמים  מצדהפרק הראשון עוסק בתפיסת אופק חדש 

נתפסת הרפורמה כיצד בשאלה ו השונים הירכיבת שביעות הרצון מהרפורמה ומֵ י. הפרק מתמקד בסוגיההורים

   בראייה התפתחותית. הן במבט עכשווי ו ות הןאלו מוצגנקודות בהקשר של עבודת הגן והתנהלותו. 

 ,הפרק בוחן. להפעלתה המלאה שנייהההשנה תום ב יישום הרפורמהל בנוגעתמונת מצב  מוצגתפרק השני ב

 נוגעמדוע, ומה מידת שביעות הרצון בומה לא יושם וכיצד, יושם  מהוההורים,  המבצעהדרג  על פי תפיסות 

  רכיבי הרפורמה. אחד מֵ  כללבנוגע  נעשתהלכך. בחינת היישום 



ה התפתחותית תוך התייחסות יהממצאים בשני הפרקים מתארים תמונת מצב לשנת תשע"ג, אך גם בראי

  השוואתית לנתוני תשע"ב.  

  ממצאים עיקריים

ההורים כלפי רפורמת של הרפורמה ומבצעות של תפיסות ועמדות    - 1פרק 
   והתנהלותו הגן עבודת על השפעותיהכלפי אופק חדש בגני הילדים ו

  

 בעבודתן גםו בגן יומית-היום בהתנהלות רבים שינויים הוכנסו הילדים בגני חדש אופק רפורמת במסגרת

 הגורמים מצד פעולה לשיתוף, תחומיםכמה  מקיפים שהשינויים היות. והסייעות הגננות של והעקיפה הישירה

 לפיכך. הרפורמה הטמעת תהליך של הצלחתו מידת על מכרעת השפעה - וההורים הסייעות ,הגננות: השונים

 הסייעות, הגננות קרי, הילדים בגני" חדש אופק" ברפורמת והמעורבים השותפים כיצד תחילה המחקר בחן

 הרצון שביעותמידת ו כלפיה יהםעמדות מה, ברפורמה הנכללים העיקריים התהליכים את תופסים, וההורים

 כיצד לתאר נועד זה שפרק מאחר. שנתיים לאחר החלתה בגנים ביישומה להמשיך מעוניינים הם והאם ,ממנה

 התמונה תתואר ,הוריםהבעיני ו בפועל בביצועה העוסקות בעיני נתפסת הילדים בגני חדש אופק רפורמת

  . ההורים של זוו המבצע הדרג של זו :עיקריות מבט נקודות משתי הפרק כל לאורך

בגנים רפורמת "אופק חדש" ל בנוגע וריםההשל הרפורמה ומבצעות של תפיסות ועמדות . א1
  רצון להמשיך ביישומהלו

שינוי במעמד הגננות והסייעות באמצעות הארכת  חוללל היהשל רפורמת אופק חדש אחד הצירים המרכזיים 

וי וקידום התפתחותן המקצועית. שינויים ותוספות אלו היו אמורים לחולל שינ ןיום העבודה בגן, העלאת שכר

ן ותחושת נובראשם שביעות רצו ,היבטים מרכזיים של עבודתן בגן כלפישל הגננות והסייעות יהן בתפיסות

 בקרבמשקפות את מידת שביעות הרצון מהרפורמה תפיסות הפרק זה מוצגות -בתתהסיפוק המקצועי. 

  להפעלתה.ה יבהמשך הרפורמה, בתום השנה השני נםואת מידת רצוהגננות, הסייעות וההורים 

  הרצון להמשיך ביישום רפורמת אופק חדש

 אופק רפורמתב להמשיך: למערכת ממליצים הם היו וההורים מה הסקר נשאלו מבצעות הרפורמה במסגרת

  . זו לשאלה השונים הגורמיםהתייחסויות ות צגומ 2לוח ב ?אותה להפסיק או הילדים בגני חדש

 ,באופן כללי .רפורמהבך ילרצון להמש נוגעמורכב של עמדות במצביעה על דפוס  הממצאים מן העולה התמונה

מרבית הגננות וההורים מצדדים בהמשך קיומה של הרפורמה. הסייעות מסויגות , בתום שנתיים להפעלתה

בשנה  :שנות הפעלת הרפורמהשתי  במהלך  התמתנההסתייגותן , אם כי בהשוואה לגננות ולהוריםיותר 

 הגננות מרביתבעוד  ך קיומה.המשל בנוגעעמדות הגורמים השונים בין הראשונה להחלת הרפורמה ניכר פער 

 רק, שינויים מספרבה  סיהכנל ורובם אף המליצו, הרפורמה של קיומה בהמשך צידדו) 88%( וההורים) 81%(

ביסוסה של הרפורמה מרבית הגננות עם . לעומת זאת, קיומה בהמשך עניין הביעו) 52%( מהסייעות כמחצית

להמשיך ה בשיעור הסייעות הממליצות יניכרת עליאך ך קיומה, מצדדים בהמש םדו) ע89%) וההורים (80%(

בקרב כל הגורמים ניכרת ירידה לא מבוטלת בשיעורי נדגיש כי . 58%-לשיעורן הגיע  ברפורמה: בתשע"ג



בקרב הגננות  הה דומיבצד עלי ),7%-8%( ההפעלתרפורמה במהלך שתי שנות בהמצדדים בהכנסת שינויים 

הרפורמה על פי  מה של קיובקרב הסייעות, בשיעורי המצדדים בהמשך  )13%מאלה ( הוההורים וכמעט כפול

  המתכונת שהוחלה. 

פער שנשמר , הרפורמה פסקתהסייעות בנוגע לה עמדותלהדגיש את הפער בין עמדות הגננות והורים ל  חשוב

 יהיהשנבתום השנה  ממליצים) 11%ההורים (מקרב ) ו20%הגננות (קרב מיעוט מ: הגם שנתיים לאחר החלת

 .)42%מחצית מהסייעות (לעומת כל חזרה למתכונת העבודה הקודמת, ה ועעל הפסקת ת הרפורמהעלהטמ

גורמים כלפי הרפורמה מורכבות וכוללות התייחסויות ה, עמדות כל אחד מדוחעם זאת, כפי שיתואר בהמשך ה

  . זו את זו -  ולעתים סותרות -שונות, משלימות 

 אופק חדש בגני הילדיםרפורמת : הרצון להמשיך ב2לוח 

  למערכת..." ממליצה היית האם ךיבידי היה הדבר "אילו    

  הורים סייעות  גננות 

  
 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

  תשע"ב

(n=644)  

  תשע"ג

(n=530)  

להמשיך את אופק חדש עם כמה 

 שינויים
68%  60% 34% 27% 48%  41% 

להמשיך את אופק חדש כפי שהיה 

  השנה
13%  20%  18%  31% 40%  48% 

להפסיק את אופק חדש בגנים ולחזור 

 למתכונת העבודה הקודמת
19%  20% 48% 42% 12%  11% 

  100%  100%  100%  100%  100%  100%  סה"כ

 

 של ממשלא חלו שינויים הרפורמה  הפעלתהשנתיים של במהלך  ,באופן כללי: השוואה לפי מגזר שפה •

התמונה שעלתה בשנת  כך,עתיד הרפורמה.  בדברנוגע להמלצות כל הבדפוסי ההבדלים בין המגזרים ב

בהשוואה  ,ברפורמה המשיךלרצון  הביעו תר גננות וסייעותיובגנים דוברי ערבית לפיה ו תשע"ב

 וסייעות )86%יותר גננות ( ;, חזרה גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמהבגנים דוברי עברית לעמיתותיהן

 77%( בגנים דוברי עברית בהשוואה לעמיתותיהן ,רצון להמשיך ברפורמה הביעו) בגנים דוברי ערבית 73%(

 השפה רמה היו דומים בשני מגזרילהמשיך ברפו שהביעו עניין). עם זאת, שיעורי ההורים , בהתאמה56%- ו

 פעלתשנתיים להבתום אך ערבית), דוברי  בבתי ספר 89%-ובבתי ספר דוברי עברית  87%בשנת תשע"ב (

, בהשוואה רפורמהשהביעו עניין בהמשך השיעור ההורים יה ביעלרק בגנים דוברי ערבית התכנית חלה 

  )., בהתאמה88%לעומת  93%( גנים דוברי עבריתלשיעורם ב

   

נימוקי הגננות . תשובותיהן את לנמק והסייעות הגננות התבקשו ,הפתוחה הבשאלהשאלון,  המשךב

בכל הנוגע  מספקים שאינם ייםזפי תנאים עלשינויים ברפורמה נסובו להכניס והסייעות שהמליצו בתשע"ב 

 עם המידה על יתר ספרי-בית ואופי מדי גדולות גן כיתות, מספקת לא הדרכה, הרפורמה רכיובצלעמידה 



קשיים הנובעים מעומס בתיעוד, בעיקר הגננות והסייעות הדגישו בתשע"ג  ,. לעומת זאתלימודיים דגשים

  לצוות ולילדים: –, תגמול לא מספק ויום עבודה ארוך מדי תאיםעדר כוח אדם מיה

  

  .עבודה" תכנית  של תיעוד של חיוב יהיה שלא, אישיות שיחות של תיעוד "פחות

  .מקבלים" לא שאנחנו השעות נושא כל ואת ועצבנים אלימים, רעבים הם ,היום את "מקצרת  

 ילדים ויש, הדרישות לכל לענות קשה מאוד ילדים 34 של בגלל בגן סייעת עוד חושבת אני כל "קודם

  .בעיות" עם

  .הזמן" לפני הרבה היום את ממצים, הילדים ושל הצוות של "עייפות

  

  רצון כללית מהרפורמהשביעות 

שביעות הרצון של הגורמים השונים  את מידתגם  לבחון חשובהיה מידת הרצון להמשיך ברפורמה  מלבד

מרפורמת אופק חדש באופן כללי מהרפורמה. הגננות, הסייעות וההורים נשאלו באיזו מידה הם שבעי רצון 

גם כי  יםומלמד ,לרצון להמשיך נוגעב דפוס הממצאים שהתקבלמ שונים 3בלוח  הנתונים המוצגיםבגנים. 

שביעות רצון רבה או רבה  הביעוסייעות של של גננות ויחסית שיעורים נמוכים  ה,שנתיים לאחר הפעלת

 יותר הייתה גבוההשביעות הרצון של ההורים  .מהסייעות, בהתאמה)ומהגננות  31%-ו 32%( ד מהרפורמהומא

בשביעות הרצון מהרפורמה במהלך שתי שנות  של ממשבקרב הגננות והסייעות ניכר שיפור נדגיש כי . )58%(

) המביעות שביעות רצון רבה או 7%) והסייעות (4%ה בשיעורי הגננות (י, שיפור  שבא לידי ביטוי בעליההפעלת

ד וה מאהמביעות שביעות רצון מועטה או מועטאלה  שלירידה בשיעורים דומים בד מהרפורמה וורבה מא

בדפוסי שביעות הרצון בקרב ההורים לא חל כל שינוי   , בהתאמה).מהסייעותומהגננות  8%-ו 4%( מהרפורמה

  . והם נשארו גבוהים ,הרפורמההחלתה של במהלך שתי שנות 

  מרפורמת אופק חדש: שביעות הרצון 3 לוח

  "?מהרפורמה רצון שבעת את מידה באיזו - כללי באופן "

  הורים סייעות  גננות 

  
 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

  תשע"ב

(n=644)  

  תשע"ג

(n=530)  

  58%  57%  31% 24% 32%  28%  מידה רבה או רבה מאודב

  24%  26%  39%  38%  42%  42% מידה בינוניתב

  18%  17%  30% 38% 26%  30% מידה מועטה או כלל לאב

  100% 100%  100% 100% 100%  100%  סה"כ

לשביעות הרצון הכללית מהרפורמה בולטים ההבדלים בין הגננות  נוגע: גם בהשוואה לפי מגזר שפה •

 ,רפורמהההפעלת  שנתיים שלגם לאחר  ,המגמה הכלליתמראים כי  הנתונים. השפה שני מגזריבסייעות ל

בהשוואה  ,גנים דוברי ערביתקרב גננות וסייעות בשביעות רצון גבוהה יותר מהרפורמה בהיא 



אם כי השיפור בשביעות הרצון מהרפורמה לאחר ביסוסה היה דומה , גנים דוברי עבריתעמיתותיהן בל

על   דיווחו ,בהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי עברית ,ערביתבגנים דוברי  יותר גננות כך, . בשני המגזרים

ת בגנים דוברי פחות סייעוו ,בהתאמה) ,%25לעומת  %50( ד מהרפורמהושביעות רצון רבה או רבה מא

, ד מהרפורמהוה או רבה מאשביעות רצון רב מביעות ,בגנים דוברי ערבית עמיתותיהןבהשוואה ל ,עברית

לשביעות  נוגעגם ב השפה . אשר להורים, נמצאו דפוסים דומים בשני מגזריבכל אחת משתי שנות הפעלתה

   הרצון מהרפורמה.

  תחומים שונים בעבודת הגן בעקבות הפעלת אופק חדשנוגע לבשביעות רצון בקרב הגננות והסייעות 

 מה שללרצון הכללי בהמשך קיו נוגעבקוהרנטית  ולאתמונה מורכבת  מהממצאים עולהכפי שראינו לעיל, 

מרבית הגננות מצדדות בהמשך גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, : ממנה הרצוןמידת שביעות בהרפורמה ו

פחות בהמשך קיומה של  מצדדותלעומתן,  ,הסייעות. ממנה נמוכהבעת מביעות שביעות רצון  האך ב מהקיו

של מבצעות  ןאת עמדותיה לבחון שחשוב מכאן. גם מביעות שביעות רצון נמוכה ממנהלזה הרפורמה ובהתאם 

היבטים משביעות הרצון של מבצעות הרפורמה מידת לעמוד על  כדי. שלה ספציפיים יבטיםלה נוגעהרפורמה ב

  רצון באיזו מידה הן שבעותהגננות והסייעות נשאלו הנהגת אופק חדש,  בעקבותספציפיים של עבודת הגן 

   .4לוח בהנתונים מוצגים . הרפורמהתנאי העבודה הנגזרים ממתחומים שונים הקשורים בעבודת הגן עצמה ומ

לשביעות הרצון של הגננות והסייעות בתחומים שונים הרלוונטיים לרפורמת אופק  נוגעב המצטיירתהתמונה 

של ו ) 92%(שיעור ניכר של גננות בתום שנתיים להפעלת הרפורמה ראשית, חדש מצביעה על מספר מגמות. 

כלומר, מעבר  ד מעבודתן כגננות או סייעות.ועל שביעות רצון רבה או רבה מא מדווחות  )86%(סייעות 

רוב , עליהם נרחיב בהמשךש, לקשיים הספציפיים הקשורים בהטמעת הרפורמה ובשינויים המתחייבים ממנה

הפעלת יה לישנה השנבדפוס זה לא חלו שינויים מהותיים ב .ןרובן של הגננות והסייעות שבעות רצון מעבודת

 או מעבודתןשביעות רצון מועטה  וחש נשאלותהקרב מזניח רק מיעוט  .בהשוואה לשנתה הראשונה הרפורמה

. יש לציין כי בשאלות הללו לא צוינה רפורמת בהתאמה) ,סייעותמההגננות ומ 4%-ו 1%(כלל  לא חשו סיפוק

  . 'כיום'מידת שביעות רצונן מעבודתן  לעאופק חדש: הגננות והסייעות נשאלו 

עומס העבודה של הגננות,  מלבדספציפיים של העבודה בגן מעלה כי היבטים מבחינת רמות שביעות הרצון 

, בתשע"ג מביעות שביעות רצון ממנו )48%) ופחות ממחצית מהסייעות (28%הגננות (קרב מיעוט מ רקש

בכל אחת משנות וד ממעמדן המקצועי, ומחצית מהגננות ומהסייעות חשות שביעות רצון רבה או רבה מא

ד מארגון יום ומדווחות על שביעות רצון רבה או רבה מאמהגננות ומהסייעות  יםמשני שליש יותר הרפורמה

בקרב הגננות  שביעות הרצון בכל ההיבטים הללו בעבודת הגן,מידת יציבות ב הנתונים מצביעים על. תןעבוד

ירידה  להצביע עליה היא אפשרמגמת השינוי היחידה ש .הרפורמה הטמעהבמהלך שנות ה ,והסייעות כאחד

ה דומה בשיעורי יועלי ,קלה בשיעורי הגננות והסייעות החשות שביעות רצון נמוכה בתחומים השונים

שביעות מידת יה ביחלה על : בהיבט זהיוצא דופן הוא ארגון יום העבודההמדווחות על שביעות רצון בינונית. 

  ). 7%) והן בקרב הסייעות (שיפור של 4%לרפורמה הן בקרב הגננות (שיפור של   שנייההרצון בשנה ה

  



  בעבודת הגן  בתחומים שוניםכיום רצון השביעות  :4לוח 

  כיום..."את שבעת רצון מידה  באיזו"

 סייעות  גננות  
 תשע"ב  

(n=824) 
  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640) 
  תשע"ג

(n=645)  

  
במידה  

רבה או 
רבה 

  דומא

במידה 
  בינונית

 לא או
מאוד 

לא 
שבעת 
  רצון 

במידה  
רבה או 

רבה 
  דומא

  בינונית

 לא או
מאוד 

לא 
שבעת 
  רצון 

במידה 
רבה או 

רבה 
  דומא

במידה 
  בינונית

 לא או
מאוד 

לא 
שבעת 

  רצון

במידה  
רבה או 

רבה 
  דומא

במידה 
  בינונית

 לא או
מאוד 

לא 
שבעת 
  רצון 

מעבודתך 

  כגננת/סייעת
91%  6%  3% 92%  7%  1%  85%  9%  6%  86% 11% 4% 

ממעמדן 

המקצועי של 

  הגננות/סייעות

46%  31%  23%  45%  33%  22%  48%  26%  26%  48% 30% 22% 

 30% 22% 48% 36%  19%  45% 39%  33% 28%  44%  28%  28%  מעומס העבודה

מארגון יום 

  העבודה
68% 21%  11%  72%  20%  8%  72%  16%  12%  79% 14% 7% 

  

ולשביעות  הרפורמבהמשך בקיומה של הלרצון  נוגעבדומה לדפוסים שעלו ב: השוואה לפי מגזר שפה •

שביעות הרצון בתחומים שונים הקשורים לרפורמה ניכרים הבדלים מידת הרצון הכללית ממנה, גם ב

 לאחר שנתייםהמגמה הבולטת . סייעותהגננות וה שלדפוסי הדיווחים בין שני מגזרי השפה מבחינת 

בהשוואה  ,היא שביעות רצון רבה יותר בקרב הגננות בגנים דוברי ערבית הפעלת הרפורמה לש

 שני מגזריב. בולט במיוחד ההבדל בין גננות בכל התחומים שנסקרו ,לעמיתותיהן בגנים דוברי עברית

מהגננות  39%ן ממעמדן המקצועי שנתיים לאחר החלת הרפורמה: רק נשביעות רצו מידתב השפה

 .מעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית 62%לעומת סיפוק ממעמדן המקצועי,  בגנים דוברי עברית חשות

) ומארגון 86%שבעות רצון מעבודתן ( עבריתיותר סייעות בגנים דוברי דפוס שונה: ה בקרב הסייעות

אך יותר  ,בהתאמה) ,70%-ו 75%( ערביתבהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי  ,)80%יום העבודה (

, בהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית, שבעות רצון ממעמדן סייעות בגנים דוברי עברית

  .), בהתאמה46%לעומת  60%( המקצועי

 בעלי רלוונטיות ישירה למתווה שהם, עבודתןבספציפיים גננות כללו התייחסויות לתחומים בקרב ההסקרים 

המקצועית, הקשר עם ההורים,  ןמקבלות בעבודה, התפתחות: התמיכה המקצועית שהן אופק חדש של

  נראה כי 5 בלוחש הנתונים פי עלתחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות והספק הפעילויות המתוכננות בגן. 

ות רצון גבוהה בכל התחומים הגננות על שביעדיווחו כבר בשנה הראשונה להחלת הרפורמה באופן כללי, 

, נראה כי שנתיים לאחר הפעלת יתר על כן .ועל חוסר שביעות רצון בתחומים אל רק מיעוטן דיווחו. הללו

ניכרות רמות  כאןגם  בעבודתן. וה קלה ברמות שביעות הרצון של הגננות בתחומים אליהרפורמה אף חלה עלי



גנים דוברי עברית, עמיתותיהן בבהשוואה ל ,גבוהות יותר של שביעות רצון בקרב גננות בגנים דוברי ערבית

   . 10%ונעו בטווח של עד  ניכריםלא היו  השפה בין מגזריאלו הבדלים אולם 

  בתחומים ספציפיים לעבודתן   הגננותשל רצון השביעות  :5 לוח

     שבעת רצון כיום..." אתמידה  באיזו"

  גננות  

  
 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

רבה במידה    

  דואו רבה מא

במידה 

  בינונית

מאוד  לא או

לא שבעת 

  רצון 

רבה במידה  

  דואו רבה מא
  בינונית

מאוד  לא או

לא שבעת 

  רצון 

 10%  24%  66% 13%  23%  64%  מקבלת שאת המקצועית מהתמיכה

  5%  14%  81%  6%  12%  82%  המקצועית שלך  מההתפתחות

  2%  6%  92%  3%  8%  89%  עם ההורים  מהקשר

  2%  10%  88%  4%  9%  87%  האוטונומיה שלך  מתחושת

ההספק מהפעילויות  מידתמ

  כננות בגן והמת
64% 28% 8% 66%  28%  6%  

  

   ?שביעות רצון כללית מהרפורמהמה מסביר 

רגרסיה  שתהלעמוד על הגורמים בעלי התרומה החשובה יותר לשביעות הרצון הכללית מהרפורמה, נע כדי

של בה שביעות הרצון הכללית ש (Multiple Simultaneous Linear Regression)מרובה בו זמנית לינארית 

ושביעות הרצון מכל אחד מהתחומים  ,מהרפורמה בתום שנתה השנייה הוכנס כמשתנה מנובאהגננות 

הפרטניים הוכנסו כמשתנים מנבאים: שביעות רצון מתנאי השכר ומהתנאים הסוציאליים, מהעבודה כגננת, 

וטונומיה בעבודה, מארגון יום העבודה, מהספק מאורך יום העבודה, מהעומס בעבודה, מתחושת הא

מהמעמד המקצועי ומהקשר עם ההורים. מההתפתחות המקצועית, גן, מהתמיכה המקצועית, בפעילויות ה

מספר תחומים קשר ייחודי מובהק לניבוי הניתוח העלה כי להרגרסיה. ניתוח של  תוצאותה מוצגותא 5לוח ב

 יותר גבוהה הייתה מהרפורמה הגננות של הכללית הרצון שביעות, כך .מהרפורמה שביעות הרצון הכללית

, העבודה מעומס, העבודה יום מאורך, הסוציאליים ומהתנאים השכר מתנאי ןנרצו שביעות שעלתה ככל

ן נשביעות רצו ,לעומת זאת .המקצועי וממעמדן מקבלות שהן המקצועית מהתמיכה, גןב פעילויותה מהספק

בתחומים אחרים לא הייתה קשורה כלל לשביעות הרצון הכללית מהרפורמה: שביעות הרצון מהעבודה 

  כגננת, מההתפתחות המקצועית, מהקשר עם ההורים, מתחושת האוטונומיה בעבודה ומארגון יום העבודה. 



(המבטא   Tollerance, וזאת  על פי מדדכנדרש תה נמוכהיבין המשתנים המנבאים הי Collinearity–רמת ה

 ,המשתנים המנבאים האחרים) על ידיהמשתנה המנבא הייחודית לו, שאינה מוסברת של שונות האת אחוז 

  ).  40 הוארצוי המינימום הלכל אחד מהמשתנים (סף  62-שהיה גדול מ

יש לציין שבניתוח הרגרסיה, הקשר בין כל אחד מתחומי שביעות הרצון לבין שביעות הרצון הכללית הוא 

כל אחד מהתחומים הספציפיים מבחינת  ביןכלומר, כאן נבחנים הקשרים  ;המשתנים שארייחודי ומנוכה מ

 עולם התוכן הייחודי שלו, מעבר למכנה המשותף בין התחומים השונים. 

שביעות  על סמךזמנית לניבוי שביעות רצון כללית מרפורמת אופק חדש -א: תוצאות רגרסיה מרובה בו5לוח 

  רמה בתחומים ספציפייםרצון מהרפו

  B  Beta t p  שביעות רצון מ...

       

 001.>  4.26 15. 15.  תנאי שכר ותנאים סוציאליים

 15. 1.44 05.- 08.-  עבודה כגננת

 001.> 9.82 35. 30.  אורך יום העבודה

 01.  2.58 09. 08.  עומס העבודה

 77. 29. 01. 01.  תחושת האוטונומיה בעבודה

 61. 51. 02.- 02.-  העבודהארגון יום 

 05. 1.95 07. 09.  כננות בגןוהספק הפעילויות המת

 003. 2.98 11. 11.  תמיכה מקצועית

 83. 21. 01. 01.  ההתפתחות המקצועית 

 001.> 3.60 14. 12.  מעמדן המקצועי של הגננות

 35. 94. 03.- 05.-  הקשר עם ההורים 

*R2 = .36, F (11, 737) = 36.84, p < .001  

    



רפורמת אופק חדש והרצון להמשיך  כלפיההורים ושל  הרפורמה מבצעות של עמדותה נושאב, לסיכום

מרבית הגננות  הרפורמה בתום שנתיים להפעלת מורכבת ואמביוולנטית. מחד, תמונה מצטיירת ביישומה

במידה פחותה בתום אם כי , בנוגע להמשך קיומהיותר מסויגות הסייעות  .וההורים מצדדים בהמשך קיומה

פחתו שיעורי המצדדים בהפסקת הרפורמה, בקרב כל הגורמים, ועלו  שנתיים גםהבתום  .שנתיים להפעלתה

סייעות של של גננות  ויחסית שיעורים נמוכים , מנגד. חלהובמתכונת שה ך קיומהשיעורי המצדדים בהמש

 ניכרשיפור  חל, אם כי ההפעלת , גם שנתיים לאחרמהרפורמהמאוד  שביעות רצון רבה או רבה הביעו

דפוסי בשל ממש לא חלו שינויים עם זאת,  .ההרפורמה במהלך שתי שנות הפעלתמבצעות של ן נבשביעות רצו

   לאורך שתי שנות הפעלת הרפורמה.  ,מלכתחילה גבוהים שהיו, ההורים בקרבשביעות הרצון 

אם כי באופן מתון יותר ממנו ( מסתייגות  כאחדהסייעות והגננות עניין ש, העומס העבוד מלבד :זאת ועוד

מארגון יום ו ממעמדן המקצועימסופקות מחצית מהגננות ומהסייעות , )להפעלת הרפורמה שנייהבשנה ה

כל הגננות והסייעות כאחד ב שלשביעות הרצון מידת יציבות בהנתונים מצביעים על . העבודה שלהם

להצביע  אפשרמגמת השינוי היחידה ש .הטמעת הרפורמה השנתיים שלבמהלך  ההיבטים הללו בעבודת הגן,

יה יועל ,ירידה קלה בשיעורי הגננות והסייעות החשות שביעות רצון נמוכה בתחומים השוניםעליה היא 

הנתונים בתום השנה העולה מהמגמה הכללית נדגיש כי דומה בשיעורי המדווחות על שביעות רצון בינונית. 

גנים דוברי קרב גננות וסייעות בשביעות רצון גבוהה יותר מהרפורמה בשל היא השנייה להפעלת רפורמה 

אם כי השיפור בשביעות הרצון מהרפורמה לאחר ביסוסה היה דומה , בהשוואה לגנים דוברי עברית ,ערבית

  .השפה בשני מגזרי

בדפוסי בין שני מגזרי השפה לשביעות הרצון בתחומים שונים הקשורים לרפורמה ניכרים הבדלים  נוגעגם ב

 גבוההשביעות רצון היא  הפעלת הרפורמה לשהמגמה הבולטת לאחר שנתיים  .הדיווחים בקרב גננות וסייעות

. בכל התחומים שנסקרו ,בהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי עברית ,יותר בקרב הגננות בגנים דוברי ערבית

כבר בשנה הראשונה ששיעורים גבוהים של גננות  מצביעות עלגננות בקרב ההסקרים לבסוף, תוצאות 

 ןהתפתחותמהתמיכה המקצועית שהן מקבלות בעבודה, ממביעות שביעות רצון גבוהה  להחלת הרפורמה

תחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות ומהספק הפעילויות המתוכננות מהקשר עם ההורים, מהמקצועית, 

ניכרות רמות  כאןגם  ה בשביעות הרצון של הגננות בתחומים אלו. יהרפורמה גרמה לעליכי ונראה  ,בגן

גנים דוברי עברית, אם לעמיתותיהן בבהשוואה  ,גבוהות יותר של שביעות רצון בקרב גננות בגנים דוברי ערבית

   . 10%ונעו בטווח של עד  ניכריםלא היו  השפה כי ההבדלים בין מגזרי

   והתנהלותו הגן עבודת על חדש אופק רפורמת של השפעותיהל בנוגעתפיסות . ב1

 חדש אופק רפורמת כלפי וההורים הסייעות, הגננות של הכלליות בעמדותיהם עסקנו הקודם הפרק-בתת

 חדש אופק רפורמת, החינוך במשרד יסודי-הקדם החינוך על עמדות הממונים פי על. העיקריים ומרכיביה

, הרך בגיל הילדים של וההתנסויות הלמידה מערך איכותאת  קדםל: עיקריים יעדים שלושה לממש נועדה

 החינוך סגל של המקצועית ההתפתחות תהליך תא חיהשבלו הגננת ה שלתפקיד תפיסת את מחדש להבנות

 להשפעותיה  נוגעב השונים הגורמים של תפיסותיהם את נתאר הנוכחי הפרק-בתת. הילדים בגני וההוראה

 התנהלות , שנתיים לאחר הפעלתה המלאה:אלו ביעדים הקשורים היבטים מגוון על הרפורמה של הנתפסות



 של המקצועית תדמיתן, הצוות עבודת, בגן והאווירה הילדיםבקרב  עייפותה, בו היום וסדר בגן העבודה

 הנתפסות השפעותיה של יותר מובחנת דיקהב באמצעות. הוריםבין הל הגן צוות בין והקשר והסייעות הגננות

 ברורה תמונה לבנות ננסה, בתוכו השונים הגורמים בין היחסיםעל ו הגן התנהלות על חדש אופק רפורמת של

  תלבחון את מיד כדי .ההוריםבעיני ו הרפורמה מבצעות בעיני נתפסת חדש אופק רפורמת שבו האופן של יותר

עות הרפורמה צמבמבט של המנקודת  םמידת הטמעתבין לעל פי תפיסות מוביליה הלימה בין יעדי הרפורמה ה

על תחומים   ,לדעתם ,משפיעה או לא משפיעההרפורמה אופן באיזה נשאלו גננות, סייעות והורים  ההוריםשל ו

  רלוונטיים לעבודת הגן. ם הששונים 

  השפעתה הנתפסת של הרפורמה על העבודה בגן

רפורמת אופק חדש בגני הילדים מבליט את ההזדמנות  ה שלהפעלההלי ונבדבר משרד החינוך של  אוריתה 

גיל הרך, תוך יצירת סביבה תומכת וקשר ה בנימזמנת לקידום איכות הלמידה וההתנסות של  שהרפורמה

לאפשר קיום  כדירפורמת אופק חדש מגדירה מחדש את התנהלות המסגרת החינוכית בגנים אישי עם הגננת. 

ת העבודה של צוות יהרפורמה על חווי ה שלהשפעת בחינת ופעילויות. לשםפה של התנסויות ושגרה גמישה ורצ

 מהנתונים .חדש אופק רפורמת בעקבות הגן בעבודת שינוי לדעתן אכן חל אםוהסייעות  הגננותן נשאלו גה

שינוי  חוללהגננות, יותר מהסייעות, רואות ברפורמת אופק חדש גורם ש עולה כי באופן כללי 6 בלוחש

) דיווחו על שינוי לטובה בעבודת הגן 46%כמחצית מהגננות (, בתום שנתיים להפעלתהכך,  בעבודת הגן.

מהנתונים עולה מגמה חיובית, אם כי מתונה,  :מהסייעות. זאת ועודבלבד  20%לעומת בעקבות אופק חדש, 

 שנייה,בתום השנה ה .הלתפיסת עבודת הגן בעקבות הפעלת הרפורמ נוגעבקרב גננות וסייעות כאחד ב

שינוי לרעה בעבודתן בעקבות הפעלת  עלדיווחו שסייעות הגננות וה בהשוואה לשנה הראשונה, ירד שיעור

  הרפורמה. 

  חדש אופקרפורמת הנתפס בעבודת הגן בעקבות  השינוי :6 לוח

  "?הגן בעבודת שינוי לדעתך חל חדש אופק בעקבות "האם

 סייעות  גננות

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

שינוי  חל
לטובה 
או גדול 
   לטובה

 חל לא
  שינוי

 שינוי חל
 או לרעה

 גדול
  לרעה

שינוי  חל
לטובה 
או גדול 
  לטובה 

 חל לא
  שינוי

 שינוי חל
 או לרעה

 גדול
  לרעה

שינוי  חל
לטובה 
או גדול 
  לטובה 

 חל לא
  שינוי

 שינוי חל
 או לרעה

 גדול
  לרעה

שינוי  חל
לטובה או 

גדול 
  לטובה 

 חל לא
  שינוי

 שינוי חל
 או לרעה

 גדול
  לרעה

45%  30%  25% 46%  35%  19%  17%  43%  40%  20% 44% 36% 

  

 יותר הרבה חיובי באופן נתפסת עבודת הגן על הרפורמה השפעת, באופן גורףהשוואה לפי מגזר שפה:  •

הבדלים אלו , ועברית דוברי בגנים לעמיתותיהן בהשוואה ,ערבית דוברי בגנים וסייעות גננות בקרב

מהגננות  37%להפעלת הרפורמה, רק   שנייהבתום שנה ה כך,: הנשארו יציבים לאורך שתי שנות הפעלת



- ו 69%מהסייעות  בגנים דוברי עברית ראו שינוי חיובי בעבודת הגן בעקבות הפעלתה, לעומת   15%- ו

 בגנים דוברי ערבית. בהתאמה, ,46%

  

שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה,  . תשובותיהן את לנמק והסייעות הגננות התבקשו ,פתוחה הבשאל ,המשךב

בקרב  עייפות של היבטים בעיקר  ציינו יהבעקבות בגן בעבודתן הרעה חלה כי שסברו  סייעותהו גננותה

 :הדרישות מבחינת ועומס ולחץ הילדים

  "לעבודה זמן ואין טפסים למלא יש הזמן כל, זמן שאין מרגישים"

 " 13:30 או 13 עד לומדים ס"בבי ותלמידים עייפים הם -14 עד בגן להיות קשה מאוד לילדים" 

 " ארוך יום כשזה להתרכז קשה לילדים"

  

היבטים של בעיקר בתשובותיהן  ציינוכי חלה הטבה בעבודתן בגן בעקבות הרפורמה  שדיווחוגננות וסייעות 

  :כרות ועבודה מעמיקות יותר עם הילדיםיפרטניים וקבוצתיים ואפשרות לה הקדשת זמן רב יותר למפגשים

 " קבוצות ועם ילד עם לשבת זמן יותר"

 "חופשי  משחק, יצירה לעבודות זמן יותר ,קבוצתיות לפגישות זמן יותר יש"

 " בגן וילד ילד גל של ההתפתחות ורמת לפרט ההתייחסות"

  

  ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדיםהשפעות נתפסות של הרפורמה על 

של ראשונה לקידום איכות הלמידה וההתנסות בפורמת אופק חדש מכוונת בראש ור, מובילות הרפורמהפי  על

להוביל להוראה ממוקדת  אמורים, העבודה בקבוצות קטנות והמפגשים האישיים לשיטתןהילדים בגיל הרך. 

רט שמטרותיה העיקריות הן קידום ההישגים הלימודיים, החברתיים והרגשיים ויצירת סביבה תומכת ּפְ ּבַ 

היא שהוראה הממוקדת בפרט מאפשרת מימוש טוב יותר של מטרות הנחת העבודה וקשר אישי עם הגננת. 

תחות הרפורמה על התפ ה שלהשפעתבבדיקת  ראשון נדבךהילדים להישגים הנדרשים.  תם שלהחינוך והגע

הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של  בהתפתחות שינוי חווים וההורים הגננותא בחינת האופן שבו והילדים ה

השפעת הרפורמה בתחומים  עלהסייעות לא נשאלו  .אלו נתונים מוצגים 7לוח ב. בעקבות הרפורמה הילדים

  . ואל

השפעת הרפורמה על  כלפי וההוריםהנתונים מצביעים על זהות בתפיסות הגננות , 7 כפי שנראה בלוח

השפעות הרפורמה במהלך בכל הנוגע ל 2%-4%בתפיסתן של ועל מגמה חיובית קלה התפתחות הילדים 

כמחצית מכלל הגננות וההורים סבורים כי בתום שנתיים להפעלת הרפורמה,  להפעלתה. שנייההשנה ה

על  לא וגם, קוגניטיבית, רגשית וחברתיתהילדים מבחינה  תפתחותה לרפורמת אופק חדש אין השפעה על

לרעה על התפתחות הילדים, מאוד  כי היא משפיעה לרעה או יםמדווח )2%-6%(. מיעוט בלבד ביטחונם העצמי

) 46%-53%מחצית מההורים (וכ )41%-48%ושליש עד מחצית מן הגננות (במידה שווה בתחומים השונים, 

  . על התפתחות הילדים בתחומים השוניםחיובית בעל השפעה גורם תופסים את הרפורמה כ



  על ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדים רפורמת אופק חדשהשפעות נתפסות של  :7לוח 

  "על... באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש"

 הורים  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=644)  

  תשע"ג

(n=530)  

  
משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

ההישגים 

הקוגניטיביים 

  של הילדים 

46% 51%  3%  48% 49%  3%  48% 50% 2% 46% 52% 2% 

החוויה 

-הרגשית

חברתית של 

  הילדים 

43%  50%  7%  47% 47%  6%  47% 49% 4% 49%  47%  4%  

המיומנויות  

החברתיות של 

  הילדים 

42%  54%  4%  45% 51%  4%  50% 48% 2% 50%  48%  2%  

ביטחונם  

העצמי של 

  הילדים

38%  59%  3%  41% 57%  2%  46% 52% 2% 53%  45%  2%  

שיעורי הגננות שני מגזרי השפה בין הבדלים גדולים בהממצאים מצביעים על : שפה השוואה לפי מגזר •

שיעורים  ,הבתום שנתיים להפעלתשל הרפורמה על התפתחות הילדים:  השפעות חיוביותהמדווחות על 

רואות  ,בגנים דוברי ערבית , בהשוואה לעמיתותיהןדוברי עבריתשל גננות בגנים  נמוכים בהרבה

לטובה על ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית  של מאוד  לטובה או גורם המשפיעברפורמה 

ה במהלך שתי שנות הפעלתפערים אלו נשארו יציבים  .), בהתאמה67%-81%לעומת  29%-38%(הילדים 

וא וה ,הגננות בדיווחימה לזה שהתקבל ודבדיווחי ההורים  השפה מגזרידפוס ההבדלים בין רפורמה. ה של

על השפעות נתפסות חיוביות של הרפורמה בתחומים  שדיווחושיעורי ההורים ש בא לידי ביטוי בעובדה

גנים לבהשוואה   ,)47%- 43%בגנים דוברי עברית ( מידה ניכרתב נמוכיםהיו  ילדם שונים של התפתחות

 .)64%- 61%דוברי ערבית (

   לגן לכתהשפעות נתפסות של הרפורמה על עייפות הילדים ומידת רצונם ל

. הגננות, הסייעות ברפורמה ציר מרכזי , שהיאהארכת יום הלימודיםאופק חדש, על כל מרכיביה, מותנית ב

ה להשפע נוגעות, הסייעות וההורים בחשיבות רבה לתפיסות של הגננ ישועל כן  ,וההורים מושפעים משינוי זה

 א8ות בלוח צגיםנתונים אלו מו לגן. לכתרצונם לעל דת העייפות של הילדים והארכת יום הלימודים על מי של

   (הורים).  ב8-(גננות וסייעות) ו



משפיעה  הרפורמהשל מרבית הגננות  והסייעות  לדידן ללמוד על מספר מגמות: ראשית, אפשר מהנתונים 

יה ישנה השנמתונה, בשיעורים אלו ב אף כיאך חלה ירידה, , העייפות שלהםילדים מבחינת רמת לרעה על ה

שיעורים נמוכים בלבד , לזה בהתאם בקרב הסייעות). 71%-ל 74%- בקרב הגננות ומ 68%-ל 72%- (מ לרפורמה

על חיובית השפעה כי לרפורמה , שנתיים לאחר הפעלתה, סבורים) 17%הורים () ו9%, סייעות ()11%של גננות (

 מרביתזאת,  עםהטמעתה.  השנתיים שללאורך לא חלו שינויים בתפיסות אלו אך  ,הילדיםשל עייפות מידת ה

מידת  על יש לו השפעהגורם ש ברפורמה רואים אינם )49%( מההורים וכמחצית) 68%( הסייעותו הגננות

מייחסים  לה השפעה  ,אך גם מחצית מההורים ומהסייעות, מהגננות מיעוט ורק ,לגן לכתל הילדים של רצונם

   , שוב תוך שיפור קל במהלך השנים. שלילית בתחום זה

   לגן לכתרצונם לעל ל עייפות הילדים וע רפורמת אופק חדשהשפעות נתפסות של  :א8לוח 

"באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש על..."  

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645) 
  

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

רמת העייפות 

  של הילדים
10%  18%  72%  11% 21%  68% 8%  18%  74% 9% 20% 71% 

רצון הילדים 

  לגן ללכת
26%  70%  4%  27% 68%  5%  23%  66%  11%  23%  68%  9%  

    על עייפות הילדים ורצונם להגיע לגן רפורמת אופק חדש: השפעות נתפסות של ב8לוח 

 "משפיעה רפורמת אופק חדש על... באיזה אופן משפיעה או לא"

  הורים  

  תשע"ב  

(n=644)  

  תשע"ג

(n=530)  

  
משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

רמת העייפות של 

  הילדים
12% 44% 44% 17% 49% 33% 

רצון הילדים 

  לגןללכת 
10% 45% 45% 15% 49% 36% 

 



 ,בגנים דוברי עבריתיותר הרפורמה נתפסת באופן שלילי  ים אלובהיבטגם : השוואה לפי מגזר שפה •

  ,מהגננות בגנים דוברי עברית 79% להפעלתה, ציינוהשנייה בשנה  כך, בהשוואה לגנים דוברי ערבית.

לרעה על  רמת מאוד  רעה אומשפיעה לרפורמה  הכי  ,ד מעמיתותיהן בגנים דוברי ערביתבלב 39% לעומת

גנים דוברי מעמיתותיהן ב 30%- בהשוואה ל  ,מהגננות בגנים דוברי עברית 4%, ורק העייפות של הילדים

  ידפוסגם . לטובה על רמת העייפות של הילדיםמאוד  לטובה או משפיעגורם הרפורמה ב ראו, ערבית

אמנם  בשני מגזרי השפה. ו שונים לגן הי ללכתהילדים  נם שלהשפעת הרפורמה על רצו דברהתפיסות ב

בשנה  ,ברפורמה ) רואותבגנים דוברי ערבית 6%-ו בגנים דוברי עברית 5%(שיעור דומה של גננות בשניהם 

בהשוואה לשנה , ללא שינוי לגן לכתבעל השפעה שלילית על רצון הילדים לגורם  ,להחלתה השנייה

רפורמה השפעה טוענות כי לדעתן לבגנים דוברי עברית גננות מה 17%רק  אולם הראשונה לרפורמה,

שינוי מהותי  גם כאן ללא ,מעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית 54% , לעומתלגן ללכתהילדים  ןעל רצו חיובית

דיווחו על  גם ההורים ,בגנים דוברי ערבית סייעותלגננות ובדומה ל .הרפורמה בתום שנתיים להחלת

בהשוואה להורים בגנים דוברי עברית, אם כי , של הרפורמה בתחומים אלופחות השפעות שליליות 

  מתונים בהשוואה לפערים בקרב הגננות והסייעות.  היו ביניהםהפערים 

  אווירה  בגן והיחסים החברתיים בין הילדיםה

ותומכת אווירה חיובית ל הכוונה היא. מיטבי גן אקליםשל  יפוחלט מתייחסמרכזי ברפורמת אופק חדש  נדבך

דוק הקשרים מאפשרת קיום קשרים חברתיים בין הילדים לבין עצמם והרחבת הפעילויות להיהבגן, 

 ,הילדים בין היחסים ועל בגן האווירה על הרפורמהההשפעה הנתפסת של על לעמוד  כדי. ניהםהחברתיים בי

על על האווירה בגן ומשפיעה רפורמת אופק חדש  ,לדעתם ,מידהבאיזו הגננות, הסייעות וההורים נשאלו 

  . ונתונים אלצגים ומ ב9-ו א9ות לוחבהיחסים החברתיים בין הילדים. 

להשפעות הרפורמה על האווירה בגן ועל  נוגעבהורים הסייעות והגננות, הבקרב באופן כללי נראה כי התפיסות 

יתה יכי להערכתם לא השנתיים לאחר החלתה,  ,דיווחויותר ממחציתם ו ,ותדומ - היחסים בין הילדים

כל הגורמים בשנה בתפיסות בקרב ניכרת מגמה של שינוי חיובי  עם זאת, .ומים אלהשפעה בתחולרפורמה 

בהשוואה לשנת תשע"ב, בשנת תשע"ג שיעורים גבוהים יותר של גננות, סייעות  .להפעלת הרפורמה שנייהה

משפיע  גורם ושיעורים נמוכים יותר רואים בה ,משפיע לטובה בהיבטים אלוגורם והורים רואים ברפורמה 

 םגבוה והסתכ היההרפורמה לא  ה שלאמנם השיפור בתפיסות הגורמים השונים במהלך שנות הפעלת .לרעה

  . בקרב כל הגורמים ובשני התחומים התרחשא ואך ה, בלבד מעטיםבאחוזים 

  

  

  

  

  



על האווירה בגןרפורמת אופק חדש : השפעות נתפסות של א9לוח   

"באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש על..."  

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645) 
  

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

האווירה 

בגן /אקלים 

  הגן 

34%  58%  8%  39% 56%  5% 26%  60%  14%  28% 62% 11% 

היחסים  

החברתיים   

  הילדיםבין 

32%  65%  3%  32% 64%  4%  24%  65%  11% 26%  65%  9%  

  

  

  על האווירה בגןרפורמת אופק חדש : השפעות נתפסות של ב9לוח 

 "באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש על..."

  הורים  

  תשע"ב  

(n=644)  

  תשע"ג

(n=530)  

  
משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 אולרעה 

מאוד 
  לרעה

משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

האווירה בגן 

  /אקלים הגן 
44% 49% 7% 47% 50% 4% 

היחסים  

החברתיים  בין 

  הילדים

32% 63% 5% 36% 60% 4% 

  

לגנים דוברי  בהשוואה, גנים דוברי עבריתבגננות, סייעות והורים  באופן כללי,: השוואה לפי מגזר שפה •

להשפעות הרפורמה על האווירה בגן ועל היחסים  נוגעבפחות מחזיקים בתפיסות חיוביות  ,ערבית

כך,  . הרפורמה ה שלבמגמה זו במהלך שתי שנות הפעלת של ממששינוי וללא  ,החברתיים בין הילדים

שנתיים לאחר הפעלת  סברומההורים  41%-ומהסייעות  28%ת, מהגננו 23%רק  ,בגנים דוברי עברית

בגנים דוברי , בהתאמה, 69%- ו 55% ,72% לעומת על האווירה בגן, חיובל משפיעההרפורמה כי היא 



היחסים  השפעת הרפורמה על בנושא דפוס דומה של הבדלים בין המגזרים עלה גם בדיווחים . ערבית

   . החברתיים בין הילדים

   עומס העבודה על צוות הגן

הפעילויות בו. של ת נּובְ מּוה מרכזי של רפורמת אופק חדש מתייחס להארכת יום הפעילות בגן והגברת היבט

 גורם פיןבעקי הם כן עלו ,והסייעות הגננות של העומס תחושת על ניכרות השלכותלהיות  עלולותלשינויים אלו 

באיזו נשאלו כל הגורמים  משום כך. בגנים חדש אופק רפורמת ה שלהטמעבו ביישום ההצלחה במידת מכריע

 וצגיםמ ב'10- ' וא10ות לוחב .הגן צוות של העייפות ורמת העבודה עומס עלמשפיעה  הרפורמה לדעתםמידה 

  אלו.נתונים 

מאוד  עומס העבודה ועייפות הצוות בעקבות יישום אופק חדש שונה דברלתחושות בבנוגע התמונה המצטיירת 

והסייעות כי  מרבית הגננות חשובשנה הראשונה להפעלתה : מנקודות המבט של הצוות ושל ההורים

, 71%-ו 70%(ועל מידת עייפותן  ), בהתאמה67%- ו 78%עומס העבודה ( על שלילית השפעהרפורמה ל

כשליש רק . לעומת זאת ושל הרפורמה בתחומים אל חיוביותעל השפעות  דיווחוורק מיעוטן , )בהתאמה

מבוטל  שיעור ורק, על צוות הגן המוטלעומס העבודה  מבחינת   שליליתי לרפורמה השפעה כסברו מההורים 

 בתום שנתיים להפעלתהעם זאת, צוות. על מידת העייפות של ה שליליתכי לרפורמה השפעה  חשבו )3%(מהם 

בירידה בשיעורי הגננות,  . הדבר בא לידי ביטויניכרת בקרב כל הגורמים מגמה בכיוון חיובי בתפיסות אלו

 סבורים כיה בשיעורי היועלי ,רפורמה השפעה שלילית בתחומים אלול סבורים כיהסייעות וההורים כאחד ה

הם אך  ,התכנית אינם גדולים ה שלהפעלההשינויים לאורך שנות רפורמה משפיעה לטובה בתחומים אלו. ה

 . ניכרים בקרב כל הגורמים ומצביעים על מגמה חיובית

על צוות הגןהמוטל  על עומס העבודהרפורמת אופק חדש : השפעות נתפסות של א10לוח   

"באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש על..."  

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645) 
  

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

עבודה העומס 

 על הגננות/

צוות  סייעות/ה

  הגן

11%  11%  78%  14% 14%  72% 9%  24%  67%  9% 29% 61% 

מידת העייפות 

 /של הגננות

/צוות  סייעותה

  הגן

9%  21%  70%  9% 25%  66%  5%  24%  71%  6%  30%  64%  

 



 על צוות הגןהמוטל על עומס העבודה רפורמת אופק חדש : השפעות נתפסות של ב10לוח 

 "באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש על..."

  הורים  

  תשע"ב  

(n=644)  

  תשע"ג

(n=530)  

  
משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

עומס עבודה על 

 סייעות//ההגננות

  צוות הגן

13% 52% 35% 20% 50% 30% 

מידת העייפות של 

/ סייעותההגננות /

  צוות הגן

39% 58% 3% 40% 58% 2% 

  

השפעות  כלפי , דפוסי ההתייחסויות של  גננות, סייעות והוריםאופן כלליבשוואה לפי מגזר שפה: ה •

בכל  בשני מגזרי השפה, על צוות הגן ועל רמת עייפותו דומים למדי המוטל הרפורמה על עומס העבודה

בקרב גננות, סייעות והורים בגנים דוברי יותר דפוסים שליליים של עם מגמה  ,אחת משתי שנות הרפורמה

קבוצות העבור ב 2%-22% בין נעו השפה פערים בין מגזריה .בהשוואה לגנים דוברי ערבית ,בריתע

 שונים. התחומים הו

  בין הגננות לילדים  קשרה

ייכות אצל כל אחד מן תשה, אווירה חיובית ותומכת בגן, המבססת תחושת הרפורמה מובילותשל  לתפיסתן

הילדים, נבנית באמצעות אינטראקציות איכותיות בין צוות החינוך בגן לבין הילדים. לשם בחינת השפעתה של 

ה תמידת השפע עלסדרה של היגדים  באמצעותלדווח הגננות  הגננות לילדים נתבקשו ביןהרפורמה על הקשר 

   .ונתונים אל מוצגים 11לוח ב. על הקשר שלהן עם הילדים ,לדעתן ,של הרפורמה

השפעתה של רפורמת  דברתפיסות חיוביות של הגננות במצביעה בבירור על  ן הנתוניםהתמונה העולה מ

 כך, .מגמה שהתחזקה  במהלך שתי שנות הרפורמה, אופק חדש על איכות האינטראקציות שלהן עם הילדים

ההיכרות  על חיובלכי הרפורמה משפיעה  ציינומהגננות ים , כשני שלישהשנתיים לאחר הפעלת

  השפעה שלילית של הרפורמה בתחום זה. על  דיווחוורק מיעוטן  ,והאינטראקציה שלהן עם הילדים

   



על האינטראקציה בין הגננות לילדים רפורמת אופק חדש: השפעות נתפסות של 11לוח   

 "באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת אופק חדש על..."

  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790) 
משפיעה   

 לטובה או

  לטובהמאוד 

  לא משפיעה
משפיעה לרעה 

  לרעהמאוד  או

משפיעה 

 לטובה או

  לטובהמאוד 

  לא משפיעה
משפיעה לרעה 

  לרעהמאוד  או

  2%  37%  61%  2%  40%  58%  מידת ההיכרות שלך עם כל ילד וילד

  2%  44%  54%  2%  44%  54%  האינטראקציות  בינך לבין  הילדים

הגדלת זמן האיכות שלך עם 

  הילדים 
59%  37%  4%  64%  32%  4%  

  

יותר  ניכרות תפיסות חיוביות  בדומה  לתחומים אחרים, גם בתחום זה: השוואה על פי מגזר שפה •

. בשתי שנות הרפורמה ,גנים דוברי עבריתלעמיתותיהן בבהשוואה  ,בקרב גננות בגנים דוברי ערבית

כי לרפורמה השפעה טובה  דיווחו מהגננות בגנים דוברי עברית   43%-56% להחלתהה יהשני, בשנה כך

מעמיתותיהן   85%-88% לעומת ,שלהן עם הילדיםוהקשר על רמת האינטראקציה  מאוד  או טובה

  .בגנים דוברי ערבית

  

  עבודת הצוות בגן

שיתוף פעולה ועבודת צוות  מחייבתמרפורמת אופק חדש  הנגזרים והתנהלותו הגן בעבודת השינויים מורכבות

מידה רפורמת אופק חדש באיזו הגננות והסייעות נשאלו  .ויישומה הרפורמה עה שלטמהה הצלחת לשם יעילה

  .12לוח ב צגיםמשפיעה על עבודת הצוות בגן. הנתונים מו

) 43%( מחצית מהגננותשנתיים לאחר הטמעתה, כמעט  ,בגן הצוות עבודת על הרפורמה להשפעת אשר

 גננותמה קטן מיעוט  ורק ,זה בהקשר חיובית השפעה ) סבורות כי לרפורמה29%( וכשליש מהסייעות

נדגיש כי . הצוות עבודת על שלילית השפעה לרפורמה לדעתן כי ציינו) , בהתאמה12%- ו 6%( ומהסייעות

השפעות  כלפיבדומה לתחומים הקודמים שנסקרו, גם בהיבטים אלו ניכרת עם הזמן מגמה חיובית בתפיסות 

  הרפורמה. 

ןעל עבודת הצוות בג רפורמת אופק חדש: השפעות נתפסות של 12לוח   

  "?צוות הגן ו שלעבודת על 'אופק חדש'ופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת באיזה א"



 סייעות  גננות

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645) 

משפיעה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

37%  53%  10%  43% 51%  6% 29%  62%  9%  29% 59% 12% 

 

של הגננות בגנים דוברי ערבית  התייחסותן השנתיים לאחר הטמעת ,גם בתחום זה: השוואה לפי מגזר שפה

 ,בגנים דוברי עבריתיותר גננות : עבריתגננות בגנים דוברי של זו בהשוואה ל, חיובית יותרכלפי הרפורמה 

 ו שללרעה על עבודתמאוד  לרעה או משפיעהרפורמה הכי  סבורות ,בגנים דוברי ערבית לעמיתותיהןבהשוואה 

בגנים דוברי  עמיתותיהןבהשוואה ל ,פחות גננות בגנים דוברי עבריתו), , בהתאמה4%לעומת  7%(צוות הגן 

גם ). , בהתאמה76% לעומת 31% בתחום זהמאוד  חיובית או חיוביתלרפורמה השפעה סבורות כי  ,ערבית

 . השפה מגזרישני בין בתחום זה הבדלים דומים עלו דיווחי הסייעות מ

  

  המקצועית של הגננות והסייעות  ןוהתפתחות ןתדמית

, והסייעות הגננות  של המקצועית ותדמיתן מעמדן את לקדם הזדמנות בה רואות הרפורמה שמובילות היות

גם הגננות נשאלו תדמיתן המקצועית. על  ,לדעתן ,משפיעה הרפורמהאופן באיזה הגננות והסייעות  נשאלו

  .13בלוח  צגיםעל התפתחותן המקצועית. הנתונים מו משפיעההרפורמה באיזו אופן 

על התדמית וההתפתחות המקצועית   רפורמת אופק חדש: השפעות נתפסות של 13לוח   

  "על... 'אופק חדש'באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת "

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645) 
  

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

התדמית של  

מקצוע 

  הגננת/סייעת 

36%  57%  7%  39%  52%  9%  23% 63% 14% 23% 67% 10% 

ההתפתחות  

המקצועית של 

  הגננות 

47%  41%  12%  55%  36%  9%   --   --  --  --  --  -- 

 



סבורות כי לרפורמה אין  ) 67%(ומהסייעות ) 52%(ממחצית מהגננות  יותרשנתיים לאחר החלת הרפורמה, 

 במהלך הטמעת הגננות ניכר שינוי חיובי בתפיסה זו  בקרבאך לפחות  ,השפעה על התדמית של מקצוען

ורק  המקצועית, ןעל התפתחות חיוביתרפורמה השפיעה לדיווחו כי  מחצית מהגננות  , זהבדומה ל .הרפורמה

  השפעה שלילית בתחום זה. לה יתה יחשות כי המיעוטן 

של תדמית ההשפעת הרפורמה על  כלפיתייחסויות של הגננות והסייעות הה: השוואה לפי מגזר שפה •

שנתיים לאחר  גם, בהשוואה לגנים דוברי עברית ,חיוביות הרבה יותר בגנים דוברי ערבית היו ןמקצוע

  סייעות. הגננות והעבור בבתחומים השונים  36%- ל 7% נעו בין השפה מגזריבין פערים ה .הפעלתה

   ומעורבותם בפעילויות הגן צוות הגן ההורים לבין הקשר בין 

שיתוף פעולה פורה גם ל אלא, עצמו בגן המתרחשים לתהליכים רק לא חשיבות מייחסת חדש אופק רפורמת

ותקשורת טובה בין צוות פעולה שיתוף טובת הילד. מתחייב מפי שכ הוריםבין הבגן ל כיצוות החינוהבין ויעיל 

 להתייחסהגננות וההורים על כן נתבקשו אבני בניין לתהליך החינוכי שיקדם את הילד.  הםהגן להורים 

מידת ועל  שלהםשיתוף הפעולה על  ,הגןהשפעת הרפורמה על הקשר בין ההורים לצוות בדבר היגדים מספר ל

   .ונתונים אל  מוצגים 14 לוחב. גןנעשה בעם הכרות שלהם יהה

להשפעתה על  הקשר בין ההורים  נוגעהגננות וההורים תמימי דעים בשנתיים לאחר החלת הרפורמה, נראה כי 

) 36%-39%(כשליש מהגננות : נעשה בגןעם השלהם מידת ההיכרות על ושלהם שיתוף הפעולה על  ,הגןלצוות 

 ורקבין הצוות להורים, הקשר  על מאודטובה או טובה  השפעהרפורמה ל סבורים כי) 39%-43%ומההורים (

מידת שיתוף על על הקשר בין ההורים לצוות הגן ו שליליתכי לרפורמה השפעה מהם סבורים מעטים אחוזים 

מגמה חיובית בקרב כל הגורמים ניכרת גם בהיבטים אלו עם פעילויות הגן. הם כרות שליוההשלהם הפעולה 

  הפעלת הרפורמה. השנתיים שלויציבה בתפיסות לאורך 

   



  הגן בפעילויותשל ההורים : הקשר בין ההורים לצוות הגן ומידת מעורבותם 14לוח 

  "על... 'אופק חדש'באיזה אופן משפיעה או לא משפיעה רפורמת "

 הורים  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=644) 
  תשע"ג

(n=530)  

  
משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

משפיעה 
לטובה 

מאוד  או
  לטובה

לא 
  משפיעה

משפיעה 
 לרעה או
מאוד 
  לרעה

הקשר בין 

 3% 58% 39% 1% 61% 38%  3%  59%  39% %3  65%  32%  הגננות להורים

הקשר בין 

ההורים 

  לסייעות
 --  --  --  --  --  -- 38% 59% 3% 42% 57% 1% 

מידת שיתוף 

מצד הפעולה 

   ההורים 
32% 66% 2% 36% 61% 3% 37%  61%  2%  43% 56% 2% 

 הכרותהגברת 

ההורים עם של 

  הנעשה בגן 
33% 66%  1%  38% 60%  2%  37%  57%  6%  42% 55% 3% 

  

 בנושאהגננות וההורים של תייחסויות ההגם כאן תחומים הקודמים, כמו ב: השוואה לפי מגזר שפה •

היכרות של ההורים עם המעורבות והמידת על השפעת הרפורמה על הקשר בין ההורים לצוות הגן ו

פערים ה .בגנים דוברי ערבית בהשוואה לגנים דוברי עברית ת,ניכר יותר, ובמידהבו היו חיוביות  הנעשה

הפעלתה של לאורך שתי שנות  עבור גננות והורים בשאלות השונותב 50%-ל 11% נעו בין השפה בין מגזרי

  . הרפורמה

  

היבטים שונים על השפעותיה  דברבתפיסות בגם  בא לידי ביטוי הרפורמה כלפי אמביוולנטיהיחס ה, לסיכום

, יותר מהסייעות, הגננות, רפורמהה כלפי השלילית הכללית התפיסה לצד. מהדיווחים עולה כי התנהלות הגןב

מעמדן המקצועי, בכל הנוגע ל הרפורמהלטובה שחלו בעבודתן בעקבות  השינוייםקורת רוח מ מביעות

תחושת לקשר עם ההורים, להמקצועית,  ןהתפתחותלתמיכה המקצועית שהן מקבלות בעבודה, ל

 מרבית בקרב הרווחת התחושה :ועוד זאת. הספק הפעילויות המתוכננות בגןלהאוטונומיה בעבודתן כגננות ו

 איכותועל  גןב תעבודת הצוו , עלבגן העבודה יום סדר  על מיטיבה השפעה לרפורמהשהיא  והסייעות הגננות

 עולות  מצד השפעות הרפורמה בעבודת הגן כלפיהתפיסות החיוביות  לצדבעת,  הבילדים. ל גננותבין ה הקשר

 הילדיםשל  לעייפות כל הנוגעב בעיקר הרפורמה של השליליות מהשפעותיה הסתייגויותוהסייעות  הגננות



מגמה חיובית לאורך עם זאת, הנתונים מצביעים בבירור על . המוטל על הצוות העבודה לעומסו הגן צוותושל 

בקרב כל  , וזאתהשפעת הרפורמה על התנהלות הגן כלפיתפיסות כל הנוגע להרפורמה ב של השנות החלת

, אך מגמת מעטיםמדובר באחוזים  על פי רובהשיפורים לא היו גדולים, ואמנם . המעורבים ובכל התחומים

  גורפת בכל התחומים שנסקרו ובקרב הגננות, הסייעות וההורים כאחד.   הייתההשיפור בתפיסות 

ה רפורמה של מהותהדבר ההורים בשל ו ותמבצעהל ש יהםתפיסות – 1כום פרק סי

  הגן עבודת על  והשפעותיה

ת אופק את התהליכים העיקריים הנכללים ברפורמתופסים  הוריםוה הסייעות, כיצד הגננותזה בחנו  בפרק

על הנתפסות של הרפורמה השפעותיה נבדקו  כמו כןמלא בגני הילדים. הליישומה  שנתייםבתום  ,חדש

המלא  ליישומה שנתיים בתום. שביעות הרצון ממנהמידת על כלפיה והעמדות על  יומית בגן,-תנהלות היוםהה

המשך בלרצון חיי הגן, ב שילובהלתפיסת  נוגעמספר מגמות בעולות  ,של רפורמת אופק חדש בגני הילדים

ה, כלפי אמביוולנטיות תפיסותכל המעורבים ברפורמה ללומר כי  אפשר. ממנה הרצון שביעות למידתוקיומה 

, גם על התנהלות הגן םהיבטים ספציפיים שלה והשפעותיה כלפי מורכבותבהתייחסויות  באות לידי ביטויה

מצדדים  בהמשך קיומה של  )אך רק כמחצית מהסייעות(מרבית הגננות וההורים : שנתיים לאחר הפעלתה

, בקרב כל הגורמים, רפורמהה פחתו שיעורי המצדדים בהפסקת ;םיישינו בה סיכנתוך המלצות לההרפורמה 

סייעות של של גננות  ויחסית , שיעורים נמוכים מנגד .חלהובמתכונת שה ך קיומהועלו שיעורי המצדדים בהמש

בשביעות  ניכרחל שיפור  אם כי, גם שנתיים לאחר הפעלתה, מהרפורמהמאוד  שביעות רצון רבה או רבה הביעו

בדפוסי שביעות הרצון  של ממשלא חלו שינויים  ,לעומת זאת, בקרב ההוריםן במהלך שתי שנות הפעלתה. נרצו

 השינוייםקורת רוח מ מביעות, יותר מהסייעות, הגננות, עם זאת. והם נשארו גבוהים גם לאחר שנתיים

תמיכה המקצועית שהן מקבלות למעמדן המקצועי, בכל הנוגע ל הרפורמהשחלו בעבודתן בעקבות  לטובה

הספק לתחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות ולקשר עם ההורים, להמקצועית,  ןהתפתחותלבעבודה, 

  ה בשביעות הרצון של הגננות בתחומים אלו.יונראה כי הרפורמה גרמה לעלי, הפעילויות המתוכננות בגן

 סדר  על מיטיבה השפעה לרפורמהכי היא  הגננות בקרב הרווחת התחושה ,שנתיים לאחר החלתה :ועוד זאת

כלפי ת וסייעות כאחד, בתפיסהגננות וההנתונים עולה מגמה חיובית, אם כי מתונה, בקרב מ .בגן העבודה יום

בהשוואה לשנה  ,פחות גננות וסייעות דיווחו בתום השנה השנייה: עבודת הגן בעקבות הפעלת הרפורמה

על פי דיווחי הגננות וההורים, לרפורמה השפעה בות הפעלת הרפורמה. על שינוי לרעה בעבודתן בעק ,הראשונה

 ןמתו חיובישינוי של  התוך מגמ ,תפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדיםההטיבה גם על ימ

 נתפסות ה על האווירה בגן ועל היחסים בין הילדים הרפורמ פעותהששנתיים לאחר החלתה, במהלך השנים. 

, ומים אלפורמה השפעה בתחומייחסים לרממחציתם לא יותר  .באופן דומההורים הסייעות והגננות, ה בעיני

הגננות גם באותו קו, בהקשר זה. חיובי בתפיסות כל הגורמים אם כי המגמה לאורך השנים היא של שינוי 

ועל עבודת  דיםעל איכות האינטראקציות שלהן עם היל הרפורמההשפעת  כלפיתפיסות חיוביות מדווחות על 

הגננות לבסוף,  שינוי חיובי במהלך שתי שנות הרפורמה. לשבשני היבטים אלו חלה מגמה  .הצוות בגן

מידת שיתוף הפעולה על  ,הגןלהשפעת הרפורמה על הקשר בין ההורים לצוות  נוגעוההורים תמימי דעים ב

 יבטיםכי הרפורמה מזיקה בה מהם סבורים מעטיםאחוזים רק  .גןנעשה בשלהם עם הההיכרות שלהם ועל 

   הרפורמה. ה שלמגמה חיובית ויציבה בתפיסות לאורך שנות הפעלתניכרת  בקרב כל הגורמיםו ,אלו



 הסתייגויותמעלות והסייעות  הגננותעבודת הגן, על השפעות הרפורמה  דברהתפיסות החיוביות ב לצד

 לעומסו הגן צוותשל  עייפותלוכן  הילדיםשל  לעייפות נוגעב בעיקר הרפורמה של השליליות מהשפעותיה

מתונה, בשיעורים אלו בשנה השנייה  אף כי, אם כי גם בהיבטים אלו חלה ירידה, המוטל עליו העבודה

 של רצונם על המשפיע רפורמהסבורים שה אינם מההורים וכמחצית והסייעות הגננות מרבית, מנגד. לרפורמה

, שוב תוך שיפור קל במהלך מייחסים לה השפעה שלילית בתחום זה מהם מיעוט ורק לגן, לכתל הילדים

  השנים.  

ל שהשוואת ההתייחסויות לרפורמה ולהשפעותיה שנה ושנתיים לאחר החלתה בגנים מצביעה על מגמה ברורה 

. בכל התחומים עם השתרשותה ,גננות, סייעות והורים :ה בקרב כל המעורבים בהפילכתפיסה חיובית יותר 

השפעות הרפורמה על התנהלות הגן ועל היבטים  כלפי פחותושליליות יותר עלו תפיסות חיוביות  שנסקרו

חלו בכל הם ו ,אינם גדולים אך גורפים השנתיים. השינויים במהלך מבצעותההקשורים למעמדן המקצועי של 

המצדדים בהפסקתה, חל   שיעורשנתיים לאחר החלת הרפורמה, פחת בקרב כל הגורמים  ,כךתחום שנבדק. 

בהקשר זה),  של ממשמבצעות הרפורמה (בקרב ההורים לא חלו שינויים של ן נשביעות רצומידת ב ניכרשיפור 

 הרפורמהלטובה שחלו בעבודתן בעקבות  השינוייםמהסייעות,  שלהגננות, יותר מ שלשביעות הרצון עלתה 

עם קשר להמקצועית, ן התפתחותללות בעבודה, המקצועית שהן מקבתמיכה לבכל הנוגע למעמדן המקצועי, 

בקרב גננות  ניכרתכן  . כמוהספק הפעילויות המתוכננות בגןלתחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות ולההורים, 

  מגמה חיובית, אם כי מתונה, בתפיסת עבודת הגן בעקבות הפעלת הרפורמה. וסייעות כאחד 

עומס לו צוות הגן ושל הילדיםשל השפעות המזיקות של הרפורמה, בעיקר בכל הנוגע לעייפות ה תחוםגם ב

 ותומרבית הגננות והסייעות אף רוא ,הרפורמה ה של, חלה התמתנות עם השתרשותהמוטל על הצוות העבודה

 לגן.  לכתרצונם של הילדים למידת ב עלייה

   



  תהליכי יישום והטמעה של רפורמת אופק חדש  -  2 פרק

  

 העיקריים התהליכים אתתופסים  וההורים הסייעות, הגננות בהםש השונים האופנים וארות הקודם פרקב

 על השפעותיה ואת, הילדים בגני מלא בהיקף ליישומה שנתיים בתום ,חדש אופק ברפורמת הנכללים

תמונת מצב  הציגל נועדהנוכחי פרק ה .ממנה הרצון ושביעות כלפיה העמדות, בגן יומית-היום ההתנהלות

רכיבי מֵ כל אחד תתייחס ל. תמונת המצב בתום שנתיים להפעלתה המלאה בגנים הרפורמה םיישובנוגע ל

את  ,הדרג המוביל לבין הביצוע בפועלשל הנחיות הכוונות והבין שניסיון להעריך את היחס ב, וזאת הרפורמה

מכל אחד  תכניתשביעות הרצון של המעורבים במידת שנוצרו בגנים ואת  ותוהשונ ותדרכי העשייה הדומ

כמו כן יכלול הפרק את עמדות הורי הילדים כפי שהשתקפו בסקר הכמותי שנערך  אופק חדש. ם שלרכיביהמ

  להם.

וצרו הנתונים שנאספו. כך נעולה מבחרנו להציג את הרכיבים השונים על פי מידת הביצוע וההיענות, כפי ש

רכיבים שעצם ביצועם מוכתב, ובמידה מכרעת גם נעשה בפועל, ה -הראשון הסוג  .של רכיביםה סוגים שלוש

חרת, אבל לא לשנות נתון בסיסי הגננות יכולות להיענות להם במידה זו או אומתוקף החלטת הדרג המוביל, 

רכיבים  -השני הסוג . ההשתלמויותמתכונת ומערך ההדרכה שינוי בוהארכת יום העבודה, במדובר בשכר,  .זה

בפועל, במידות שונות של אדיקות, במרבית הגנים שנבדקו במחקר. נציג  יושמואכן שיישומם תלוי בגננות וש

עבודה בקבוצות קטנות, בעבודה, תכניות מדובר בהכנת  .על פי ההתרשמות ממידת יישומם בפועל םאות

. חדש הורים, במתכונת של אופקהעם של הגננות אישיות ות פגיש -הסוג השלישי תיעוד. בו פרטניותשיחות ב

  .תכניתב שהוא כלול אףלמעט זעיר פה זעיר שם,  בגנים,בפועל  יושםעדיין לא רכיב זה 

  רכיבים שהמערכת מתפעלתא. 2

  שכר   

להעריך  כדישל הגננות.  תנאי השכר, בעיקרבשיפור ה הואאחד הרכיבים הבולטים ברפורמת אופק חדש בגנים 

נשאלו  ,הםאלי יםוהנלו הסוציאליים ובתנאים בשכרן חלוש השינויים כלפי והסייעות הגננות עמדות את

שכר המן נשביעות רצועל הגננות והסייעות נשאלו ו ,שכרן בעקבות אופק חדשהשתנה  באיזו מידהגננות ה

   אלו. צגים נתונים וב מ15- א ו15ות  לוחב ומהתנאים הסוציאליים.

כי ה לרפורמה יבשנה השנידיווחו  תמרבית הגננו :רכיב מרכזי ברפורמהשל הנתונים מצביעים על מימוש 

 3%-ו 2%ורק מיעוט זניח מהן ( ,)בתום השנה הראשונה 92%לעומת  85%(שכרן עלה  בעקבות אופק חדש

שביעות הרצון מהשכר ומהתנאים  מידתעם זאת, . ירד שכרןכי טענו בתשע"ב ובתשע"ג, בהתאמה) 

מהגננות  46%רק  בתום שנתיים להפעלת הרפורמה,  :גבוהה הייתההסוציאליים בקרב הגננות והסייעות לא 

(ירידה בהשוואה לשיעורן בתום השנה הראשונה  מרמת שכרןמאוד  דיווחו על שביעות רצון רבה או רבה

סייעות שבעות רצון ה. שביעות רצון מעטה או כלל לא מהן דיווחו על 19% אילו ו ,)50% , שעמד עללרפורמה

בתום השנה הראשונה  :ה בשביעות הרצון במהלך שנות הרפורמהי, אם כי חלה מגמת עליפחות משכרן אף

מהן הביעו אי שביעות רצון  53%, משכרןמאוד  מהן דיווחו על שביעות רצון רבה או רבה 23%רק לרפורמה 



שיעור הסייעות המביעות שביעות רצון רבה או  28%-להפעלת הרפורמה עלה  לש, אך לאחר שנתיים מהשכר

   .השכרמ שבעות רצון הסייעות שאינןשיעור בלבד  40%-למשכרן וירד מאוד  רבה

  

  גננות ה אופק חדש ושכר :א15לוח 

  "בעקבות אופק חדש, האם שכרך..."

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

עלה או עלה 

באופן 

  משמעותי

  השתנהלא 

ירד או ירד 

באופן 

  משמעותי

עלה או עלה 

באופן 

  משמעותי

  השתנהלא 

ירד או ירד 

באופן 

  משמעותי

92%  6% 2%  85%  11% 3% 

  

  שכר ותנאים סוציאלייםעמדות כלפי  :ב15לוח 

  ?"שלך הסוציאליים התנאיםמו השכר תנאיבאיזו מידה את שבעת רצון מ"

  תשע"ג  תשע"ב  

  

במידה רבה 

  דואו רבה מא

במידה 

  בינונית

מאוד  או לא

לא שבעת 

  רצון

במידה רבה 

  דואו רבה מא

במידה 

  בינונית

מאוד  או לא

לא שבעת 

  רצון

  19% 35%  46%  19%  31%  50%  גננות

  40% 33% 28%  53%  24%  23%  סייעות

  

בין שני מגזרי באופן כללי, גם לאחר שנתיים לא ניכרו הבדלים גדולים  השוואה לפי מגזר שפה: •

 גבוההשביעות רצון  של קלהעם מגמת  ,דפוסי שביעות הרצון מהשכר בקרב גננות וסייעותבהשפה 

עות רצון ימהסייעות הביעו שב 31%-מהגננות ו 53%( יתברות בגנים דוברי עיותר בקרב גננות וסייע

מהגננות  27%-ו 43%בהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי עברית ( ,מתנאי שכרן)מאוד  רבה או רבה

 בהתאמה).   ,והסייעות

  עבודהההארכת יום 

 ה זוהארכהארכת יום העבודה בארבעים דקות.  הייתהאחת מאבני היסוד העיקריות של רפורמת אופק חדש 

 תהליכימהותי ב לשינוי הזדמנויות המזמן צעדכ אלא גרידא טכני צעדכ לא הרפורמה מובילות בעיני נתפסת

 נםשביעות רצו לע גםנשאלו הגננות, הסייעות וההורים  ההתפתחות של הילדים בגנים. לכן תיחוויבוהלמידה 



  וצגיםמ ב16-ו א16וחות לב. הגן על התנהלות ה זוהארכת ההשפעה של מיד לע גםהארכת יום העבודה בגן ומ

  . ונתונים אל

 ,54%- ו 53%( מהסייעותומהגננות כמחצית  בתום שנתיים להפעלת הרפורמה, משהו באופן אולי מפתיע

-ו 22%(ורק כרבע מהן , מהארכת יום הלימודים בגןמאוד  מביעות שביעות רצון גבוהה או גבוהה )בהתאמה

חלה הסתגלות להיבט מרכזי של נראה כי  כמו כן. שינוי זהשביעות רצון מ איעל  וחותבהתאמה) מדו ,24%

בכיוון חיובי, הן בקרב הגננות והן בקרב  הייתה שכן מגמת השינוי במהלך שתי שנות הפעלתה, הרפורמה

  הסייעות. 

ניכרת  אצלםגם . שבעי רצון מכך אינםם ורק מיעוט, מהארכת יום העבודה בגןאף יותר ההורים שבעי רצון 

 והביעששיעור ההורים שנתיים לאחר החלת הרפורמה  :ה בשביעות הרצון לאורך שנות הפעלת הרפורמהיעלי

ושיעור ההורים שלא היו שבעי רצון מהארכת יום , 68%-ל 60%-רצון מהארכת יום הלימודים עלה מ ותעישב

עמדותיהם החיוביות של ההורים מושפעות שאת האפשרות לפסול  כדי בלבד. 17%-ל 21%-הלימודים ירד מ

 ינםם אהילדישהורים  יהם שלנבדקו עמדות ,)42%לצהרון ( יםילדים נשאר שללא מבוטל  שיעורמהעובדה ש

   עבור כלל ההורים.ב הצטיירהשונה מזו ש הייתהעבורם לא ב ההצטיירשנשארים לצהרון. התמונה 

הארכת יום הלימודים בגן על  ה שללהשפע נוגעבחלוקות נראה כי עמדות הגננות והסייעות  :זאת ועוד

מאוד  רבה או רבהכשליש מהגננות חשות שהארכת יום העבודה בגן תורמת במידה נמצא כי  .התנהלותו

של דפוס ה .ולפעילותמאוד  הארכת יום העבודה בגן מפריעה או מפריעה ווחות כימדשליש עוד ולפעילותו, 

 אצללדפוס שעלה מאוד  מהויום העבודה בגן על פעילותו ד ה שלארכהלהשפעת ה נוגעעמדות הסייעות ב

בעמדות הגננות והסייעות  של ממשלא חלו שינוים במהלך שתי שנות הרפורמה נראה כי  :. זאת ועודגננותה

  יום הלימודים בגן על התנהלותו.  ה שלהארכהלהשפעת  נוגעב

 ,להורים עמדות חיוביות יותרנראה כי  ות הרצון מהארכת יום העבודה בגן,עם זאת, בדומה למידת שביע

עם שינוי קל בכיוון , עילותויום העבודה בגן על פ ה שלארכהבנוגע להשפעת ה ,בהשוואה לגננות ולסייעות

 יום להארכתכי מההורים  14%סברו בשנה הראשונה לרפורמה  החיובי לאחר שנתיים להפעלת הרפורמה:

מהם. לא היה  11%סברו כך רק  הפעלתהלאחר שנתיים ואילו בגן השפעה שלילית על התנהלותו,  הלימודים

  ם אינם נשארים לצהרון.הילדיהורים שלצהרון לם נשארים הילדישהורים  יןבזה  בדפוסמהותי  ישונ

   



  שביעות רצון מהארכת יום הלימודים בגן  :א16לוח 

  "?14:00מהארכת יום הלימודים עד השעה  שבעה/ת רצון את/הבאיזו מידה "תשע"ב: 

  ך?"של העבודה יום מאורךרצון שבעה/ת  את/ה מידה איזותשע"ג: "

  תשע"ג  תשע"ב  

  
במידה רבה 

  דואו רבה מא
במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה או 

  כלל לא

במידה רבה 
  דואו רבה מא

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה או 

  כלל לא

  22% 26%  53%  29%  25%  46%  גננות

  24% 22% 54%  25%  25%  50%  סייעות

  17% 15%  68%  21%  19%  60%  הורים 
   

  בגן הלימודים יוםעמדות כלפי הארכת   :ב16ח לו

  "?תורמת או מפריעה  להתנהלות הגן לימודיםיום הבאיזו מידה הארכת "

  תשע"ג  תשע"ב  

  
תורמת או 

  דותורמת מא
  לא משפיעה

מפריעה או 
מפריעה 

  דומא

תורמת או 
  דותורמת מא

  לא משפיעה
מפריעה או 

מפריעה 
  דומא

  35% 29%  36%  37% 28%  35%  גננות 

  36% 43% 21%  39% 41% 20%  סייעות

  11% 50%  39%  14% 45%  41%  הורים 
  

שביעות הרצון הנמוכה  ,דוברי ערביתגנים בהשוואה ל ,דוברי עברית גניםב: השוואה לפי מגזר שפה •

בנוגע  יהןעמדותגם  בדומה לזה, וגננותה בקרבבולטת במיוחד העבודה בגן  םמהארכת יויותר 

מהגננות בגנים דוברי עברית  47%רק  ,. כך, שנתיים לאחר הפעלת הרפורמהה על פעילות הגןלהשפעת

הגן. זאת  תורמת להתנהלות ההארכהמהן סבורות כי  25%רק ו ,שבעות רצון מהארכת יום הלימודים

 68%- מעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית המביעות שביעות רצון מהארכת יום הלימודים בגן ו 80% לעומת

הביעו שביעות רצון  בגנים דוברי עבריתגם הסייעות וההורים  .ותורם להתנהלות דברהסבורות כי ה

גם שנתיים  ,השפה הפערים בין מגזריכאן אך  ,גנים דוברי ערביתמקביליהם בבהשוואה ל נמוכה יותר,

    . 15%-ל 10%בין  ונעו קטנים יותר, היו לאחר החלת התכנית

  מנקודת מבטם של הגננות, הסייעות וההורים  -גן ב הלימודיםכלפי הארכת יום עמדות ההורים 

עמדות ההורים כלפי הארכת יום ל מיוחסרפורמת אופק חדש בגנים  ה שלהטמעת בהצלחת חשוב מרכיב

ובסופו של דבר  תסיסה במערכת עוררעלולה ל הייתההארכת יום הפעילות למצדם התנגדות גן. ב לימודיםה



 ,לדעתם ,ההורים נם שלשביעות רצו לענשאלו הגננות, הסייעות וההורים  טרפוד הרפורמה כולה. על כןלגרום ל

   .ונתונים אל וצגיםמ  17לוח במהארכת יום הפעילות בגן. 

של ההורים ידת שביעות הרצון למ נוגעבתמימות דעים  שוררתנראה כי בין הגננות, הסייעות וההורים 

-מהסייעות ו 53% ,מהגננות 52%להפעלת הרפורמה,  שנייהבתום השנה ה ,כךמהארכת יום הפעילות בגן: 

 מהסייעות 9%מהגננות,  8%רק ו, הארכת יום פעילות הגןמצדדים במההורים סבורים כי מרבית ההורים  67%

לאורך שנות  כינדגיש  .גןבפעילות המתנגדים להארכת יום  ההוריםמרבית רים כי וסבמההורים  7%- ו

שנתיים  ,כךו ,לעמדות ההורים כלפי הארכת יום העבודה בגן נוגעבתפיסות במגמה חיובית ניכרה הרפורמה 

גננות, סייעות והורים סבורים כי להורים עמדות חיוביות יותר כלפי הארכת יום הרפורמה, יותר  לאחר הפעלת

   הארכתו.טוענים כי מרבית ההורים מתנגדים למעטים ורק אחוזים  בגן, הלימודים

  בגן  לימודיםהארכת יום הכלפי  ההוריםעמדות ל נוגעתפיסות ב : 17 לוח

  ?"בגן לימודיםה יום להארכת ביחס ההורים עמדת מהילהתרשמותך, "
  תשע"ג  תשע"ב  

  מרבית  
ההורים 

  בעד

 כמחצית
 מההורים
  מתנגדים

 מרבית
ההורים 
  מתנגדים

 למרבית
 לא ההורים

  משנה

  מרבית
ההורים 

  בעד

 כמחצית
 מההורים
  מתנגדים

 מרבית
ההורים 
  מתנגדים

 למרבית
 לא ההורים

  משנה

  18%  8%  13%  52%  20%  19%  18%  42%  גננות 

 21% 9% 17% 53%  0%  44%  0% 56%  סייעות

  12%  7%  9%  67%  14%  11%  13%  60%  הורים 

  

בעמדות הגננות, הסייעות  השפה הבדלים גדולים בין מגזרי ניכריםבהיבט זה לא : השוואה לפי מגזר שפה •

כל  כאן, אם כי, שוב, גם בגן הלימודים יום הארכת כלפילעמדות ההורים  כל הנוגעוההורים כאחד ב

 מקביליהם בגנים בהשוואה ל ,מייחסים להורים עמדות חיוביות יותרדוברי ערבית  גניםהגורמים ב

בגנים דוברי מההורים  8%- ומהסייעות ומהגננות  10%שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה,  ,כך דוברי עברית.

 4%- מהסייעות ו 1%מהגננות, בלבד  5%לעומת ההורים מתנגדים למהלך, מרבית כי  סבורים עברית

   .בגנים דוברי ערבית מההורים

  הדרכה בהטמעת רפורמת אופק חדש

לשם הטמעה  מוהיא מנסה לקדאשר ו ,על דגלה התחר חדש אופק שרפורמתארגוני -הפדגוגי השינוי במסגרת

ננת לתת מענה לכל תחום  בעבודת הג נועדיעילה ומהירה של הרפורמה בגנים, נבנה מערך הדרכה משוכלל ש

 מרבית. יחסית צעירות לגננות בעיקר מכוונת . ההדרכה הרפורמהמיישום  והסייעת ובהתנהלות הגן הנגזר

, עבודה כדי תוך בעיקר ניתנה ההדרכה. מהויישוהרפורמה  תהטמע בנושא הדרכה קיבלו לא הוותיקות הגננות

   .on the job training בשיטת



מדווחות כי קיבלו הדרכה להטמעת רפורמת אופק  )66%(מרבית הגננות שנתיים לאחר החלת הרפורמה, 

לבחון את  כדי .)72%ירידה קלה בהשוואה לשנת תשע"ב ( – )השפה בשיעורים דומים בשני מגזריחדש (

יעילותה  לעתדירות ההדרכה ו לעיעילות ההדרכה שקיבלו הגננות בתהליך הטמעת הרפורמה, נשאלו הגננות 

- ו א18 ות לוחבשביעות רצונן מהתמיכה המקצועית.  עלכמו כן , ובהענקת כלים מספקים להטמעת הרפורמה

  . ונתונים אלים צגומ ב18

הן מבחינת  ,מן ההדרכה שניתנה להם להטמעת הרפורמהמרבית הגננות מרוצות נראה כי  באופן כללי

במסגרתה  שהן קיבלו  והן מבחינת הכליםתשע"ג, בהתאמה) במהן סברו כך  בתשע"ב ו 61%-ו 54% (תדירותה

בשני היבטים אלו ניכר תשע"ג, בהתאמה). במהן סברו כך בתשע"ב ו 65%-ו 60%( הטמעת הרפורמהשם ל

גבוהה, אך  הייתהגם שביעות הרצון מן ההדרכה  הרפורמה. ה שלהפעלתשיפור בעמדות לאורך שתי שנות 

-הרפורמה (מעם הטמעת ירידה חלה דווקא בשביעות הרצון לתדירות ההדרכה,  נוגעלהבדיל מעמדותיהן ב

  בהתאמה).    ,62%- ל 69%

 ההדרכה בהטמעת רפורמת אופק חדשתדירות בנוגע לעמדות הגננות  :א18לוח 

  " מספיקה? הייתהבאיזו מידה את מסכימה כי תדירות ההדרכה "

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

מסכימה 
במידה רבה 

או רבה 
  דומא

מסכימה 
במידה 
  בינונית

מסכימה 
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

מסכימה 
במידה רבה 

או רבה 
  דומא

מסכימה 
במידה 
  בינונית

מסכימה 
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

54%  25%  21%  61%  23% 16%  

   * נכללו רק הגננות שדיווחו כי קיבלו הדרכה להטמעת הרפורמה. 

  

   ההדרכה בהטמעת רפורמת אופק חדשמאפייני ל בנוגעעמדות הגננות  :ב18לוח 

 מספקות כלים מספקיםבאיזו מידה את מסכימה כי המדריכות "

  *"להטמעת הרפורמה?

  "*שאת מקבלת?באיזו מידה את שבעת רצון מהתמיכה המקצועית "

  תשע"ב

(n=824) 
  תשע"ג

(n=790)  

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

מסכימה 
במידה 
רבה או 

  דורבה מא

מסכימה 
במידה 
  בינונית

מסכימה 
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

מסכימה 
במידה 
רבה או 

  דורבה מא

מסכימה 
במידה 
  בינונית

מסכימה 
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

במידה 
רבה או 

  דורבה מא

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה או 

  כלל לא

במידה 
רבה או 

  דורבה מא

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה או 

  כלל לא

60%  21% 19%  65%  22%  13%  69%  22%  9%  62%  21%  7%  

  * נכללו רק הגננות שדיווחו כי קיבלו הדרכה להטמעת הרפורמה. 

  

 יםשונ הוטיבההדרכה תדירות  תחוםב שני מגזרי השפההבדלים בין דפוסי ה השוואה לפי מגזר שפה: •

גננות בגנים יותר . כך, שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, שנתגלו בתחומים אחריםמדפוסי ההבדלים 



, 54%לעומת  64%( חשות כי תדירות ההדרכה מספיקה ,גנים דוברי ערבית, בהשוואה לדוברי עברית

השפה,  מגזריהגננות בשני  - הטמעת הרפורמהשם מעניקה ל הדרכהה. אשר לכלים שבהתאמה)

פחות גננות בגנים דוברי . עם זאת, ),  בהתאמה63%-ו 65%מספיקים (כי הם סבורות , שיעורים דומיםוב

 ,75%לעומת  63%שבעות רצון מהתמיכה המקצועית הניתנת להן ( ,גנים דוברי ערביתבהשוואה ל ,עברית

הגננות בגנים דוברי עברית  ההדרכה,להיבטים ספציפיים של  כל הנוגעכי ב אפוא נראה בהתאמה).

גם פחות שבעות רצון מהתמיכה המקצועית  בזמןבו אך בגנים דוברי ערבית,  מעמיתותיהןמרוצות יותר 

   .בכללותה

 

סיכום  – רכיבים שהמערכת מתפעלת  

הגננות קידי , בתפבהתנהלות הגנים ומושגייםמערכתיים  שינויים נדרשו הרפורמהעקרונות  את להטמיע כדי 

שהמערכת מתפעלת השינויים בגנים. החינוכית ה ימערכות היחסים בין השותפים השונים לעשיבוהסייעות ו

הממצאים הדרכה בהטמעת הרפורמה. להארכת יום העבודה ולהתייחסו לשכר הצוות,  במסגרת הרפורמה

שכרן עלה כי דיווחו ת אכן מרבית הגננו -במלואו מומש כמעט העלאת שכר הגננות של רכיב המראים כי 

הגננות והסייעות של שביעות הרצון  מידת שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה,גם  עם זאת,  .בעקבות אופק חדש

בקרב  , אם כיהגננותפחות מ אףסייעות שבעות רצון ה .מהשכר ומהתנאים הסוציאליים לא הייתה גבוהה

  . שנות הרפורמה יה בשביעות הרצון במהלךיחלה מגמת עלהגננות והסייעות כאחד 

 הדילמות את שקפותומפני כל הרצף שבין שלילה לחיוב  עללהארכת יום הפעילות נעות  נוגעצוות הגן ב מדותע

את הארכת יום  שוללים אינםת וההורים ו, הסייעהגננות מרבית, מחד. זה בתחום הקשורות המורכבותאת ו

אף ו ,מביעים סיפוק מכך גםהגננות והסייעות ומרבית ההורים מממחצית  יותר ,למעשה ;הפעילות בגנים

באה לידי  זומגמה חיובית . משתרשתהיבט זה ככל שהרפורמה בתפיסות חיוביות יותר  לשמגמה ניכרת 

ותר גננות, סייעות והורים שנתיים להפעלת הרפורמה יבתום  ,בהשוואה לשנה הראשונהש עובדהביטוי ב

טוענים כי מרבית  מעטיםורק אחוזים  ,חיוביות יותר כלפי הארכת יום הלימודיםסבורים כי להורים עמדות 

צוות  שלבתחושה  , על פי הדיווחים,עקב אכילס של הארכת יום הלימודים מתמקדההורים מתנגדים לשינוי. 

 יהילהע, הילדיםבקרב  רעבהעייפות וה מבחינתיום הלימודים  ארכתההשלכות הקשות של ה הגן בדבר

נוספת את תוספת הפעילויות המגולמות ה שעההלכלול בחצי  יכולתה עדריהצוות הגן, ו ה שלבעומס ובשחיק

העמדות השליליות מותנו ככל שהרפורמה השתרשה  בהיבטים אלוגם , אם כי הרפורמה בעקבותוהנדרשות 

   .בגנים

הכלים הן מבחינת תדירותה והן מבחינת  ,מרבית הגננות שקיבלו אותה בעיני ההדרכה נתפסת באופן חיובי

.  לשם הטמעת הרפורמה, אם כי הגננות מדווחת על ירידה בתדירותה בשנה השנייה לרפורמה שקיבלו בה

הגננות כלפי תדירות ההדרכה והכלים שרכשו ניכר שיפור בעמדות  בתום שנתיים להטמעת הרפורמה גם

 לאורך שנות הרפורמהירידה , חלה לתדירות ההדרכה נוגעלהבדיל מעמדותיהן בעם זאת, באמצעותה. 

  . המקצועית שקיבלו מהתמיכההגננות של רצון הבשביעות 



באופן כללי  אמגמת השינויים ברכיבים שהמערכת מתפעלת היבעקבות הטמעת הרפורמה כי  אפוא נראה

מרמות השכר של הגננות והסייעות ה בשביעות הרצון יעליחלה במהלך שנות הרפורמה חיובית. כך, 

), מהארכת יום הפעילות בגן, מתדירות ההדרכה הנמוכ הנותרשביעות הרצון והתנאים הסוציאליים (אם כי 

השפעת הרפורמה על בנוגע ל. גם העמדות השליליות של צוות הגן ם בהתכניהלהטמעת הרפורמה ומאיכות 

ה לרפורמה יונות יותר בשנה השניצוות הגן, היו מתשל עייפות העומס העבודה ועל הילדים ובקרב עייפות ה

להחלת חלה ירידה בשנה השנייה . רק בשביעות הרצון מהתמיכה המקצועית נותרו גבוהות) ם כי(א

  בהשוואה לשנה הראשונה. הרפורמה, 

  

  הגננות  על ידיב. רכיבים מאופק חדש המיושמים 2

ד הגננות מצ חייבים פעולותמהמערכת מתפעלת, רכיבים שאינם שהפרק הקודם עסק ברכיבי אופק חדש  -תת

חולל הגננות והסייעות למצד והסייעות. עם זאת, הצלחת הרפורמה תלויה בעיקר בשיתוף הפעולה ובנכונות 

ניכרים שינויים מחייבת רפורמת אופק חדש יומית ובהתנהלותן בגן. -שינויים והתאמות בעבודתן היום

המאפשר , כזה סדר יוםחדש של בתכנון  הואאופק חדש מיקוד מושגית כאחד. הישומית והי הברמ ןבעבודת

זה למידה מותאמות וביסוס תהליכי הערכה ומשוב. בהתאם ל-מענה לכלל הילדים בשילוב דרכי הוראה לתת

בפעילויות משחק ו עבודה שנתית, הכוללת שילוב הלמידה בכל ההתנסויות בגן תכניתכל גננת להכין  על

שנתית זו נכללות דרכי  תכניתחברתיים של כל אחד מילדי הגן. בהרגשיים והתוך התייחסות לצרכים  ,ויצירה

מושם דגש על  כמו כןועבודה פרטנית.  ,למידה מגוונות ומתוכננות: עבודה במליאה, בקבוצה קטנה-הוראה

ערכות חדשה זו של הגנים יאור היפרק זה יעסוק בת .ביסוס תהליכים מתמשכיםשם תיעוד המפגשים ל

  הגננות והסייעות כלפיה.ובעמדות 

  תכניות עבודה 

תהליכי העבודה בגני של תכנון והבניה  בין היתר, ,כוללים פורמת אופק חדשרהאמצעים להטמעת עקרונות 

, על פי מובילות , שהיאעבודה שנתית תכניתעבודה לפי  לעדגש מיוחד  מושםהילדים. כחלק מתפיסה זו 

כוללת מרכיבים  תכניתלתרגם את המטרות החינוכיות לעשייה בגן. ההרפורמה, כלי פדגוגי המסייע לגננת 

מטרות  נקבעות בתכנון פדגוגי שנתי  פדגוגיים ומנהליים המאפשרים לה ולצוות הגן לארגן ולבצע את עבודתם.

להיבטים פדגוגיים תוך התייחסות לאורך השנה חינוכית האת כיווני העשייה  המייצגותמטרות   - כלליות

אפשר תיאום מו שוב ושוב,דרכי פעולה מרכזיות החוזרות של פירוט  כוללוארגוניים בגן. תכנון פדגוגי שנתי 

העבודה הארגונית מאפשרת לצוות הגן לקבוע לוח  תכניתיצירת אקלים מיטבי. שם בין כל חברי צוות הגן ל

     ההוראה.תכנון בזמנים להשגת המטרות הפדגוגיות ומסייעת 

ובשיעורים זהים בשני ), 98%( רובן המוחלט של הגננותשנתיים לאחר הפעלת הרפורמה  ,הממצאיםעל פי 

מרבית החלת הרפורמה, לאחר שנתיים . בגן עבודה שנתית תכניתמדווחות על קיומה של , השפה מגזרי

) 6%( המפקחת עזרתב התוהכינו אדיווחו כי  ן, ומיעוטן העבודה לבד תכניתכי הכינו את ) דיווחו 62%הגננות (



העבודה  תכניתהיבטים שונים של בניית  כלפיעמדות  עלנתונים  מוצגים 19לוח ב). 9%(בעזרת מדריכים  או 

  השנתית ותרומתה להתנהלות הגן. 

. שנתיים לאחר החלת עבודה שנתית לגן תכנית ה שלאת הבנייתבאור חיובי רואות  באופן כללי הגננות

רואות בה  אינןומרביתן , יומית בגן- פעילות היוםב מסייעגורם ה תכנית מובניתהן רואות במ 84%הרפורמה, 

מה גם נוהגות לבחון אותה בהתאם לביצועים בפועל, ) 73%(לספונטניות שלהן בעבודה. מרביתן  מפריע שגורם 

 תכניתמדווחות על קבלת עזרה מספיקה בהבניית ) 58%ן (ממחציתיותר פעילות הגן. ניטור של מאפשר ש

 שלאו ,העבודה גוזלת מהן זמן רב. עם זאת תכניתכי הבניית  גם חשותבשיעורים זהים אך  ,העבודה

פחות מצד הגננות כלפי תכנית חיובית גישה למתונה,  אף כימגמה, תחומים אחרים, הנתונים מצביעים על כב

שיעור נמוך במעט מקרב השוואה לתשע"ב, ב ,בתשע"גכך ו, הרפורמההעבודה השנתית לגן עם הטמעת 

 ,מקבלות עזרה בהכנתה ןהכי ו גננות סבורות כי היו להן כלים מתאימים לבניית תכנית העבודה השנתיתה

בין התכנית לבין הביצוע בפועל. אמנם השינויים במהלך קביעות כי הן נוהגות להשוות במדווחות  מהן פחותו

   . מצביעים על מגמה שליליתהם אך  ,הרפורמה לא היו גדוליםשנות 

  העבודה השנתית  תכניתל נוגע: עמדות הגננות ב19לוח 

  מידה את מסכימה ש..." ובאיז"

  
 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  
מסכימה 

במידה רבה 
  דואו רבה מא

מסכימה 
במידה 
  בינונית

ה ממסכי
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

מסכימה 
רבה במידה 

  דואו רבה מא

מסכימה 
במידה 
  בינונית

ה ממסכי
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

השתנתה  תכניתהעבודה על בניית ה

  בעקבות אופק חדש
43%  17%  40% 47% 17% 36% 

העבודה השנתית  השתנתה  תכנית

  בעקבות אופק חדש
40%  16%  44%  42% 16% 42% 

באופן כללי, את מרגישה שהיו לך כלים 

העבודה השנתית  תכניתמתאימים לבניית 

  לגן 
68% 15% 17% 66% 19% 15% 

העבודה  תכניתאת מקבלת עזרה בבניית 

 27% 16% 58%  25%  14% 61%  השנתית במידה שאת זקוקה לה

העבודה שנתית עוזרת לך  תכניתבניית 

 6% 10% 84%  6%  7% 83%  יומית בגן- בפעילות היום

את נוהגת להשוות באופן סדיר בין 

 10% 18% 73%  8%  14% 78%  לבין הביצוע בפועל  תכניתה

גוזלת ממך זמן  תכניתאת חשה שבניית ה

 28% 14% 58%  26%  15% 59%  רב

 תכניתאת חשה שהדרישה לפעול על פי 

העבודה השנתית מפריעה לספונטניות 

  שלך בעבודה
28% 21%  51%  26% 19% 55% 

  



העבודה  תכניתל הגננות התייחסותבין שני מגזרי השפה מבחינת  השוואה :השוואה לפי מגזר שפה •

שיעורים גבוהים בהרבה של שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה מחד, השנתית מעלה תמונה מורכבת. 

 תכניתמדווחות כי העבודה על בנית  , בהשוואה לשיעורן בגנים דוברי עברית,גננות בגנים דוברי ערבית

 תכנית, בהתאמה), כי בניית 39%לעומת  70%( העבודה השנתית השתנתה בעקבות הפעלת הרפורמה

, בהתאמה) וכי היו להן כלים 81%לעומת  93%יומית בגן (-עבודה שנתית עוזרת להן בפעילות היום

בגנים יותר של גננות שיעור גבוה עם זאת, העבודה השנתית.  תכניתמים והן קיבלו עזרה בבניית ימתא

העבודה השנתית גוזלת  תכניתחשות כי בניית , בגנים דוברי עברית לשיעורןבהשוואה  ,דוברי ערבית

   .), בהתאמה56%לעומת  61%מהן זמן רב (

  קטנותעבודה בקבוצות 

עבודה בקבוצות קטנות המאגדות מובילות הרפורמה,  על ידיעל פי תפיסות פדגוגיות מובילות המאומצות 

יומיות -להבדיל מהפעולות היום .בקידום הלמידה בעל חשיבות רבהגורם  היאילדים ברמות תפקוד שונות 

של רכב ה, בעבודה קבוצתית הגננת משפיעה על הםבוחרים את חבריהעצמם בהן הילדים שהספונטניות 

קבוצה קטנה קבוצת הילדים מבחינת מידת האחידות, רמת התפקוד, גודל הקבוצה וסוג הפעילות והכוונתה. 

עם הילדים, ומאפשרת לילדים להיות שותפים לפעילויות עם  של ממשמאפשרת לגננת  ליצור אינטראקציות 

רפורמת אופק חדש משלהם. סף המטרה של תדירות המפגשים על פי  ותילדים ברמות מסוגלות ותפקוד שונ

  שלושה מפגשים בשבוע.   הוא

 כלפימגוונות ומורכבות של הגננות התייחסויות תונים מצביעים על הנ – תדירות המפגשים הקבוצתיים

  . וממצאים אלצגים ומ ב20-ו א20 ות לוחב היבטים טכניים ותוכניים של העבודה בקבוצות קטנות.

מדווחות כי אכן קיימו מפגש קבוצתי אחד ) 89%הגננות (רוב רובן של , בתום שנתיים להחלת הרפורמה

דירות ת ,הגננות דיווחי פי על נראה גם כי. מראש ומרבית המפגשים נקבעובחודש שקדם לסקר,  לפחות

 23%, הבתום שנתיים להפעלת: המפגשים הקבוצתיים תואמת פחות או יותר את סף המטרה של הרפורמה

מהן  19%-ו ,פעמיים ביום מדווחות על 58%יום, במפגש קבוצתי אחד  כי הן מקיימותמהגננות  מדווחות 

ם מה 44%-כ :פחות מפגשים קבוצתיים מתקיימיםהורים הלדעת  אולםפעמים ביום.  4-3דווחות על מ

 9%רק ביום, ו שני מפגשים עלמדווחים  48%מדווחים כי ידוע להם שמתקיים מפגש קבוצתי אחד בלבד ביום, 

חלה ירידה בתדירות המפגשים במהלך הטמעת  עם זאת מפגשים ביום. 4-3 מתקיימיםמהם סבורים כי 

בלבד  49%לעומת  ,מהגננות על קיומם של יותר מפגשים מבעבר 55%דיווחו עם החלת הרפורמה  הרפורמה:

, היות שהשאלה התייחסה לשינוי בתדירות המפגשים הקבוצתיים אף על פי כן .לאחר שנתייםשדיווחו כך 

 נצפה לשינויים גדולים יותר בתדירות המפגשים עם החלת הרפורמה וליציבות או האטה ,אה ל"עבר"בהשוו

 . ךהמשב בתדירותם

  

  

  



  על פי דיווחי הגננות -יים תמאפייני תדירות המפגשים הקבוצ :א20לוח 

 קיימת האחרון בחודש "האם
  "?קבוצתי מפגש

"האם מפגש קבוצתי זה נקבע 
  מראש?"

  "?קבוצתי מפגש מתקיים תדירות באיזו, רגיל "ביום

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790) 
 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  לא  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן
3-4 

פעמים 
  ביום 

פעמיים 
  ביום 

פעם 
  ביום

3-4 
פעמים 
  ביום 

פעמיים 
  ביום 

פעם 
  ביום

91%  12%  89%  11%  88%  12%  87%  13%  21%  58%  21%  19%  58%  23%  

  

  על פי דיווחי הגננות - יים תדירות המפגשים הקבוצתהשינוי במאפייני  :ב20לוח 

  "?חדש אופק בעקבות מקיימת שאת הקבוצתיים המפגשים בתדירות שינוי חל "האם

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

כיום  מתקיימים
יותר או הרבה 
יותר  מפגשים 

  קבוצתיים

אין שינוי 
מבחינת 

המפגשים 
  הקבוצתיים

נערכים כיום 
פחות או הרבה 
פחות מפגשים 

  קבוצתיים

נערכים כיום 
יותר או הרבה 
יותר  מפגשים 

  קבוצתיים

אין שינוי 
מבחינת 

המפגשים 
  הקבוצתיים

נערכים כיום 
פחות או הרבה 
פחות מפגשים 

  קבוצתיים

55%  43%  2%  49%  48%  3%  

 , בהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי עברית,דוברי ערביתגננות בגנים  :השוואה לפי מגזר שפה •

אם כי הפער  ,יותר בתדירות המפגשים הקבוצתיים בעקבות הנהגת הרפורמהה גבוהה יעלימדווחות על 

מהגננות  69% ,שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה :בחלוף שנתיים ת מהצומצם במיד השפה בין מגזרי

דוברי עברית, דיווחו על שינוי בתדירות המפגשים בעקבות הנהגת בגנים  43%לעומת  ,בגנים דוברי ערבית

   .הרפורמה

תכנים המרכזיים במפגש קבוצתי ה , בדבר21לוח ב צגיםמוה ,מדיווחי הגננות :הקבוצתיים כני המפגשיםות

קריאת  גוןמרבית הגננות מנצלות  את המפגש הקבוצתי לפעילות פדגוגית כתכנים: של מגוון  הנתון עול

. מעניינת העובדה כי פחות ממחצית סיפור או משחק, ולשיפור המיומנויות הרגשיות והחברתיות של הילדים

בקבוצות מוקדשת  פעילותלטיפול בבעיות משמעת. כלומר, ה תיבוצמפגש הקבמהגננות מדווחות על שימוש 

נתונים לא  עולים עם זאת מעת.ל כשרים פדגוגיים ורגשיים ופחות לכיבוי שרפות בתחום המשעיותר לעבודה 

גננות  שיעור נמוך יותר שלתשע"ג בשנת  להשפעת הרפורמה על נושאי המפגשים הקבוצתיים: נוגעצפויים ב

  תשע"ב. שיעורן במדווחות על הקדשת המפגש הקבוצתי לנושא כלשהו, בהשוואה ל

  

  

  



  האחרון: שיעור הגננות המדווחות על תכנים מרכזיים במפגש הקבוצתי 21לוח 

  "האם המפגש הקבוצתי האחרון הוקדש בעיקר ל..."

 תשע"ב 
(n=824) 

 תשע"ג

(n=790) 

  40%  54%  שיחה חופשית על אירועי היום בגן 

שיפור המיומנויות הרגשיות או 
  63%  73%  החברתיות בחיי הילדים

  38%  48%  טיפול בבעיות משמעת ובעיות שוטפות

  56%  68%  קריאת סיפור

  70%  78%  משחק

  83%  89%  פעילות פדגוגית כלשהי

  

, בהשוואה גננות בגנים דוברי ערביתשיעור גבוה יותר של : באופן כללי, השוואה לפי מגזר שפה •

; זאת למֵעט  לכל אחד מהנושאיםעל הקדשת המפגש הקבוצתי  דיווחו לשיעורן בגנים דוברי עברית,

שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה,  השפה.מגזרי לא היו הבדלים בין  : בנושא זהפדגוגיתהפעילות ה

שיחה חופשית ולטיפול להקדשת המפגש ל כל הנוגעההבדלים בין המגזרים בולטים במיוחד ב

שני מהגננות בגנים דוברי עברית דיווחו כי הקדישו את המפגש ל 29%-ו 32% :בבעיות משמעת

דיווחו כי הקדישו את שבגנים דוברי ערבית  עמיתותיהןמ 58%-ו 63%לעומת בהתאמה,  ,נושאים אלו

 . בהתאמה, לכל אחד משני נושאים אלוהמפגש 

השתתפות  עלדיווחי גננות ל בנוגענתונים מוצגים  23-ו 22ות לוחב – השתתפות הילדים במפגש הקבוצתי

) 65%(מרבית הגננות שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, ולה כי עמהנתונים במפגשים קבוצתיים. הילדים 

אם כי חלה ירידה קלה בשיעור זה הילדים משתתפים במפגש קבוצתי לפחות פעם בשבוע, רוב מדווחות כי 

  7-ל 5בין  משתתפיםבוצתיים מרבית המפגשים הקבמדווחות כי גם הגננות  .רפורמהיישום הל שנייהבשנה ה

 ,במידה שווה יםממחצית הגנים הגננות מדווחות כי הילדים והגננות מדבר יותריתר על כן, ב. ילדים

הנתונים מצביעים על יציבות השתתפו במפגש באופן פעיל.  םלואו כבתשע"ג) רוב הילדים  78%ובמרביתם (

  הרפורמה. ה שלמבחינת מאפייני השתתפות הילדים במפגש הקבוצתי לאורך שתי שנות הטמעת

  

  

  

  



  ים קבוצתיים ילדים במפגשההשתתפות  עלגננות ה: דיווחי 22לוח 

  האחרון?" כמה ילדים השתתפו במפגש הקבוצתי"  "כמה ילדים משתתפים במפגש הקבוצתי, לפחות פעם בשבוע?"

 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

 רוב
 הילדים

או 
   םלוכ

כמחצית 
  מהילדים

חלק קטן 
  מהילדים

רוב או 
כל 

  הילדים

כמחצית 
  מהילדים

חלק קטן 
  מהילדים

8 
  ומעלה

5-7  
עד 

  ארבעה
8 

  ומעלה
5-7  

עד 
  ארבעה

67%  15%  4%  65%  13%  5%  16%  72% 12%  13%  74%  13%  

  

  

  ןאחרוהקבוצתי הילדים במפגש ההשתתפות מאפייני  עלגננות ה: דיווחי 23לוח 

  "מי דיבר במהלך המפגש הקבוצתי?"
השתתפו באופן פעיל במפגש מבין הילדים, כמה מהם "

  "הקבוצתי?

 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

את, 
כמעט כל 

  הזמן

את 
והילדים 
במידה 

  שווה

הילדים, 
כמעט כל 

  הזמן

את, 
כמעט 
  כל הזמן

את 
והילדים 
במידה 

  שווה

הילדים, 
כמעט 
  כל הזמן

כל 
  הילדים

רוב 
  הילדים

3-2  
כל 

  הילדים
רוב 

  הילדים
3-2  

2%  52%  15%  1%  53%  13%  22%  54%  24%  26%  52%  22%  

  

של השתתפות בבהרכב ו שני מגזרי השפהבין  של ממשלא ניכרו הבדלים  -השוואה לפי מגזר שפה  •

מהגננות בגנים דוברי עברית  65%, שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, כךהקבוצתיים. הילדים במפגשים 

לפחות  ימשתתפים במפגש קבוצת םלואו כדוברי ערבית דיווחו כי רוב הילדים מעמיתותיהן בגנים  63%- ו

דפוסים אלו לא היו ילדים.  7דיווחו כי במפגשים משתתפים עד  ,בהתאמה, 85%-ו 87%; פעם בשבוע

  להפעלת הרפורמה.  הראשונהשונים מהדפוסים שהתקבלו בשנה 

קרוב שנתיים לאחר החלת הרפורמה, כי עולה  24בלוח  צגיםהנתונים המומ – תנאים לקיום המפגש הקבוצתי

לקיומם של מאוד  במידה רבה או רבה מתאימיםממחצית מהסייעות דיווחו על תנאים  יותרמהגננות ו 50%-ל

ומהסייעות מהגננות חמישית אם כי כ ,מבחינת השקט ופעילותם של הילדים האחריםהמפגשים הקבוצתיים 

ה חל שיפור ישנה השניב ,. בהשוואה לשנת ההפעלה הראשונה של הרפורמהמספקיםטוענות כי התנאים אינם 

בגנים דוברי  ןהעמיתותיבהשוואה ל ,בגנים דוברי ערביתוהסייעות הגננות קל בתחום זה, בעיקר בקרב הגננות. 

ים פעילותם של הילדוהן מבחינת מרוצות יותר מהתנאים לקיום המפגש הקבוצתי, הן מבחינת השקט  ,עברית

   . האחרים

  



  לקיום המפגש הקבוצתי תנאים : 24 לוח

  מידה התנאים היו מתאימים לקיום המפגש הקבוצתי?" ו"באיז

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

במידה   
רבה או 

רבה 
  מאד

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה 

או בכלל 
  לא

במידה 
רבה או 

רבה 
  מאד

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה 
או בכלל 

  לא

במידה 
רבה או 

רבה 
  מאד

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה 

או בכלל 
  לא

במידה 
רבה או 
  רבה מאד

במידה 
  בינונית

במידה 
מועטה 
או בכלל 

  לא

מבחינת 

  19%  30%  51%  18%  32%  50%  21%  34%  45% 23%  35%  42%  שקט

 מבחינת

פעילותם של 

הילדים 

  האחרים

44%  37%  19%  46%  35%  18%  54%  32%  14%  53%  32%  15%  

  

 )76%(סייעות הרוב  ,תיקבוצמפגש בזמן שהגננת מקיימת  – פעילות הסייעות בזמן המפגש הקבוצתי

  מהן מאפשרות תמיד פעילות חופשית.  5%ורק  ,ר הילדיםשאמקיימות תמיד או בדרך כלל פעילות מובנית עם 

לעמוד על טיבם והשפעותיהם של המפגשים  כדי – הקבוצתייםהמפגשים  שליהם ותרומות יהםהשפעות

 ביןקשר ההתנהלות הגן, מבחינת  ו, לדעתן,ההשפעות והתרומות של מפגשים אל עלהקבוצתיים נשאלו הגננות 

  .25בלוח  צגיםילדים וחיי הילדים עצמם. הנתונים מולהצוות 

לתרומת המפגשים הקבוצתיים  נוגעעמדות חיוביות של הגננות ב הנתונים הכמותיים מצביעים באופן גורף על

 רגשית, פדגוגית וחברתית.מבחינה בהם ותמיכה ם חיזוקכן לקשר של הגננת עם הילדים וללהתנהלות הגן, 

מהגננות חשות כי המפגשים הקבוצתיים מעלים נושאים  81%-93%שנתיים לאחר החלת הרפורמה, 

חיזוק הקשר של הגננת עם הילדים, תורמים ול משמעותיים, תורמים לחיזוק ההסתגלות של הילדים לגן

טוענות  ניכר מהגננות שיעורלקידום הילדים מבחינה פדגוגית ועוזרים להם בהתמודדויות רגשיות וחברתיות. 

. ), בהתאמה69%- ו 65%( מעורר קשיים בקרב הילדיםו ואינ יע להתנהלות הגןכי קיום המפגשים אינו מפר

בכל הנוגע נות של הגנ יהןמתון, בתפיסותאף כי לה שינוי חיובי, ותשע"ג ענתוני נתוני תשע"ב ל ה ביןהשוואמ

  השפעות המפגשים הקבוצתיים.  ל

   



  של המפגשים הקבוצתיים   יהםוהשפעות יהםגננות על תרומותה: דיווחי 25לוח 

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

מסכימה   מידה את מסכימה כי..." ובאיז"
במידה רבה 
  או רבה מאד

מסכימה 
במידה 
  בינונית

מסכיה 
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

מסכימה 
במידה רבה 
  או רבה מאד

מסכימה 
במידה 
  בינונית

ה ממסכי
במידה 

מועטה או 
  בכלל לא

הקבוצתיים  עולים במפגשים 
  נושאים משמעותיים

84%  11%  5% 81%  16%  4%  

המפגשים הקבוצתיים מפריעים 
  להתנהלות השוטפת של הגן

21%  24%  55%  16%  19%  65%  

המפגשים הקבוצתיים מעוררים 
  קשיים בקרב הילדים

20% 17% 63% 16% 14% 69% 

המפגשים הקבוצתיים עוזרים 
לילדים בהתמודדויות רגשיות 

  וחברתיות

83% 11%  6%  83%  11%  6%  

המפגשים הקבוצתיים משפרים 
שלך עם  ההכרותאת מידת 

  הילדים

87% 8%  5%  87%  9%  4%  

המפגשים הקבוצתיים תורמים 
למתן מענה דיפרנציאלי מותאם 

  הילדים לצרכייותר 

84% 9%  4%  88%  8%  4%  

המפגשים הקבוצתיים תורמים 
  לחיזוק הקשר שלך עם הילדים

90% 7%  3%  91%  6%  3%  

המפגשים הקבוצתיים תורמים 
לחיזוק ההסתגלות של הילדים 

  למסגרת הגן

83% 10%  7%  85%  10%  5%  

המפגשים הקבוצתיים תורמים 
  לקידום הילדים מבחינה פדגוגית

92% 6%  2%  93%  6%  1%  

  

הגננות   להשפעות של המפגשים הקבוצתיים נמצא כי נוגע: באופן כללי, גם בהשוואה לפי מגזר שפה •

 אולם, דוברי עברית בגנים עמיתותיהןבהשוואה ל ,בגנים דוברי ערבית מדווחות על עמדות חיוביות יותר

-בפערים של כ וסתכמהו ,היו מתונים בהשוואה לתחומים אחרים השפה בין מגזרי בתחום זה ההבדלים

  .בממוצע 10%

  

שני ן מקיימות אך מרבית ,ןההבסיסיים שלהגננות רואות בקבוצה קטנה אחד מכלי העבודה , לסיכום

מוקדשים  מפגשים הקבוצתייםה. ולא שלושה כמתחייב מהנחיות הרפורמה ביוםמפגשים קבוצתיים 

לשיפור המיומנויות מיועדות  קצתןקריאת סיפור או משחק ו גוןכ פדגוגיות מובהקות קצתןלפעילויות שונות, 



סוברות כי התנאים  - יה לרפורמהייותר בשנה השנקצת  - מרבית הגננות הרגשיות והחברתיות של הילדים. 

עם  :זאת ועוד. המפגשים הקבוצתיים סבירים מבחינת השקט ופעילותם של הילדים האחריםלקיום 

העובדה רות ולמ ,מתונה, בתדירות המפגשים הקבוצתייםאף כי חלה ירידה, נראה כי השתרשות הרפורמה 

חלה גם בהיבט זה הילדים משתתפים במפגש קבוצתי לפחות פעם בשבוע,  כי רוב מרבית הגננות מדווחותש

 בעיני תחלל הגן נתפס לאהמפגשים מהחצר, כפי שנעשה בעבר,  העברת ירידה קלה בשנה השנייה לרפורמה.

יהן מתון,  בתפיסותאף כי , שיפורהרפורמה חל  ה שלטמעהבמהלך שתי שנות ה אם כי, בעייתי נושאהגננות כ

השפעות המפגשים הקבוצתיים  לבסוף, פגשים הקבוצתיים.בהם מתקיימים המשתנאים הכלפי הגננות  של

חשות כי מרבית הגננות באופן כמעט גורף:  ותכחיובי ותהתנהלות הגן ולרווחת הילדים נתפסלותרומותיהם 

חיזוק הקשר של ל ,מעלים נושאים משמעותיים, תורמים לחיזוק ההסתגלות של הילדים לגן אלומפגשים 

 וזאת  - להם בהתמודדויות רגשיות וחברתיות מסייעיםו ,לקידום הילדים מבחינה פדגוגיתוהגננת עם הילדים 

   בהשוואה לשנה הראשונה. ,אף יותר בשנה השנייה לרפורמה

    שיחות פרטניות

על של קשר כזה  העפשהרפורמת אופק חדש מייחסת חשיבות רבה לקשר האישי בין הילד לבין הגננת בשל ה

יחסי אמון. המפגש האישי, האנושי, וביטחון נחוץ ליצירת הקשר מיטבי מספק את הבסיס  . ותמהלך התפתחו

. על פי הילד עםהיכרות אישית מעמיקה יותר לגננת שבו הילד הוא במרכז ולא פרט בתוך קבוצה, מאפשר 

כלומר, בכל יום  ;ן הגננת לבין כל ילדמפגשים אישיים חודשיים בי 10- מתווה עקרונות הרפורמה נדרשים כ

  מפגשים אישיים מתועדים.  5-4- נדרשת לקיים כהגננת 

היבטים  יש לעבודה בקבוצות נוגעשדווחו ב ולמאפיינים העולים מהניתוח הכמותי השיחה הפרטניתמאפייני ל

  .  אחריםבפרמטרים  אלה מאלהשונים הם  אולם ,משותפים

 מאפיינים של התדירות ועל ההגננות  דיווחי מוצגיםב 26- א ו26ות לוחב – השיחה הפרטניתתדירות 

 ןלו, אם כי לא כהגננות מרביתשנתיים לאחר הפעלת הרפורמה,  כימהנתונים עולה השיחות הפרטניות. 

) מהשיחות 62%( יםשני שלישכי ו ,שיחה פרטנית אחת בחודש האחרון לפחות כי קיימומדווחות  ,)87%(

) סבורות כי 74%יתר על כן, בחלוף שנתיים להפעלת הרפורמה, מרבית הגננות (הפרטניות נקבעו מראש. 

שיחות ה תדירותכי סבורות  מהן 26%ורק  ,מהנחוץ גבוההמתאימה או הייתה תדירות השיחות הפרטניות 

לאחר שנתיים פחת הרפורמה, החלתה של בהשוואה לתחילת . יש להדגיש כי מהנחוץ הייתה נמוכה פרטניותה

שיחות ה נושאבדומה לתמונה שעלתה ב נחוץ.מה גבוהשיעור הגננות הסבורות כי מספר המפגשים היה 

, בעקבות אופק חדש ה בתדירות השיחות הפרטניותיליעל ע) מדווחות 61%גבוה של גננות ( שיעורהפרטניות, 

   בשנה השנייה לרפורמה.אם כי שיעורן ירד 

ללא , ההורים לקיומן של שיחות פרטניות נמוכהשל ודעות מה, שנתיים לאחר הפעלת הרפורמהעם זאת, גם 

  29%-כ, סבורים שלא מתקיימות שיחות פרטניות כלל מהם 28% :בהשוואה לתשע"ב של ממששינוי 

מהם סבורים כי   22%שיחות פרטניות,  בפעם מההורים מדווחים כי ידוע להם שמתקיימות מדי פעם

   .סבורים כי מתקיימות מספר שיחות פרטניות בחודש 22%עוד ומתקיימות מספר שיחות פרטניות בשנה, 



  לפי דיווחי הגננות -ות הפרטניות תדירות השיח :א26לוח 

 קיימת האחרון בחודש "האם
  "?עם ילד/ה מפגש

  "האם מפגש זה נקבע מראש?"

 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790) 

 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  לא  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן

83%  17%  87%  13%  69%  31%  62%  38%  

  

   לפי דיווחי הגננות -תדירות השיחות הפרטניות  עמדות כלפי  :ב26לוח 

  "?"מספר השיחות הפרטניות  שקיימת לדעתך
 בעקבות מקיימת שאת  השיחות הפרטניות בתדירות שינוי חל האם "

  "?חדש אופק

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

יותר 
  מתאים   מהנחוץ

פחות 
  מהנחוץ

יותר 
  מתאים   מהנחוץ

פחות 
  מהנחוץ

נערכים 
כיום יותר 
או הרבה 

יותר  
מפגשים 
  קבוצתיים

אין שינוי 
מבחינת 

המפגשים 
  קבוצתייםה

נערכים 
כיום פחות 
או הרבה 
פחות  

מפגשים 
  קבוצתיים

נערכים 
כיום יותר 
או הרבה 

יותר  
מפגשים 
  קבוצתיים

אין שינוי 
מבחינת 

המפגשים 
  הקבוצתיים

נערכים 
כיום 

פחות או 
הרבה 
פחות  

מפגשים 
קבוצתיי

  ם

14%  58%  26%  9%  65%  26%  65%  33%  2%  61%  36%  3%  

  

בהשוואה  ,גננות בגנים דוברי ערבית יותרשנתיים לאחר החלת הרפורמה, גם  :השוואה לפי מגזר שפה •

השיחות הפרטניות בתדירות  גדולים יותרמדווחות על שינויים  ,גנים דוברי עבריתלעמיתותיהן ב

יחות הפרטניות מתאימה ) ועל כך שתדירות השבהתאמה ,55%לעומת  80%( בעקבות הנהגת הרפורמה

  . , בהתאמה)70%לעומת  84%( מן הנחוץ גבוההאו 

 עניין התכנים שלבלמפגשים הקבוצתיים, גם  נוגעלממצאים שנתקבלו בבדומה  - שיחות הפרטניותכני הות

נראה כי הגננות מנצלות את שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה  :)27(לוח וונת השיחה הפרטנית עולה תמונה מג

כרות מעמיקה יותר יולה) 84%( יםדהתמודדות עם קשיים אישיים של הילכני ולהעלאת תהשיחה הפרטנית 

נציין כי בדומה גם לטיפול בבעיות משמעת. השיחה הפרטנית ) מנצלות את 59%(מהן  שיעור ניכר .)65%( עמם

אף ירידה, שנה השנייה להפעלת הרפורמה ב גם כאן חלהמפגשים הקבוצתיים, ה נושאלממצאים שהתקבלו ב

  תכנים השונים העולים בשיחה הפרטנית. ה עלדיווחי הגננות בקלה, כי 

  

  



   נהבשיחה הפרטנית האחרו: שיעור הגננות המדווחות על תכנים מרכזיים 27לוח 

  "האם המפגש הפרטני האחרון הוקדש בעיקר ל..."

  
 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  64%  66%  שיחה חופשית על אירועי היום בגן 

  84%  84%  התמודדות אישית רגשית חברתית של הילד

  59%  61%  טיפול בבעיות משמעת ובעיות שוטפות

  65%  67%  הילד עם   שלהכרות מעמיקה יותר יה

  37%  48%  קריאת סיפור

  54%  64%  משחק

  54%  68%  פעילות פדגוגית כלשהי

  

שיחות ה שאמפגשים הקבוצתיים, גם בנוה עלבאופן כללי, בדומה לדיווחים  השוואה לפי מגזר שפה: •

בגנים דוברי  לעמיתותיהןבהשוואה  ,ערביתגננות בגנים דוברי מקרב השיעורים גבוהים יותר  הפרטניות

     .דיווחו על הקדשת השיחה הפרטנית לכל אחד מהתחומים שנבחנו ,עברית

עמדות הגננות והסייעות בנוגע להולמות  עלנתונים  מוצגים 28לוח ב – השיחה הפרטניתתנאים לקיום 

הפרטניות  השיחותתנאים לקיום כי ההגננות מדווחות באופן כללי  של השיחות הפרטניות. ןהתנאים לקיומ

אם כי חל שיפור מה במידת שביעות הרצון של הגננות , המפגשים הקבוצתיים מהתנאים לקיוםפחות טובים 

שליש מהגננות סבורות כי התנאים בגן כרק כך,  .להפעלת הרפורמה שנייהסייעות בתחום זה בשנה ההו

ופעילותם של הילדים ) 30%(לקיום השיחה הפרטנית מבחינת השקט מאוד  במידה רבה או רבהמתאימים 

עמדות הסייעות בנוגע לתנאים לקיום המפגשים הפרטניים מבחינת השקט . מעניין כי )36%( האחרים

מחצית  שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, :הגננות עמדותיותר מ חיוביותפעילותם של הילדים האחרים ו

) 49%מבחינת השקט ( לקיומן של השיחות הפרטניותכי קיימים בגן תנאים מתאימים מהסייעות סבורות 

   בהשוואה לתשע"ב. ולא שינוי בשיעורים אלל, )55%פעילותם של הילדים האחרים (מבחינת ו

   



   הפרטנילקיום המפגש תנאים התאמת ה: 28 לוח

  ?"הפרטני"באיזה מידה התנאים היו מתאימים לקיום המפגש 

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

במידה   

רבה או 

רבה 

  מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

במידה 

רבה או 

רבה 

  מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

במידה 

רבה או 

רבה 

  מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

במידה 

רבה או 

  רבה מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

מבחינת 

  24%  27%  49%  25%  27%  48%  37%  33%  30% 35%  38%  27%  שקטה

 מבחינת

פעילותם של 

הילדים 

  האחרים

35%  37%  28%  36%  32%  32%  51%  30%  19%  55%  27%  18%  

   

גם  ,לאחר הפעלת הרפורמהשנתיים  מפגשים הקבוצתייםה עלבדומה לדיווחים : השוואה לפי מגזר שפה •

בגנים , בהשוואה לשיעורן גננות בגנים דוברי ערביתשל יותר  גבוה שיעורשיחות הפרטניות ה שאבנו

 , אם כי ההבדלים בין מגזריסבורות כי התנאים בגן מתאימים לקיום השיחות הפרטניות ,דוברי עברית

  לא היו גדולים.  השפה

ד לשיחה להתפלגות הקריטריונים לבחירת י מוצגת 29לוח ב – לבחירת ילד לשיחה הפרטנית קריטריונים

מתוך התשובות לשאלה הסגורה ולשאלת המשך פתוחה להגדרת הקריטריונים לבחירת ילד לשיחה  פרטנית.

על פי  שאר עושות זאתוה, מהגננות בוחרות ילדים לשיחה על פי סבב קבוע מראש 40%כי הפרטנית עולה 

  . ובדיקת התקדמותו , שינוי בתפקוד הילדועצמ ה של הילדיאירוע חריג בחיי הילד, פניסיבות, בהן נ מגוון של

 גננות הדיווחי לפי  –קריטריונים לבחירת ילדים לשיחה פרטנית : 29 לוח

  מהו הקריטריון לבחירת ילד לשיחה פרטנית?""

 תשע"ב

(n=824) 

  תשע"ג

(n=790) 

אין 
  קריטריון

שינויים 
בתפקוד 

  הילד

סבב 
קבוע 
  מראש

אירוע 
  חריג בגן

אירוע 
חריג 
בחיי 
  הילד

  אחר
אין 

  קריטריון

שינויים 
בתפקוד 

  הילד

סבב 
קבוע 
  מראש

אירוע 
  חריג בגן

אירוע 
חריג 
בחיי 
  הילד

  אחר

13%  12%  34% 3%  5%  35%  8%  13%  40%  3%  7%  30%  

  



בזמן עם הילדים  עושותפעילויות הן אילו הסייעות נשאלו  – השיחה הפרטניתפעילות הסייעות בזמן 

 הבהשוואה לשנ הסייעות עולה כימדיווחי . בנושא זהנתונים  מוצגים 30לוח בשהגננת מקיימת שיחה פרטנית. 

 , בהתאמה)76%לעומת  80%סייעות (של יותר שיעור גבוה הרפורמה  החלתה שלשנתיים לאחר  הראשונה,

  . מהן מאפשרות תמיד פעילות חופשית 7%ורק  ,פעילות מובנית עם יתר הילדיםבבדרך כלל או תמיד עוסקות 

  סייעות הדיווחי לפי  – הסייעות בזמן השיחה הפרטנית על ידיהפעלת הילדים : 30 לוח

 בזמן שהגננת מקיימת מפגש אישי עם אחד הילדים, האם את...""

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

תמיד מפעילה 
את יתר  
  הילדים

בדרך כלל 
מפעילה את 

 הילדיםיתר  

  

בדרך כלל 
 מאפשרת

 הילדים ליתר
 פעילות
  חופשית

 תמיד
 מאפשרת
 פעילות

 ליתר חופשית
  הילדים

תמיד מפעילה 
את יתר  
  הילדים

בדרך כלל 
מפעילה את 
 יתר  הילדים

  

בדרך כלל 
מאפשרת 

ליתר הילדים 
פעילות 
  חופשית

תמיד 
מאפשרת 
פעילות 

חופשית ליתר 
  הילדים

44%  32%  18% 6%  25%  45%  23%  7%  

 
  

טיבן  כלפיעמדות הגננות לעמוד על  כדי – של השיחות הפרטניותהנתפסות ן ותרומותיהן השפעותיה

של יהן להשפעותנוגע שהתייחסו לתפיסותיהן במספר שאלות והשפעותיהן של השיחות הפרטניות, הן נשאלו 

הנפשית והחברתית של בין הצוות לילדים ולרווחתם קשר ללהתנהלות הגן,  יהןולתרומותהשיחות הפרטניות 

  .31בלוח  צגיםהנתונים מו הילדים.
ת גורפות ועל עמדות חיובי יםמצביע השפעות של השיחות הפרטניותה כלפיעמדות הגננות בנוגע ל הממצאים

שנתיים לאחר הפעלתה, כך, להפעלת הרפורמה.  שנייהבשנה הקל שיפור  עם, במרבית ההיבטים שנבחנו

לחיזוק רווחתם הרגשית  תורמותשיחות הפרטניות ה) מסכימות כי 85%-91%רובן המוחלט של הגננות (

הילדים של הסתגלות הוהחברתית של הילדים, לחיזוק הקשר בין הגננות לילדים ולהיכרותן עמם, ולתהליכי 

בשנה  42%(לעומת  מהגננות 52% אמנם – מפגשים הפרטניים מפריעים להתנהלות הגןאשר לשאלה אם ה. לגן

בשנה  31%לעומת ( גננותמה 23% אולם ,כי מפגשים אלו אינם מפריעים הראשונה לרפורמה) סבורות

בשנה  60%לעומת ( מהגננות 66%אמנם , זהמפריעים להתנהלות הגן. בדומה לכן אחשות כי הם הראשונה) 

 22%לעומת מהן ( 19%אולם , קרב הילדיםחשות כי המפגשים הפרטניים אינם מעוררים קשיים ב הראשונה)

  מעוררים קשיים בקרב הילדים. אכן כי המפגשים הפרטניים  בשנה הראשונה) סבורות 

   



    יםהפרטני מפגשיםהשל יהן והשפעותיהן גננות על תרומותה: דיווחי 31לוח 

  מידה את מסכימה כי..." ובאיז"

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  

מסכימה 

במידה רבה 

  מאדאו רבה 

מסכימה 

במידה 

  בינונית

מסכיה 

במידה 

מועטה או 

  בכלל לא

מסכימה 

במידה רבה 

  או רבה מאד

מסכימה 

במידה 

  בינונית

מסכיה 

במידה 

מועטה או 

  בכלל לא

במפגשים הפרטניים עולים 
  נושאים משמעותיים

78% 18%  4% 77%  19%  4%  

המפגשים הפרטניים  מפריעים 
  להתנהלות השוטפת של הגן

31%  27%  42%  23%  25%  52%  

המפגשים הפרטניים  מעוררים 
  קשיים בקרב הילדים

22% 18% 60% 19% 15% 66% 

המפגשים הפרטניים  עוזרים 
לילדים בהתמודדויות רגשיות 

  וחברתיות

84% 10%  6%  85%  11%  4%  

המפגשים הפרטניים  משפרים את 
  מידת ההכרות שלך עם הילדים

88% 7%  5%  89%  7%  4%  

הפרטניים  תורמים המפגשים 
למתן מענה דיפרנציאלי מותאם 

  יותר לצרכי הילדים

86% 11% 3%  87%  11%  2%  

המפגשים הפרטניים  תורמים 
  לחיזוק הקשר שלך עם הילדים

92% 6%  2%  91%  7%  2%  

המפגשים הפרטניים  תורמים 
לחיזוק ההסתגלות של הילדים 

  למסגרת הגן

84% 10%  6%  85%  9%  6%  

הפרטניים  תורמים המפגשים 
  לרווחתם הנפשית של הילדים

85% 10%  4%  88%  10%  3%  

המפגשים הפרטניים  תורמים 
  לקידום הילדים מבחינה פדגוגית

78% 13%  9%  76%  14%  10%  

  

בגנים כי נמצא  השיחות הפרטניותשל  יהןהשפעות סוגיית: באופן כללי, גם בהשוואה לפי מגזר שפה •

 אולם. עבריתגנים דוברי גבוה משיעורן במדווחות על עמדות חיוביות ההגננות שיעור דוברי ערבית 

מרגישות כי השיחות הפרטניות מגבירות את מהגננות  87%בגנים דוברי עברית  התמונה מורכבת:

 16%רק עם זאת, . 96%-שיעורן מגיע ל בגנים דוברי ערבית ואילו כרות שלהן עם הילדים,ימידת הה



 26% לעומת, עברית חשות כי השיחות הפרטניות מעוררות קשיים בקרב הילדיםמהגננות בגנים דוברי 

   .מעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית

לחיזוק רווחתם הרגשית חשובה שיחות הפרטניות תרומה רואות ב רובן המוחלט של הגננות, לסיכום

הגננות אכן מקיימות מרבית  שנתיים לאחר החלת הרפורמה .םוהחברתית של הילדים ולתהליכי הסתגלות

מרבית הגננות סבורות כי תדירות  .מהנדרש על פי מתווה אופק חדש נמוכהבתדירות אך  ,שיחות פרטניות

לאחר הרפורמה, הפעלתה של בהשוואה לתחילת אך , מן הנחוץ גבוהההשיחות הפרטניות מתאימה או 

בדומה למפגשים ו ,נחוץמהגבוהה ה יתהמפגשים הי תדירותשנתיים פחת שיעור הגננות הסבורות כי 

השיחות את תדירותן של השיחות הפרטניות לרמה מספיקה.  עלתהמרביתן סוברות שהרפורמה ה הקבוצתיים

 עמוכרות מעמיקה יותר ילה ,להתמודדות עם קשיים אישיים של הילדתכנים הקשורים מוקדשות להפרטניות 

על תוכן כלשהו  ותשיעור הגננות המדווחאם כי לאחר שתי שנות רפורמה פחת  ,טיפול בבעיות משמעתול

 תנאים לקיוםוואה לפחות בהשטובים התנאים לקיום השיחות הפרטניות לדעת הגננות, . בשיחה הפרטנית

חל שיפור בתחום זה בשנה השנייה להפעלת לדעת הגננות והסייעות , אם כי המפגשים הקבוצתיים

פעילותם של ועמדות הסייעות בנוגע לתנאים לקיומם של המפגשים הפרטניים מבחינת השקט  .הרפורמה

פי  בחירת הילדים לשיחה הפרטנית נעשה לא רק על לבסוף,  הגננות. עמדותיותר מ חיוביותהילדים האחרים 

, שינוי ועצמ יה של הילדיאירוע חריג בחיי הילד, פנ ןוגסבב קבוע מראש, אלא גם על פי מגוון של סיבות, כ

   . , ללא שינויים מהותיים בדפוס זה במהלך השתרשות הרפורמהשל הילדים םבתפקוד הילד ובדיקת התקדמות

  תיעוד 

מיפוי כיתת התיעוד כלל  .יוותכניות הגןפעילויות את הגננות לתעד לשם מימוש יעדי רפורמת אופק חדש הונחו 

התייחסות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מפגשי הורים לדיווח הגן, עבודה בקבוצה, פגישה אישית פרטנית, 

פשר לצוות הגן לזהות צרכים ונסיבות לא כדיאחר פעילות הילדים לעקוב  נועדהתיעוד  .פרטני וישיבות צוות

על נתונים  מוצגים 32לוח ב .משתנים, לנקוט גמישות בדרכי היישום ולהכניס שינויים בשגרה המתוכננת

  סקר בתחום התיעוד. התוצאות 

שנתיים לאחר החלת הרפורמה וכך,  ,תיעוד נתפס כחידוש מובהק וכמרכיב מרכזי בתכניתה כי מהסקר עולה

. גנים דוברי עבריתבהשוואה לבגנים דוברי ערבית  יותר, מייחסות לתיעוד חשיבות בעבודתן בגןמרבית הגננות 

קרוב למחציתן חשות כי אין להן די כלים  ,הפעילות בגןנוהגות לתעד כנדרש את מבנה אכן  הגננות שרובאף 

עם זאת, נראה כי במהלך . )43%( עבורןבמטלה קשה  הואוכי התיעוד ) 42%( מתאימים לתיעוד הפעילות

חשות שיש להן כלים  )8%יה של י(עליותר גננות  יוםכ, והגננות לתיעוד ן שלחל שיפור ביחסהטמעת הרפורמה 

   . מדווחות על קושי בתיעוד) 3%(ירידה של גננות ופחות  ,מתאימים לשם התיעוד

   



  גן בפעילות התיעוד גע לעמדות הגננות בנו: 32לוח 

  מידה..." ובאיז"

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790) 

  
במידה רבה 

  או רבה מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה או 

  בכלל לא

במידה רבה 

  או רבה מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

 מועטה או

  בכלל לא

  11%  23%  66% 13%  21%  66%  מסייע לך התיעוד בעבודתך בגן

את מרגישה שיש לך כלים 

  מתאימים לתיעוד הפעילות בגן
50%  30%  20%  58%  28%  14%  

את מרגישה כי תיעוד מבנה 

  הפעילות בגן קשה לך
46% 30% 24% 43% 30% 28% 

  

שדווחו עד  הרפורמה מרבית תחומיעולה כי בדומה ל שני מגזרי השפההשוואה בין מ: השוואה לפי מגזר שפה

גנים עמיתותיהן בבהשוואה ל ,עמדה חיובית יותר של גננות בגנים דוברי ערבית ניכרתתיעוד ה נושאגם בכה, 

מהגננות בגנים דוברי עברית רואות בתיעוד  60%רק שנתיים לאחר החלת הרפורמה בגנים, . כך, דוברי עברית

 ,עבריתמעמיתותיהן בגנים דוברי ערבית. כמו כן, יותר גננות בגנים דוברי  79% לעומת גורם מסייע בעבודתן,

חשות כי אין להן די כלים מתאימים לשם תיעוד הפעילות בגן  ,ביתרעבהשוואה לעמיתותיהן בגנים דוברי 

  ). , בהתאמה32% לעומת 47%( וכי התיעוד קשה להן) , בהתאמה38%לעומת  44%(

  

  סיכום -  בגניםאופק חדש המיושמים של רכיבים 

צוות הגן. של התנהלות בכמעט אך ורק בפעולות ו יהפרק זה עסק ברכיבי אופק חדש שמידת הטמעתם תלו-תת

עבודה פרטנית ותיעוד. , בקבוצה קטנה העבודה, עבוד תכניתבהם כוללים כתיבה ועבודה על פי שם יהעיקרי

למלא אחר יעדי  המַבצעים מצדבחלקו, מוצלח תמונה כללית של ניסיון, רכיבים אלו מצטיירת ל כל הנוגעב

לאורך שתי במרבית התחומים מגמת שיפור  ן וניכרתבעיקרות חיובירכיבים אלו  כלפי יהםעמדות .הרפורמה

, בעיקר מצד הגננות, מעוררים לרכיבים אלו נוגעבשעלו  עם זאת, העמדות והקולות השונים שנות הרפורמה.

   .הםדרכי הביצוע המיטביות של בדברשאלות שונות 

 , ובשיעורים זהים בשני מגזרימהן 98% -  רובן המוחלט של הגננותשנתיים לאחר החלת הרפורמה, כך, 

 זאת. תהוהכינו אהן עצמן  ומרביתן מציינות כי ,בגן תכנית עבודה שנתיתמדווחות על קיומה של   -השפה 

  ואף ןיומית בג- לפעילות היום מסייעגורם התכנית עבודה שנתית  ה שלבהבנירואות רוב הגננות  :ועוד

לספונטניות שלהן רואות בה גורם המפריע  אינןומרביתן , פועלב לביצועים בהתאם אותה לבחון נוהגות

זמן הרב ה הואגם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה,  ,עקב אכילס של הכנת תכנית עבודה שנתיתבעבודה. 

תחומים אחרים, לא שלא כבנראה כי  יתר על כן,. עדר כלים מתאימים ועזרה בהבנייתהיוההכנתה הנדרש ל



מתונה,   אף כימגמה, הנתונים מצביעים על משכות הרפורמה: יהסתגלות מצד הגננות בתחום זה עם הניכרת 

בתשע"ג פחות גננות סבורות כי היו : פחות מצד הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית לגןחיובית גישה  לש

כי הן מדווחות  מהן פחותו ,מקבלות עזרה בהכנתה ןהכי ו להן כלים מתאימים לבניית תכנית העבודה השנתית

בין התכנית לבין הביצוע בפועל. אמנם השינויים במהלך שנות הרפורמה לא היו  קביעותנוהגות להשוות ב

    .ובכיוון שלילי בהיבטים אלמצביעים על מגמה הם אך  ,גדולים

קטנה אחד מכלי העבודה הבסיסיים הבקבוצה ות הגננות רוא, קטנה בקבוצה עבודהשל  לרכיב אשר

הנדרשת על פי מתווה אופק חדש המפגשים תדירות שסבורות הגננות אף . של עבודת הגן והמשמעותיים

אם כי , המטרה של מתווה הרפורמה בהיבט זהרובן מדווחות כי הן מגיעות בסופו של דבר לסף , גבוהה מדי

ההורים מצדם אינם מודעים  ה בתדירות המפגשים הקבוצתיים עם השתרשות הרפורמה.ת מחלה יריד

חלה ירידה, נראה כי  עם השתרשות הרפורמה :ם למעשה. זאת ועודמילמספר המפגשים הקבוצתיים המתקיי

הילדים  רובמרבית הגננות מדווחות כי העובדה שולמרות  ,מתונה, בתדירות המפגשים הקבוצתייםאף כי 

חלה ירידה קלה בשנה השנייה גם בהיבט זה  משתתפים במפגש קבוצתי לפחות פעם אחת בשבוע,

אף , בעייתי נושאהגננות כ על ידי תחלל הגן נתפס לאהמפגשים מהחצר, כפי שנעשה בעבר,  העברת לרפורמה.

 תנאיבכל הנוגע להגננות של מתון, בתפיסות אף כי , הרפורמה חל שיפור ה שלשבמהלך שתי שנות הטמעת

תרומת המפגשים הקבוצתיים להתנהלות בדבר עמדות הגננות לבסוף,  פגשים הקבוצתיים.המ קיומם של

חיוביות  הן רגשית, פדגוגית וחברתיתבהם מבחינה ותמיכה  םחיזוקלקשר של הגננת עם הילדים ולהגן, 

  בשנה השנייה לרפורמה בהשוואה לשנתה הראשונה., ואף יותר מאוד

שיח ה כיורובן המוחלט של הגננות מסכימות  ,ומשמעותי חיוביגורם כ ותשיחות הפרטניות נתפסהגם 

לחיזוק רווחתם הרגשית והחברתית  חשובהשיחות הפרטניות תרומה ב רואות הן. חידושעמו  מביאהפרטני 

אמורים שלתכנים  כל הנוגעבהירות ב-איכי שוררת בעת גם טוענות  האך ב ,םשל הילדים ולתהליכי הסתגלות

בתדירות אך  ,מרבית הגננות אכן מקיימות שיחות פרטניות שנתיים לאחר החלת הרפורמה. הןב כללילה

שהרפורמה הגבירה   מרביתן סוברות ,בדומה למפגשים הקבוצתייםו ,מהנדרש על פי מתווה אופק חדש נמוכה

 בעינינתפסים, בעיקר התנאים לקיום השיחות הפרטניות את תדירות השיחות הפרטניות לרמה מספיקה. 

חל לדעת הגננות והסייעות , אם כי המפגשים הקבוצתיים תנאי קיומם שלוואה לפחות בהשטובים הגננות, כ

  . שיפור בתחום זה בשנה השנייה להפעלת הרפורמה

ומרבית הגננות אכן  נוהגות לתעד כנדרש את  תכניתנתפס כחידוש מובהק וכמרכיב מרכזי בתיעוד ה, לבסוף

, לא ממש ברור להן חשות כי אין להן די כלים מתאימים לתיעוד הפעילות רבות, זאת עםמבנה הפעילות בגן.  

 חל התיעוד בתחום גם עם זאת,  .ומעמיסההן מתייחסות לתיעוד כאל  מטלה קשה  לוהכמה ואיך לתעד ובסך 

כך שיותר גננות חשות כיום שיש להן כלים מתאימים  , הרפורמה הטמעת מהלךעמדות הגננות בב מה שיפור

  .  , בהשוואה לדיווחים בשנה הראשונה להחלת הרפורמהלשם התיעוד ופחות מדווחות על קושי בתיעוד

, ניכרת מגמת שיפור והסתגלות עם הגננות על ידינראה אם כן, כי גם ביחס לרכיבי אופק חדש המיושמים  

מתונה אמנם, בתדירות המפגשים הקבוצתיים ה, למרות הירידהחלוף השנים, אם כי לא בכל התחומים.  כך, 

, וכן בהם מתקיימים המפגשים הקבוצתייםשתנאים ב שיפורסבורות כי חל בשנה השנייה לרפורמה, הגננות 

קשר של ללתרומת המפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן,  בנוגענצפו עמדות חיוביות יותר מצד הגננות 



, עמדות שהיו מלכתחילה רגשית, פדגוגית וחברתית בהם מבחינה ותמיכה םחיזוקלהגננת עם הילדים ו

התנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, שאף , על כך חיוביות גם בשנה הראשונה לרפורמה. נוסף

שיפור ניכר גם בהם , המפגשים הקבוצתיים תנאי קיומם שלוואה לפחות בהשטובים הגננות, כ בעיניבעיקר 

לבסוף, למרות הגישה השלילית בעיקרה כלפי . בשנה השנייה להפעלת הרפורמהגנים ב םצוותיבעמדות ה

  התיעוד, ניכרת התמתנות בעמדה זו בשנה השנייה לרפורמה. 

גם : כך, אלא נסיגה תגלות למתווה הרפורמה, מנגד, הסקרים מראים כי בתחומים מסוימים לא חלה כל הס

פחות מצד חיובית גישה  לשמתונה, אף כי מגמה, הנתונים מצביעים על שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, 

פחות גננות סבורות כי היו להן כלים מתאימים לבניית תכנית  :הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית לגן

בין  קביעותמדווחות כי הן נוהגות להשוות ב מהן ופחות ,בהכנתההן מקבלות עזרה כי העבודה השנתית ו

מצביעים על הם אך  ,התכנית לבין הביצוע בפועל. אמנם השינויים במהלך שנות הרפורמה לא היו גדולים

מתונה, בתדירות אף כי חלה ירידה, שנתיים לאחר החלת הרפורמה , כמו כן. ובהיבטים אל תמגמה שלילי

הילדים משתתפים במפגש קבוצתי  רובמרבית הגננות מדווחות כי העובדה שולמרות  ,המפגשים הקבוצתיים

  לפחות פעם בשבוע, גם בהיבט זה חלה ירידה קלה בשנה השנייה לרפורמה.

  

  פגישות עם ההורים -  הגננות על ידיו מיושם ג. רכיב של אופק חדש שכמעט אינ2

 חדש אופק ברפורמת רכיבים של והטמעתם ליישומם נוגעב מצב תמונת תוארה הקודמים הפרקים-תת בשני

אחרון ה פרקה-בתתם. ות ליישאמורהגננות והסייעות שאחרים של רכיבים ו ,המערכת על ידי המתופעלים

 - , והוא להלן וצגוי קצתןש שונות מסיבותבגנים,  יושם בפועללא עדיין יתואר רכיב שחרף הכללתו ברפורמה 

  .פגישות עם ההורים

טובת כאחד מיסודות הרפורמה. מתכנניה מדגישים כי  מוצג החיבורים וקשרי השותפות עם ההוריםחיזוק 

הורים תוך תיאום ציפיות ברור, התחשבות, בין ההילד מחייבת שיתוף פעולה פורה בין צוות החינוך בגן ל

, לכלול את אמורים, על פי הרפורמהקבלה וכבוד הדדי. נתיבי שיתוף הפעולה להידוק הקשר עם ההורים 

 ,מפגשים לצורך דיווח פרטני על תפקוד הילד בגן   ,העברת מידע על התכניות החינוכיות בגן   :אלההמרכיבים ה

שיתוף בין וליצור קשר של אמון הדדי  כדי הורים בעשייה החינוכית בגן.של פיתוח אפיקי השפעה ומעורבות ו

מפגשים סדירים בין הגננת לבין כל אחד לקיים ממליצה הרפורמה ילד הצוות הגן לבין משפחתו של 

מההורים. ההנחיה היא לקיים מפגשים אחדים במהלך שנת הלימודים לשם דיווח המבוסס על תיעוד 

, נטיותיו י. מצופה כי במפגשים יתוארו התפקוד הכללי של הילד, מצבו החברתי והרגשמקצועי של הגננת

נות על תדירות המפגשים עם ההורים, על השינוי נהג נשאלו סקרשאלוני הבוהעדפותיו, התקדמותו וקשייו. 

בעקבות  אופן כלליבאיכות המפגשים והקשר עם ההורים  ם שלבתדירות זו בעקבות אופק חדש, ועל מדדי

    .אופק חדש

 )83%מרבית הגננות (שנתיים לאחר החלת הרפורמה  – ההורים לביןצוות הגן  ם ביןמפגשיהתדירות 

בגנים  מהגננות 90%-ו יתגננות בגנים דוברי עברמה 80%(דיווחו כי קיימו מפגשים עם ההורים במהלך השנה 



עמדות  מוצגות 33לוח ב .)בשנת תשע"ב 84%(רפורמה להראשונה  הללא שינוי בהשוואה לשנ, דוברי ערבית)

לא מבוטל שיעור בצד מפגשים עם ההורים. נראה כי ה םואיכות םתדירותהשפעת הרפורמה על ל נוגעהגננות ב

בגנים יותר  – עדר שינוי בתדירות המפגשים עם ההורים בעקבות אופק חדשיהעל המדווחות  )59%של גננות (

) דיווחו על 34%כשליש מהגננות (), , בהתאמה33%לעומת  69%( גנים דוברי ערבית, בהשוואה לדוברי עברית

 גנים דוברי ערבית, בהשוואה לבגנים דוברי עבריתפחות ה הרבאם כי  -  עם ההוריםה בתדירות המפגשים יעלי

  . אך גם זאת ללא שינוי בשנה השנייה לרפורמה בהשוואה לשנתה הראשונה ,, בהתאמה)66% לעומת 21%(

מרבית  גם על איכות המפגשים עם ההורים:בלבד לרפורמת אופק חדש בגנים השפעה מועטה כי גם נראה 

מהן דיווחו  31%ורק , עדר שינוי באיכות המפגשים עם ההורים בעקבות אופק חדשי) דיווחו על ה66%הגננות (

 של ממשלא חלו שינויים נראה כי  :זאת ועוד. בין שני מגזרי השפה ניכריםהבדלים ללא  על שינוי חיובי,

כי חל שיפור  םעל תדירות המפגשים, א הלהשפעת כל הנוגעב הגננות במהלך שתי שנות הרפורמה עמדותב

  השפעתה על איכות המפגשים עם ההורים.בדבר  יהןמסוים בעמדות

  

   דיווחי הגננותלפי   -המפגשים עם ההורים  ם שלואיכות םתדירות בדברעמדות  :33לוח 

 הפגישות תדירות השתנתה חדש אופק בעקבות "האם
  הילדים?" הורי עם האישיות

 אופק בעקבות השתנתה ההורים עם המפגשים איכות מידה באיזו  "
  "?חדש

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

 תשע"ב
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

עלתה 
או 

עלתה 
  מאד

לא 
השתנת

  ה 

פחתה 
או 

פחתה 
  מאד

עלתה 
או 

עלתה 
  מאד

לא 
השתנת

  ה 

פחתה 
או 

פחתה 
  מאד

איכות 
המפגשים 
השתנתה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

אין שינוי 
באיכות 
  המפגשים

איכות 
המפגשים 
השתנתה 
 לרעה או

  לרעהמאוד 

איכות 
המפגשים 
השתנתה 
 לטובה או

מאוד 
  לטובה

אין שינוי 
באיכות 
  המפגשים

איכות 
המפגשים 
השתנתה 
 לרעה או

  לרעהמאוד 

34%  60%  6%  34%  59%  7%  29%  69%  2%  31%  66%  3%  

  

של אופק חדש  השפעות הנתפסותגם על הנשאלו הגננות והסייעות  - מאפייני הקשר בין צוות הגן להורים

 :מצביעים על דפוס כמעט זהה לגננות ולסייעות ,34ים בלוח צגומה ,. הנתוניםעל מדדי קשר בין ההורים לגן

ההורים של רצון הסבורות כי לרפורמה אין השפעה על שביעות ומהסייעות מהגננות  יםכשני שליש

ורק כשליש מהן  ,מידת ההיכרות שלהם עם הנעשה בגןמהפעילויות בגן, על שיתוף הפעולה שלהם ועל 

 דוחדומה למרבית המדדים האחרים שנבחנו בבעם זאת, . וסבורות כי לאופק חדש השפעה חיובית במדדים אל

על להפעלת הרפורמה בדיווחי הגננות והסייעות כאחד  שנייהחל שיפור קל בשנה הכאן הערכה זה, גם 

   . ות ההוריםדעמ

   



  השפעות נתפסות  של אופק חדש על מדדי קשר בין ההורים לגן : 34לוח 

  מבחינת...?" לגן  ההורים שבין הקשר על  לדעתך השפיעה חדש אופק רפורמת מידה באיזו"

 סייעות  גננות  

 תשע"ב  
(n=824) 

  תשע"ג

(n=790)  

  תשע"ב

(n=640)  

  תשע"ג

(n=645)  

במידה   

רבה או 

רבה 

  מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

במידה 

רבה או 

רבה 

  מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

במידה 

רבה או 

רבה 

  מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

במידה 

רבה או 

  רבה מאד

במידה 

  בינונית

במידה 

מועטה 

או בכלל 

  לא

שביעות 

רצון 

ההורים 

מהפעילויות 

  בגן 

35%  62%  3% 38%  58%  4%  37%  60%  3%  39%  56%  5%  

שיתוף 

 שלהפעולה 

  ההורים 

32%  66%  2%  36%  61%  3%  32%  67%  1%  35%  61%  4%  

הגברת 

היכרות 

ההורים עם 

  הנעשה בגן 

33% 66% 1% 38%  60%  2%  33% 66% 1% 37%  61%  2%  

  

ללא שינוי בשנה  שני מגזרי השפה,ניכרים הבדלים גדולים בין גם בתחום זה : השוואה לפי מגזר שפה •

 גננות וסייעותשל הרבה יותר שיעור גבוה למשל,  ,כך לרפורמה בהשוואה לשנתה הראשונה. היהשני

סבורות כי לרפורמה השפעה חיובית על  ,בגנים דוברי עברית , בהשוואה לשיעורןבגנים דוברי ערבית

 שלהםעל שיתוף הפעולה ו) , בהתאמה34%-ו 25%לעומת  68%-ו 72%( ההורים נם שלשביעות רצו

  ). , בהתאמה31%-ו 25% לעומת 57%-ו 67%(

  

כי קיימו מפגשים עם ההורים במהלך מדווחות מרבית הגננות שנתיים לאחר החלת הרפורמה , לסיכום

ם של מפגשים בתדירותה ימהן מדווחות על עלישליש ו ,רפורמההראשונה ל ה, ללא שינוי בהשוואה לשנהשנה

לרפורמת אופק נראה כי . עם זאת שתי שנות הרפורמהללא שינוי במהלך גם זאת אלו בעקבות אופק חדש, 

יווחו על שינוי חיובי דרק שליש מהגננות : על איכות המפגשים עם ההוריםבלבד חדש בגנים השפעה מועטה 

יותר בשנתה השנייה של הרפורמה בהשוואה לשנתה הראשונה. קצת  באיכות המפגשים בעקבות אופק חדש,

ההורים  נם שלסבורות כי לרפורמה אין השפעה על שביעות רצו הגננות והסייעותמרבית  ,כמו כן

ורק כשליש מהן  ,מהפעילויות בגן, על שיתוף הפעולה שלהם ועל מידת ההיכרות שלהם עם הנעשה בגן

 דוחדומה למרבית המדדים האחרים שנבחנו בבעם זאת, . וסבורות כי לאופק חדש השפעה חיובית במדדים אל



בשנה השנייה  עמדות ההוריםבשיפור קל  דיווחי הגננות והסייעות כאחד,לפי  ,חל הערכה, גם בתחום זהה

 .להפעלת הרפורמה

 

  מצב אורית –" חדש אופק" של וההטמעה היישום תהליכי  -  2 פרק סיכום

למידת היישום וההטמעה של רפורמת אופק חדש  נוגעבתמונת מצב  הציגל נועד, דוח, המרכזי בהנוכחיפרק ה

, הן ברמת המיקרו בהתייחסות לרכיבים הפרטניים של הרפורמה והן לאחר החלתה בכל הגניםשנתיים בגנים 

של מובילות המתכננות וההתהליכים והתפיסות החינוכיות שהובילו והנחו את  נוכחל –ברמת המקרו 

ביעות לשהרפורמה. התיאורים וההערכות התייחסו למצב בפועל, להבדלים ברמות הביצוע בגנים שונים ו

חלוקת ל הובילו הממצאיםרכיבי אופק חדש. ההורים, מכל אחד מֵ   ובכללם, תכניתצון של המעורבים בהר

 צוות על ידי בעיקר המיושמים רכיבים, המערכת על ידי בעיקר המיושמים רכיבים: קבוצות שלושהרכיבים ל

  . בלבדרכיב המיושם באופן חלקי  –פגישות עם ההורים ו ,הגן

וההדרכה  ,היו שכר הצוות, הארכת יום העבודהעליהם הייתה אחראית המערכת שרכיבי אופק חדש 

מרבית  :הגננות  מומש באופן מלא כמעט ן שלהממצאים מראים כי רכיב העלאת שכר. בהטמעת הרפורמה

רמת שביעות . עם זאת, שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, שכרן עלה בעקבות אופק חדשכי דיווחו ת אכן הגננו

שבעות רצון היו סייעות הו, מהשכר ומהתנאים הסוציאליים בקרב הגננות והסייעות לא הייתה גבוהההרצון 

בקרב הגננות והסייעות יה בשביעות הרצון ימגמת על ניכרת הרפורמה שנותבמהלך , אם כי פחות משכרן אף

   כאחד.

רו בקרב ראת הדילמות שש שיקפוהיו מגוונות ומורכבות ולהארכת יום הפעילות בגן  נוגעצוות הגן ב עמדות

את הארכת יום הפעילות בגנים,   שוללים אינם, הסייעת וההורים הגננות מרבית, מחדהצוות בתחום זה. 

עקב אכילס של . , אף יותר בקרב ההוריםעם השתרשות הרפורמהתפיסות חיוביות יותר  לשוניכרת מגמה 

יום  ארכתההשלכות הקשות של ה צוות הגן בדבר על ידיהארכת יום הלימודים מתמקד בתחושה המדווחת 

 עדריה, וצוות הגןהמוטל על בעומס  היהעליהשחיקה והילדים, בקרב רעב העייפות וה מבחינתהלימודים 

 . עם זאתהרפורמה בעקבותנוספת את תוספת הפעילויות המגולמות והנדרשות ה שעההלכלול בחצי  היכולת

   השתרשה בגנים. שליליות מותנו ככל שהרפורמההעמדות ה

תדירות והן מבחינת ההן מבחינת , חיובי כגורם מרבית הגננות שקיבלו אותה על ידיההדרכה נתפסת 

 אלו  ניכר שיפור בעמדות ואף שחלה ירידה בתדירותה בשנה השנייה לרפורמה,  למרות העובדה, םתכניה

אך להבדיל הייתה גבוהה, התמיכה המקצועית מן של הגננות הרצון   גם שביעות. לאורך שתי שנות הפעלתה

  , חלה בה דווקא ירידה לאורך שנות הרפורמה. לתדירות ההדרכה נוגעמעמדותיהן ב

ת כתיבכללו  צוות הגןשל התנהלות באך ורק בפעולות ו הייתה תלויהאופק חדש שמידת הטמעתם  רכיבי

 נוגעהתמונה הכללית המצטיירת בעבודה פרטנית ותיעוד. , בקבוצה קטנה ה, עבודועבודה על פיה תכנית

 כלפיעמדות הצוות  .בחלקו, של הצוות למלא אחר יעדי הרפורמהמוצלח לרכיבים אלו היא של ניסיון, 

עם זאת,   מגמת שיפור במרבית התחומים לאורך שתי שנות הרפורמה. ן וניכרתבעיקר ותחיובירכיבים אלו 



כך,  .ם בגניםמאופני יישו עלרכיבים אלו כללו גוונים שונים המחייבים חשיבה מחודשת כלפי עמדות הצוות 

בגן  תכנית עבודה שנתיתמדווחות על קיומה של  רובן המוחלט של הגננותשנתיים לאחר החלת הרפורמה, 

 מסייעגורם ה בהכנת  תכנית עבודה שנתיתרואות הגננות . ותההכינו א עצמןהן ומרביתן גם מציינות כי 

 רואות בה גורם המפריע  ינןוא, בפועל לביצועים בהתאם אותה לבחון נוהגות אף הן. ןיומית בג-לפעילות היום

עקב אכילס של הכנת תכנית עבודה שנתית, גם שנתיים  -אך אליה וקוץ בה  לספונטניות שלהן בעבודה.

 :זאת ועוד. הבנייתהבכל הנוגע לתמיכה הוהכנתה הנדרש לשם זמן הרב ההוא לאחר הפעלת הרפורמה, 

משכות הרפורמה: יהסתגלות מצד הגננות בתחום זה עם ה ניכרתתחומים אחרים, לא שלא כבנראה כי 

פחות מצד הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית חיובית גישה  לשמתונה, אף כי מגמה, הנתונים מצביעים על 

 כי קיבלוכי היו להן כלים מתאימים לבניית תכנית העבודה השנתית, מדווחות כך בתשע"ג פחות גננות ו ,לגן

  לבין הביצוע בפועל. נהבי קביעותלהשוות ב נהגועזרה בהכנתה וכי 

של  והמשמעותייםמכלי העבודה הבסיסיים  אחדכ מרבית הגננות יניעבנתפסת העבודה בקבוצה קטנה 

, רובן מדווחות על פי מתווה אופק חדש גבוהה מדיהנדרשת המפגשים תדירות שהן סבורות כי  אף. עבודת הגן

 עם השתרשות הרפורמה :כי הן מגיעות בסופו של דבר לסף המטרה של מתווה הרפורמה בהיבט זה. זאת ועוד

מרבית הגננות העובדה שולמרות  ,מתונה, בתדירות המפגשים הקבוצתייםאף כי חלה ירידה, נראה כי 

פגש קבוצתי לפחות פעם בשבוע, גם בהיבט זה חלה ירידה קלה בשנה הילדים משתתפים במ רובמדווחות כי 

 נושאהגננות כ בעיני תחלל הגן נתפס לאבעבר,  היההמפגשים מהחצר, כפי ש העברת השנייה לרפורמה.

בנוגע הגננות של מתון, בתפיסות אף כי הרפורמה חל שיפור,  ה שלבמהלך שתי שנות הטמעת אם כי, בעייתי

המפגשים  ם שלתרומתדבר עמדות הגננות ב לבסוף, מתקיימים המפגשים הקבוצתיים.בהם שתנאים ל

רגשית, פדגוגית בהם מבחינה ותמיכה ם חיזוקלקשר של הגננת עם הילדים ולהקבוצתיים להתנהלות הגן, 

  , ואף יותר בשנה השנייה לרפורמה בהשוואה לשנתה הראשונה.מאוד חיוביות הן וחברתית

תרומה הן ב רואות הןו ,הגננות בעיניחיובי ומשמעותי גורם כ לוהכבסך  ותנתפסשיחות הפרטניות הגם 

כי בעת גם טוענות  האך ב ,םולתהליכי הסתגלות ווחתם הרגשית והחברתית של הילדיםלחיזוק ר חשובה

הגננות אכן שנתיים לאחר החלת הרפורמה מרבית . הןב כללילהאמורים שלתכנים  נוגעבהירות ב- אישוררת 

ובדומה למפגשים מהנדרש על פי מתווה אופק חדש,  נמוכהאך בתדירות , מקיימות שיחות פרטניות

התנאים את תדירות השיחות הפרטניות לרמה מספיקה.  העלתההקבוצתיים, מרביתן סוברות שהרפורמה 

 קיומם של תנאיוואה לפחות בהשטובים הגננות, כ ינעיבלקיום השיחות הפרטניות נתפסים, בעיקר 

חל שיפור בתחום זה בשנה השנייה להפעלת לדעת הגננות והסייעות , אם כי המפגשים הקבוצתיים

  הרפורמה.

ומרבית הגננות אכן נוהגות לתעד כנדרש את מבנה  ,תיעוד נתפס כחידוש מובהק וכרכיב מרכזי בתכניתה

חשות כי אין להן די כלים מתאימים לתיעוד הפעילות, לא ממש ברור להן מה  רבות, עם זאתהפעילות בגן. 

 ., וזאת גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמהומעמיסהתיעוד מטלה קשה ב רואותהן  לוהכובסך  ,ואיך לתעד

יותר גננות חשות כיום : הרפורמה הטמעת בעמדות הגננות במהלך מה שיפור חל התיעוד בתחום גםנציין כי 

בשנה  הןמדווחות על קושי בתיעוד, בהשוואה לדיווחיגננות שיש להן כלים מתאימים לשם התיעוד ופחות 

    הראשונה להחלת הרפורמה.



 ה, ללא שינוי בהשוואה לשנכי קיימו מפגשים עם ההורים במהלך השנה מדווחותמרבית הגננות לבסוף, 

עם . ם של מפגשים אלו בעקבות אופק חדשבתדירותה ימדווחות על עלי  מהןשליש רק  .רפורמההראשונה ל

גם גננות והסייעות מרבית הו, על איכות המפגשים עם ההוריםבלבד שפעה מועטה ה נראה כי לרפורמהזאת 

ההורים מהפעילויות בגן, על שיתוף הפעולה שלהם  נם שלסבורות כי לרפורמה אין השפעה על שביעות רצו

הערכה זה, גם  דוחדומה למרבית המדדים האחרים שנבחנו ב. בועל מידת ההיכרות שלהם עם הנעשה בגן

בשנה השנייה להפעלת  עמדות ההוריםבשיפור קל  ,דיווחי הגננות והסייעות כאחד , לפיבתחום זה חל

 .הרפורמה

עקבות הטמעת מערכות היחסים בו בבהתנהלות הגן ומגמת השינויים בכי אפוא  נראהמבחינת תהליכית 

כך, במהלך שנות  .הרעהבטים חלה ישל הבלבד במספר מצומצם כי ו ,באופן כללי חיובית יאה הרפורמה

נותרו  הןהתנאים הסוציאליים (אם כי ממרמות השכר ושל הגננות והסייעות שביעות הרצון עלתה הרפורמה 

יחסית), מהארכת יום הפעילות בגן, מתדירות ההדרכה להטמעת הרפורמה ומאיכות תכניה. גם נמוכות 

עומס העבודה על הילדים ובקרב עייפות ההשפעתה של הרפורמה על בסוגיית העמדות השליליות של צוות הגן 

זאת ). גבוהות נותרו אם כי( , בהשוואה לשנה הראשונההיצוות הגן היו מתונות יותר בשנה השנישל עייפות הו

על פי למרות הירידה, המתונה אמנם, בתדירות המפגשים הקבוצתיים בשנה השנייה לרפורמה, חל  ועוד:

 ןבהם מתקיימים המפגשים הקבוצתיים, וכן נצפו עמדות חיוביות יותר מצדשהגננות שיפור בתנאים  דיווחי

רגשית, ה התמיכהחיזוק לעם הילדים וקשר של הגננת ללתרומת המפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן,  נוגעב

 אף, כמו כן, עמדות שהיו מלכתחילה חיוביות גם בשנה הראשונה לרפורמה. ילדיםבחברתית הפדגוגית וה

 תנאי קיומם שלוואה לפחות בהשטובים הגננות, כ בעינישהתנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, בעיקר 

בשנה השנייה להפעלת הרפורמה.  ,צוותי הגנים דיווחיהם של, לפי שיפורחל , גם בהם המפגשים הקבוצתיים

 שליליתהתיעוד ניכרת התמתנות בעמדה חובת ה למרות הגישה השלילית בעיקרה כלפי  -גם בנוגע לתיעוד 

ההורים מהפעילויות בגן, על של רצון השביעות ל נוגעלבסוף, גם דיווחי הגננות ב בשנה השנייה לרפורמה.

ה יבשנה השני ת, מצביעים על מגמה חיוביומידת ההיכרות שלהם עם הנעשה בגןשיתוף הפעולה שלהם 

  לרפורמה. 

בשביעות חלה ירידה  :הסקרים מראים כי בתחומים מסוימים לא חלה כל הסתגלות למתווה הרפורמהמנגד, 

מצד פחות גישה חיובית  לשמתונה, אף כי מגמה,  יכרתונ ,התמיכה המקצועית שהגננות מקבלותהרצון מן 

אמנם השינויים במהלך . תכנית העבודה השנתית לגןהכלים והעזרה שהן מקבלות לשם הבניית הגננות כלפי 

, שנתיים לאחר כמו כן. ומצביעים על מגמה בכיוון שלילי בהיבטים אלהם אך  ,שנות הרפורמה לא היו גדולים

במספר הילדים המשתתפים , בתדירות המפגשים הקבוצתיים ומתונהאף כי החלת הרפורמה חלה ירידה, 

  . , על פי הדיווחיםהםב

  סיכום כללי

זה מתאר תמונת מצב לאחר שנתיים ליישומה המלא של רפורמת אופק חדש במרבית גני הילדים.  דוח

יחס בין בגנים בעקבות הרפורמה, ל חלוהתיאורים וההערכות בדוח מתייחסים למצב בפועל, לתמורות ש

ביעות לשבגנים שונים ו, להבדלים ברמות הביצוע המוביל לבין הביצוע בפועלהדרג של הנחיות הכוונות וה



ומהרפורמה בכללותה. דגש  מכל אחד מרכיבי אופק חדשההורים,  ובכללם, הרצון של המעורבים בתכנית

מיוחד הושם על ההיבט ההתפתחותי של תהליך הטמעת הרפורמה בגנים, תוך ניתוח מגמות השינויים שחלו 

להשפעות הרפורמה על חיי הגן  נוגעשנות הטמעתה, וזאת לשם הסקת מסקנות מושכלת בבמהלך שתי 

 והמעורבים בו.  

עמדה מורכבת, בעיקר מצד הגננות והסייעות, כלפי הרפורמה  מציגההתמונה הכללית העולה מן הדוח 

ם הנכללים בה ניכרת מגמה של שינוי חיובי כלפי מרבית ההיבטיבכללותה וכלפי מרכיביה הספציפיים, אך 

רפורמה, אם ברצון להמשיך הבחלוף שתי שנות הטמעתה. הרוח הנושבת מצד כל המעורבים ברפורמה היא 

מותנו בחלוף הזמן, המלווים את קצתם . עם זאת, הקשיים, שמרכיביה כמהכי תוך הכנסת שינויים ב

וזאת כדי להתאימה יעדי הרפורמה, של הטמעתה מחייבים חשיבה מחודשת, הן במישור היישומי והן במישור 

  מציאות. הטוב יותר לתנאי 

את הממצאים העיקריים שעלו בסקרים על פי סיווגם לנקודות החוזק והחולשה של הרפורמה,  הציגל אפשר

נתוני השנה בין נתוני השנה השנייה ל ה ביןשוואהסק מההסתגלותי המּו-תוך התייחסות להיבט התהליכי

השינוי בהן בתום  מגמתסיכום של התפיסות כלפי הרפורמה ו מוצג 35לוח ב .ההראשונה להחלת הרפורמ

  השנה השנייה להחלתה בגנים. 

בהם קבלה והשפעה מיטיבה של הרפורמה על חיי ניכרת שהסקר מצביע על היבטים שונים 

מרבית הגננות וההורים מצדדים , יישומהום שנתיים ל. בתרווחתם של כל המעורבים בועל הגן ו

, אם כי במידה פחותה בתום ך קיומההמשבכל הנוגע ליותר הסייעות מסויגות  .בהמשך קיומה של הרפורמה

המצדדים בהפסקת הרפורמה, שהיה  שיעורפחת בקרב כל הגורמים גם . לאחר שנתיים שנתיים להפעלתה

, מנגד .במתכונתה המקורית ך קיומה, ועלה שיעור המצדדים בהמשנמוך בלאו הכי גם בשנה הראשונה

, גם שנתיים לאחר הפעלתה, אם כי חל מהרפורמה סיפוק הביעוסייעות של של גננות ויחסית שיעורים נמוכים  

של לא חלו שינויים  ,בקרב ההורים, לעומת זאתבשביעות הרצון שלהן במהלך שתי שנות הפעלתה.  ניכרשיפור 

   והם נשארו גבוהים גם לאחר שנתיים. ,בדפוסי שביעות הרצון במהלך השנים ממש

 ממעמדן המקצועיביעות רמות גבוהות למדי של סיפוק מהגננות והסייעות שנתיים לאחר החלת הרפורמה 

הן מבחינת מרבית הגננות שקיבלו אותה, באופן חיובי,  בעיניגם ההדרכה נתפסת,  .ןומארגון יום העבודה שלה

, הרפורמה ה שלהפעלה, ובשני היבטים אלו ניכר שיפור בעמדות לאורך שתי שנות תדירותה והן מבחינת תכניה

רמות גבוהות של  נראובקרב הגננות כך, שחלה ירידה בתדירות ההדרכה בשנה השנייה. העובדה זאת למרות 

הקשר עם ההורים, מהמקצועית,  ןהתפתחותממקבלות בעבודה,  ןהש התמיכה המקצועיתשביעות רצון מ

ה י. בכל ההיבטים הללו חלה עליהספק הפעילויות המתוכננות בגןמהאוטונומיה בעבודתן כגננות ותחושת מ

כי היא  הגננות בקרב הרווחת התחושה השנתיים לאחר החלת :ועוד במהלך שתי שנות הרפורמה. זאת

תוך מגמת שינוי  התפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדיםה  על מיטיבה השפעה לרפורמה

להשפעתה של  נוגעתפיסות חיוביות בחיובית מתונה במהלך השנים. בהמשך לאותו קו הגננות גם מדווחות על 

איכות האינטראקציות שלהן עם מבחינת  ,גןהיחסי האנוש בין כל המעורבים בפעילות רפורמת אופק חדש על 

עם ההיכרות שלהם ו שלהםיתוף הפעולה שהקשר בין ההורים לצוות ומידת , עבודת הצוות בגן, הילדים



מגמה חיובית ויציבה בתפיסות לאורך שנות בקרב כל הגורמים ניכרת  האלהבחיי הגן. בכל ההיבטים  נעשהה

   .הרפורמה ה שלהפעלת

מגמה גם וניכרת  ,, הסייעת וההוריםהגננות שלילי בקרב מרביתגורם הארכת יום הפעילות אינה נתפסת כ

. המגמה החיובית אף יותר בקרב ההורים ,ככל שהרפורמה השתרשה זה היבטיותר בתפיסות חיוביות  לש

יותר גננות,  שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה ,בהשוואה לשנה הראשונהשבהיבט זה באה לידי ביטוי בכך 

 מעטיםורק אחוזים  ,סייעות והורים סבורים כי להורים עמדות חיוביות יותר כלפי הארכת יום הלימודים

  טוענים כי מרבית ההורים מתנגדים לשינוי.

גם מדווחות על  ןבנות לבדן. מרביתמרבית הגננות מַ ש לתכנית העבודה השנתית, נוגעעמדות חיוביות עלו גם ב

מאוד  חיוביותעמדות הגננות ש גםמה , הנדרשת על פי מתווה אופק חדשקיום מפגשים קבוצתיים בתדירות 

ותמיכה ם חיזוקלו ,קשר של הגננת עם הילדיםלהמפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן,  ם שלתרומתנושא ב

בהשוואה לשנתה  ,, וזאת אף יותר בשנה השנייה לרפורמהרגשית, פדגוגית וחברתיתבהם מבחינה 

אך בתדירות פחותה מהנדרש  ,. שנתיים לאחר החלתה מרבית הגננות גם מקיימות שיחות פרטניותהראשונה

וה אופק חדש, ובדומה למפגשים הקבוצתיים, מרביתן סוברות  שהרפורמה הגבירה את תדירות על פי מתו

  השיחות הפרטניות לרמה מספיקה.

 אף חלה נסיגה במהלך קצתןוב ,עקב אכילס שלה שהןמנגד, לרפורמה מספר נקודות חולשה, 

כך, גם שנתיים  .מחייב חשיבה מחודשת והתערבות מערכתיתש מהה, הפעלת השנתיים של

מהשכר ומהתנאים הסוציאליים לא הייתה הגננות והסייעות  שלשביעות הרצון  מידת, הלאחר הפעלת

יה בשביעות הרצון במהלך שנות י, אם כי חלה מגמת עלסייעות שבעות רצון עוד פחות משכרןהו, גבוהה

יום  ארכתהקשות של הההשלכות גם ממאוד מסויג  הצוותהרפורמה בקרב הגננות והסייעות כאחד. 

אם כי גם , צוות הגן ה שלבעומס ובשחיק היהעליהילדים, בקרב רעב העייפות וה מבחינתהלימודים 

הכנת תכנית העבודה , על כך העמדות השליליות ככל שהרפורמה השתרשה בגנים. נוסףהתמתנו בהיבטים אלו 

זוכות להם הגננות שמבחינת הכלים והעזרה הכנתה והנדרש לשם שלילי מבחינת הזמן הרב כגורם נתפסת 

, אלא משכות הרפורמהיהסתגלות מצד הגננות בתחום זה עם ה ניכרתלא  ,תחומים אחריםכב שלא, ובהכנתה

  . הרעה

חלה ירידה, נראה כי  עם השתרשותה חולשה נוספת של הרפורמה נוגעת לתדירות המפגשים הקבוצתיים:

הילדים משתתפים  רובמרבית הגננות מדווחות כי ש אףו ,הקבוצתייםמתונה, בתדירות המפגשים אף כי 

 העברת גם בהיבט זה חלה ירידה קלה בשנה השנייה לרפורמה. במפגש קבוצתי לפחות פעם בשבוע,

במהלך שתי  אם כי, בעייתי נושאהגננות כ על ידי תחלל הגן נתפס לאהמפגשים מהחצר, כפי שנעשה בעבר, 

המפגשים  קיומם של תנאי בדברהגננות של מתון, בתפיסות אף כי , שיפורהרפורמה חל  ה שלשנות הטמעת

ורובן המוחלט   ומשמעותי חיוביבקרב הגננות כגורם  ותשיחות הפרטניות נתפסשה אף, כמו כןהקבוצתיים. 

 בעיניהתנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, בעיקר  ,חידושעמו  מביאשיח הפרטני ה כימסכימות 

גננות והסייעות פי דיווחי ה, אם כי להמפגשים הקבוצתיים תנאי קיומם שלוואה לפחות בהשטובים הגננות, כ

של תיעוד נתפס כחידוש מובהק שה אף, זה בשנה השנייה להפעלת הרפורמה. לבסוף היבטבחל שיפור 



מטלה קשה  וב רואותהן ו חשות כי אין להן די כלים מתאימים לתיעוד הפעילותמן הגננות  רבותרפורמה, ה

  הרפורמה.   הטמעת בעמדות הגננות במהלך מה שיפור חל זה היבטב עם זאת,  גם .ומעמיסה

השוואת ההתייחסויות לרפורמה ולהשפעותיה שנה ושנתיים לאחר החלתה בגנים מצביעה 

בקרב כל וזאת , עם השתרשותה תפיסה חיובית יותר שלהשל על מגמה ברורה לכיוון 

יותר ושליליות חיוביות בכל התחומים שנסקרו עלו תפיסות . גננות, סייעות והורים :המעורבים בה

צעות. מבַ הלהשפעות הרפורמה על התנהלות הגן ועל היבטים הקשורים למעמדן המקצועי של  נוגעבפחות 

 ,. כךמרבית התחומים שנבדקווחלו ב ,אינם גדולים אך הם גורפים הפעלתההשינויים במהלך שתי שנות 

בשביעות  ניכרהמצדדים בהפסקתה, חל שיפור  שיעוריים לאחר החלת הרפורמה פחת בקרב כל הגורמים שנת

יה בשביעות יבהקשר זה), חלה על של ממשצעות הרפורמה (אם כי בקרב ההורים לא חלו שינויים מבַ של הרצון 

בכל הנוגע  הרפורמהלטובה שחלו בעבודתן בעקבות  השינוייםמהרצון של הגננות, יותר משל הסייעות, 

הקשר עם מהמקצועית,  ןהתפתחותמהתמיכה המקצועית שהן מקבלות בעבודה, מלמעמדן המקצועי, 

כן עולה מגמה  . כמוהספק הפעילויות המתוכננות בגןמתחושת האוטונומיה בעבודתן כגננות ומההורים, 

חלה ו, הרפורמבעקבות הפעלת  לתפיסת עבודת הגןנוגע חיובית, אם כי מתונה, בקרב גננות וסייעות כאחד ב

נמוכות נותרו  הן(אם כי  התנאים הסוציאלייםממרמות השכר ושל הגננות והסייעות ה בשביעות הרצון יעלי

יחסית), מהארכת יום הפעילות בגן, מתדירות ההדרכה להטמעת הרפורמה ומאיכות תכניה. גם העמדות 

עייפות העומס העבודה ועל הילדים ובקרב עייפות ההרפורמה על  ה שלהשפעת בשאלתהשליליות של צוות הגן 

  (אף שנותרו גבוהות). החלתה ה ליצוות הגן היו מתונות יותר בשנה השנישל 

, למרות הירידה, המתונה אמנם, בתדירות המפגשים הקבוצתיים בשנה השנייה לרפורמה, חל נוסף על כך

נוגע ב ןנצפו עמדות חיוביות יותר מצד המפגשים הקבוצתיים, וכן קיומם של הגננות שיפור בתנאי לדעת

בהם מבחינה ותמיכה  םחיזוקלקשר של הגננת עם הילדים וללתרומת המפגשים הקבוצתיים להתנהלות הגן, 

 אף זאת ועוד:, עמדות שהיו מלכתחילה חיוביות גם בשנה הראשונה לרפורמה. תוחברתי ת, פדגוגיתרגשי

תנאי קיומם של וואה לפחות בהשטובים הגננות, כ בעינישהתנאים לקיום השיחות הפרטניות נתפסים, בעיקר 

שיפור בשנה השנייה להפעלת הרפורמה. לבסוף, למרות  ים עלמדווחצוותים ה, גם בהם המפגשים הקבוצתיים

  פורמה. הגישה השלילית בעיקרה כלפי התיעוד, ניכרת התמתנות בעמדה זו בשנה השנייה לר

 :הרעהכל הסתגלות למתווה הרפורמה, ואף נצפתה  הייתהמנגד, הסקרים מראים כי בתחומים מסוימים לא 

פחות חיובית גישה  לשמתונה, אף כי כך, גם שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה, הנתונים מצביעים על מגמה, 

פחות גננות סבורות כי היו להן כלים מתאימים לבניית תכנית  :מצד הגננות כלפי תכנית העבודה השנתית לגן

בין  קביעותמדווחות כי הן נוהגות להשוות ב מהן ופחות ,הן מקבלות עזרה בהכנתהכי העבודה השנתית ו

מתונה, בתדירות  אף כי, שנתיים לאחר החלת הרפורמה חלה ירידה, כמו כןהתכנית לבין הביצוע בפועל. 

הילדים משתתפים במפגש קבוצתי  רובמרבית הגננות מדווחות כי שלמרות העובדה ו ,המפגשים הקבוצתיים

רפורמה. לבסוף, גם בשביעות הרצון ההחלת לפחות פעם בשבוע, גם בהיבט זה חלה ירידה קלה בשנה השנייה ל

  מן ההדרכה חלה ירידה בשנה השנייה בהשוואה לשנה הראשונה.



 שביעות, כך. קשר ייחודי מובהק לניבוי שביעות הרצון הכלליתלמספר תחומים ניתוח רגרסיה העלה כי 

 השכר מתנאי הגננות של הרצון שביעות שעלתה ככל יותר גבוהה הייתה מהרפורמה הגננות של הכללית הרצון

 המקצועית מהתמיכה, גןב פעילויותה מהספק, העבודה מעומס, העבודה יום מאורך, הסוציאליים ומהתנאים

ן בתחומים אחרים לא הייתה קשורה כלל נשביעות רצו ,לעומת זאת .המקצועי וממעמדן מקבלות שהן

לשביעות הרצון הכללית מהרפורמה: שביעות הרצון מהעבודה כגננת, מההתפתחות המקצועית, מהקשר עם 

  ההורים, מתחושת האוטונומיה בעבודה ומארגון יום העבודה.

הרפורמה בפועל בגנים דוברי עברית לגנים דוברי ערבית  ה שלנציין כי השוואה בין קבלה, יישום והטמע

בגנים דוברי הגננות מעלה תפיסה חיובית ושביעות רצון גבוהה יותר מהרפורמה, על כל מרכיביה, מצד 

כמו עמיתותיהן בגנים דוברי עברית,  ,גם הגננות בגנים דוברי ערבית ערבית, גם בשנה השנייה להפעלתה.

ביקורת על היבטים שונים  מותחותגם הן  .חבלי לידהאליהם כאל  מתייחסות, אלא שהן קשייםעל מדווחות 

רכיב שלם של  דברים הגיעו לידי כך שהיה צורך לפסולקושי, אבל נדיר שה מביעות, וכאמור גם חדש של אופק

  .התכנית

שנות הפעלתה להשלכות הרפורמה על חיי הגן, על היבטיו השונים, במהלך שתי  נוגעהתמונה המתקבלת ב

עוברות כחוט השני במרבית התחומים ו הדוח מספר מגמות השזורות לאורךעל  פואלאה בגנים מצביעה אהמ

למוקדים יום בגן. המגמות נוגעות הן לשינויים שהרפורמה חוללה בגנים והן -הקשורים לחיי היום

נוגעים לשכר בהם שהעיקריים . בשטח המחייבים בחינה וניתוח מחודשים של תהליכי יישומה של הרפורמה

 המוטלת על הילדים, לעומס העבודה בקרב הצוות, לתנאים פיזיים לקיום הפעילויות השונות, לעייפות ורעב 

  הצוות ולתיעוד הפעילויות. 

   



  סיכום התפיסות כלפי הרפורמה וכיווני השינויים במהלך שתי שנות הטמעתה בגנים – 35לוח 

  תחום
עמדה כללית: שביעות 

  שלילית)/רצון/השפעה (חיובית
כיוון השינוי בשנה השנייה 

  שלילי)/לרפורמה (חיובי

  +  +  המשך קיום הרפורמה
 + +  מעמד מקצועי של הצוות

 + +  ארגון יום העבודה

 + +  תמיכה בהטמעת הרפורמה

 + +  התפתחות מקצועית של הצוות

 + +  הקשר עם ההורים

 + +  תחושת האוטונומיה

 + +  גן בפעילויות ההספק 

 + +  התפתחות הילדים

  + +  יחסי אנוש עם הילדים והצוות
  + +  קיומה של תכנית עבודה

   +  כלים ועזרה בהכנת תכנית העבודה
   +  מפגשים קבוצתיים תדירות

    תנאים -הכנת תכנית עבודה 

  +   תנאים לקיום מפגשים קבוצתיים ופרטניים
  +   לימודים ההארכת יום 

יום הלימודים על רעב  תו שלארכה תהשפע
  +   הילדים בקרב ועייפות 

יום הלימודים על עומס  ו שלשפעת הארכתה
  העבודה 

  +  
  +   רמות שכר ותנאים סוציאליים

 

  



 

 

 

 

 

 נספחים
 

 



  -  1נספח 
 

 שאלון גננות
  מדינת ישראל

  משרד החינוך

  מדידה והערכה בחינוךלארצית השות הר

 

"אופק חדש"  -   שאלון לגננת תשע"ב 

  

  טלפון:  ת.ז.:   שם הגננת:

  היישוב:  :גןשם   סמל:

חובה / טרום חובה/ טרום גן:  סוג
     טרום חובה

    

    איון:יתאריך הר  שם המראיין:  

 

האם לא צריך להוסיף את שמם לטבלה  –על מנת שהסוקר יראה את שמות התלמידים שהוא צריך לאסוף את נתוניהם 

 מעלה?

והאגף לחינוך קדם יסודי  בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ טעם/ת ממתקשר אנילום, שמי ________. ש

  .במשרד החינוך

מגנים  שהצטרפו ל"אופק  , סייעות והוריםגננותראמ"ה  על ידי ותשל רפורמת "אופק חדש" מרואיינ ההערכהבמסגרת 

. תכניתלהפיק לקחים ולהיערך לקראת המשך ה החינוך במשרד יסודי קדם לחינוך אגףהנאסף יסייע ל המידעחדש".  

חשוב להדגיש כי תשובותיך ישמרו חסויות והמידע ידווח ברמה הארצית בלבד. האם תוכל/י להקדיש עכשיו כרבע שעה 

]חדש מועד קבעאם לא יכול : למראייןמזמנך כדי להשיב על השאלות או ברצונך שנקבע זמן אחר? [  

  

  כל השאלות בראיון מתייחסות אליך כגננת בגן _____ 

  

בהמשך למכתב שקבלת, אנו מראיינים בנוסף אלייך גם את הסייעת של הגן וכן מספר הורים של ילדים מהגן. נודה לך 
  אם תחילה, תוכלי לענות על כמה שאלות על מנת שנוכל ליצור איתם קשר.

   



  ש פרטי הסייעת העיקרית בגן.במידה ויש יותר מסייעת אחת, לבקלמראיין: 

 שם הסייעת בגן:         .1
 טלפון נייח של הסייעת:          .2
 טלפון נייד של הסייעת:         .3
 :        מא של [להוסיף שם ילד]שם א .4
 :        מא של [להוסיף שם ילד]טלפון של א .5
         מא של [להוסיף שם ילד]אנוסף של טלפון  .6
 :        ]אבא של [להוסיף של ילדשם  .7
 :                אבא של [להוסיף של ילד]טלפון של  .8
 :        נוסף של אבא של [להוסיף של ילד]טלפון  .9

           מא של [להוסיף שם ילד נוסף]שם א .10
 מא של [להוסיף שם ילד]טלפון של א  .11
     מא של [להוסיף שם ילד]אנוסף טלפון    .12
 :    אבא של [להוסיף שם של ילד נוסף]שם  .13
 :    אבא של [להוסיף של ילד]טלפון של  .14
 :נוסף של אבא של [להוסיף של ילד]טלפון  .15

 
 האם המרואיינת מסכימה לענות על השאלון? .16

 כן .1
  ) 149) (עבור לשאלה לא לסיים שאלון!!!! לקבוע מועד אחרלא ( .2

 האם הגן שלך הצטרף  לרפורמת "אופק חדש" (הרפורמה בחינוך)?  .17

  כן .1

  םולסיי להודות לא .2
  ולסיים להודותיודע  לא .3
 ולסיים להודות מסרב .4

  ולסיים להודותלא רלוונטי  .5

 

 ?הצטרף הגן שנה באיזו  .18

 ב"בתשע, השנה .1

 "אבתשעשעברה,  בשנה .2

  יודע  לא .3
 מסרב .4

  לא רלוונטי .5

  

גננת וסייעת מחליפות?  כולל. כמה אנשי צוות קבועים יש בגן, הכוונה לגננות ולסייעות קבועות, 19
___________________  

  ?באיזו מידה את שבעת רצון מהרפורמה  - . באופן כללי ביחס לרפורמת אופק חדש20
  
  לא שבעת רצון מאוד  .1
  . שבעת רצון במידה מועטה2
  . שבעת רצון במידה בינונית3
  . שבעת רצון במידה רבה4
  מאוד  . שבעת רצון במידה רבה5
  . לא יודע6
  מסרב .7
  . לא רלוונטי8



 כעת מספר שאלות הנוגעות לשביעות רצונך כיום בתחומים שונים

לא שבעת מאוד  =1רמות, כאשר:  5רצון בתחום המתואר על סולם בן  שבעתלגבי כל היגד נא צייני  באיזו מידה את  
= שבעת רצון  5במידה רבה, = שבעת רצון 4= שבעת רצון במידה בינונית,   3= שבעת רצון במידה מועטה, 2רצון , 

  במידה רבה מאוד

  

  . האם בעקבות אופק חדש חל לדעתך שינוי בעבודת הגן? 32
  

 . חל שינוי גדול לרעה1
 . חל שינוי לרעה2
 34. לא חל שינוי >> עבור לשאלה 3
 . חל שינוי לטובה 4
  . חל שינוי גדול לטובה5
  34. לא יודע >> עבור לשאלה 6
  34. מסרב >> עבור לשאלה 7
  34. לא רלוונטי >> עבור לשאלה 8

  _____. הסבירי את תשובתך ותני דוגמא לשינוי שחל________________33

באיזה אופן משפיעה או לא עת אקריא לך מספר תחומים הקשורים לפעילות והתנהלות הגן. לגבי כל תחום ציין/י כ
= 2= משפיעה מאוד לרעה, 1רמות, כאשר:  5בתחום. דרגי את תשובתך על סולם בן   משפיעה רפורמת אופק חדש

  וד לטובה= משפיעה מא 5= משפיעה לטובה, 4=לא משפיעה, 3משפיעה לרעה, 

  באיזו מידה את שבעת רצון

מאד לא 
שבעת 

  רצון

שבעת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבעת 
רצון 

במידה 
 בינונית

שבעת 
רצון 

במידה 
 רבה

שבעת 
רצון 

במידה 
 רבה 
 מאד

  לא

  יודע
  מסרב

לא 
  רלוונטי

  8  9  0  5  4  3  2  1  . מעבודתך כגננת  21

שאת התמיכה המקצועית . 22
  מקבלת בעבודתך

1  2  3  4  5  0  9  8  

    מאורך יום העבודה שלך. 23
1  2  3  4  5  0  9  8 

מתנאי השכר והתנאים . 24
  הסוציאליים שלך 

1  2  3  4  5  0  9  8 

ממעמדן המקצועי של . 25
  הגננות 

1  2  3  4  5  0  9  8 

מההתפתחות המקצועית . 26
  שלך 

1  2  3  4  5  0  9  8 

   מהקשר עם ההורים . 27
1  2  3  4  5  0  9  8 

תחושת האוטונומיה שלך . 28
  בעבודתך כגננת 

1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1  . מעומס העבודה29

 8  9  0  5  4  3  2  1  . מארגון יום העבודה 30

. ממידת ההספק של 31
  הפעילויות המתוכננות בגן  

1  2  3  4  5  0  9  8 



  

באיזה אופן 
משפיעה או לא 

משפיעה רפורמת 
  אופק חדש על...

 משפיעה
מאוד 
 לרעה

משפיעה 
 לרעה

לא 
 משפיעה

משפיעה 
 לטובה

 משפיעה
מאוד 
 לטובה

לא 
 יודע/ת

 מסרב
לא 

 רלוונטי

.  ההישגים 34
הקוגניטיביים של 

  הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

.  החוויה 35
חברתית -הרגשית

  של הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

. המיומנויות 36
החברתיות של 

  הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

. ביטחונם  37
העצמי של 

  הילדים
1  2  3  4  5  0  9  8 

.רמת העייפות 38
  של הילדים

1  2  3  4  5  0  9  8 

.  רצון הילדים 39
  להגיע לגן

1  2  3  4  5  0  9  8 

. היחסים  40
החברתיים   בין 

  הילדים
1  2  3  4  5  0  9  8 

. מידת 41
ההיכרות שלך עם 

  כל ילד וילד
1  2  3  4  5  0  9  8 

42 
האינטראקציות   
  בינך לבין  הילדים

1  2  3  4  5  0  9  8 

. הגדלת זמן 43
האיכות שלך עם 

  הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

. עבודת צוות 44
  הגן 

1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1  . האווירה בגן 45



  

  

  ביחס להארכת יום הפעילות בגןשאלות כעת נעבור למספר 

  את מרגישה שהארכת יום הפעילות בגן:. האם 51

  לעבודה בגן מאוד  מפריעה .1
  מפריעה לעבודה בגן  .2
  לא משפיעה על העבודה בגן .3
  תורמת לעבודה בגן .4
  תורמת במידה רבה לעבודה בגן .5
  לא יודע  .6
  מסרב  .7
  לא רלוונטי .8

  

  . להתרשמותך, מהי עמדת ההורים ביחס להארכת יום הפעילות בגן במסגרת אופק חדש:52

  ההורים  מתנגדים להארכת יום הפעילות בגןמרבית  .1
  כשלוש רבעי מההורים מתנגדים להארכת יום הפעילות בגן .2
    כמחצית מההורים מתנגדים להארכת יום הפעילות בגן .3
  כשלוש רבעי מההורים בעד  הארכת יום הפעילות בגן .4
  מרבית ההורים בעד  הארכת יום הפעילות בגן .5
  למרבית ההורים לא משנה .6
 לא יודע  .7
  ב מסר .8
  לא רלוונטי .9

  

1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1העייפות של 

ההתפתחות 
המקצועית של 

1  2  3  4  5  0  9  8 

.  התדמית 
 8  9  0  5  4  3  2  1של מקצוע 

. הקשר בין 
1  2  3  4  5  0  9  8 



עם ילד/ה. בתשובותייך, אנא התייחסי  פרטני מפגששבה קיימת  האחרונה הפעםאשאל אותך מספר  שאלות על  כעת
  למפגש זה בלבד.  

  מפגש פרטני עם אחד הילדים?. האם בחודש האחרון קיימת 53
  . כן1
  לא. 2
  . לא יודע3
  . מסרב4
  . לא רלוונטי5

  :פרטני זה. האם מפגש 80
  נקבע מראש. 1
  . לא נקבע מראש2
  . לא יודע3
  . מסרב4
  . לא רלוונטי 5
  

  למראיין: ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)האם מפגש זה הוקדש בעיקר: (

  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1שיחה חופשית על אירועי היום בגן .55
= לא 99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1קשיי התמודדות אישית, רגשית או חברתית של  הילד  .56

  רלוונטי                         
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1טיפול בבעיות משמעת ובעיות שוטפות אחרות .57

  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1עם הילד הכרות מעמיקה יותר  .58
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1קריאת סיפור  .59
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1משחק  .60
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1פעילות פדגוגית כלשהי  .61

 

  . באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת שקט לקיום המפגש הפרטני?62

  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6 

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
  
  
  . באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת פעילותם של  הילדים האחרים לקיום המפגש הפרטני?63

  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8



  במהלך המפגש?. מי דיבר 64

  . את, כמעט כל הזמן 1
  . את, שלוש רבעי מהזמן 2
  . את והילד/ה בערך באותה המידה3
  . הילד/ה, שלוש רבעי מהזמן 4
  . הילד/ה, כמעט  כל הזמן5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8

  
  . מספר המפגשים הפרטניים שקיימת היה לדעתך: 65

  . הרבה פחות מהנחוץ1
  . פחות מהנחוץ 2
  . במידה מתאימה3
  . מעל לנחוץ4
  . הרבה מעל לנחוץ 5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8

  

  . האם חל שינוי בתדירות המפגשים הפרטניים שאת מקיימת בעקבות אופק חדש?66

  נערכים  כיום הרבה פחות מפגשים פרטניים .1
  נערכים  כיום פחות מפגשים פרטניים .2
  בתדירות  המפגשים הפרטנייםלא חל שינוי  .3
  נערכים  כיום יותר מפגשים פרטניים .4
  נערכים  כיום הרבה יותר  מפגשים פרטניים .5
 לא יודע  .6
  מסרב  .7
  לא רלוונטי .8

  

 . מהו הקריטריון לבחירת ילד למפגש פרטני? 67

  69אין קריטריון > עבור לשאלה  .1
  69שינויים בתפקוד הילד > עבור לשאלה  .2
  . 69לשאלה  . סבב קבוע מראש > עבור2 .3
  69.אירוע חריג שהתרחש בגן > עבור לשאלה 4 .4
  69אירוע חריג בחיי  הילד > עבור לשאלה  .5
  אחר .6
  69לא יודע > עבור לשאלה  .7
  69מסרב > עבור לשאלה  .8
  69לא רלוונטי > עבור לשאלה  .9

  

  :___________נא לפרט. 68

 



= מסכימה במידה מועטה 1רמות, כאשר:  5 באיזו מידה את מסכימה או לא מסכימה באופן כללי כי: (דרג על סולם בן
= מסכימה במידה  5=מסכימה במידה רבה  4=מסכימה במידה בינונית,   3= מסכימה במידה מועטה 2או בכלל לא 

  )  מאד

  

 מועטה במידה= 1: כאשר, רמות 5 בן סולם באיזו מידה את מרגישה באופן כללי כי המפגשים הפרטניים: (דרג על
  ) מאד רבה במידה=  5, רבה במידה=4, בינונית במידה=  3, מועטה במידה= 2, לא בכלל אומאוד 

  

מסכימה   
במידה 
 מועטה

או מאוד 
 בכלל לא

מסכימה 
במידה 
 מועטה

מסכימה 
במידה 
 בינונית

מסכי
מה 
במיד

 ה
 רבה

מסכימה 
 במידה

מאד רבה  

 לא
 יודע

מסר
 ב

לא 
רלוונ

 טי

במפגשים . 69
הפרטניים עולים 

  נושאים משמעותיים 
1  2  3  4  5  0  9  8  

. המפגשים 70 
הפרטניים מפריעים 

 השוטפתלהתנהלות 
  הגן  של

1  2  3  4  5  0  9  8 

 המפגשים. 71
הפרטניים מעוררים 

  קשיים בקרב הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

.  המפגשים 72
הפרטניים עוזרים 

לילדים בהתמודדויות 
  רגשיות וחברתיות 

1  2  3  4  5  0  9  8 

 במידה  
 מועטה

או מאוד 
 בכל לא

 במידה
 מועטה

 במידה
 בינונית

 במידה
 רבה

 במידה
 רבה
 מאד

 לא
 יודע

לא  מסרב
 רלוונטי

 את משפרים. 73
 שלך ההכרות מידת

  הילדים עם
1  2  3  4  5  0  9  8  

 למתן תורמים. 74
 דיפרנציאלי מענה

 לצרכי יותר מותאם
  הילד

1  2  3  4  5  0  9  8  

תורמים לחיזוק  .75
הקשר שלך עם 

  הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1לחיזוק  תורמים. 76



  

כעת למספר  נעבור
  העבודהשאלות בנושא 

  בקבוצה. 

אותך כמה  אשאל
 הפעםשאלות על 

 שבה קיימת האחרונה
.  בקבוצה עבודה

  בתשובותייך, אנא התייחסי למפגש זה בלבד.

  וצתי. האם בחודש האחרון קיימת מפגש קב79
  . כן1
  108. לא >> עבור לשאלה 2
  108. לא יודע>> עבור לשאלה 3
  108לשאלה . מסרב>> עבור 4
  108. לא רלוונטי>> עבור לשאלה 5

  . האם מפגש קבוצתי זה:80
  . נקבע מראש1
  . לא נקבע מראש2
  . לא יודע3
  . מסרב4
  . לא רלוונטי 5
  
  למראיין: ניתן לסמן יתר מתשובה אחת)האם המפגש הקבוצתי האחרון שקיימת הוקדש בעיקר: ( 

  להוסיף פה כן/לא
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1שיחה חופשית על אירועי היום בגן . 81
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1שיפור מיומנויות רגשיות או חברתיות בחיי הילדים   .82
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1 משמעת ובעיות שוטפות אחרות. טיפול בבעיות 83
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1. קריאת סיפור 84
                           = לא רלוונטי99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1. משחק 85
  = לא רלוונטי                         99= מסרב/ 98= לא יודע/ 97= לא/ 2= כן/ 1. פעילות פדגוגית כלשהי  86
  

  ? המפגש הקבוצתי. מי דיבר במהלך 87

  . את, כמעט כל הזמן 1
  . את, שלוש רבעי מהזמן 2
  . את והילדים בערך באותה המידה3
  רבעי מהזמן . הילדים, שלוש 4
  . הילדים, כמעט  כל הזמן5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
  

  

  . כמה ילדים השתתפו באותו מפגש קבוצתי?88

  . עד ארבעה1
  . חמישה עד שבעה2

ההסתגלות של  
  הילדים למסגרת הגן 

 תורמים
ם הנפשית 

  של הילדים  
1  2  3  4  5  0  9  8 

. תורמים לקידום 
הילדים מבחינה 

  
1  2  3  4  5  0  9  8 



  .   שמונה עד עשרה3
  .  אחד העשר ומעלה  4
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
  

  באופן פעיל במפגש הקבוצתי?. מבין הילדים, כמה ילדים השתתפו 89

  . בעיקר ילד אחד1
  שלושה ילדים - . שניים2
  . רוב הילדים 3
  . כל הילדים 4
 . לא יודע 5

  . מסרב 6
  . לא רלוונטי7
  

  . באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת שקט לקיום המפגש הקבוצתי?90

  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8

  

  . באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת פעילותם של  הילדים האחרים לקיום המפגש הקבוצתי?91

  
  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  סרב . מ7
  . לא רלוונטי8

   



  
  

  . כמה ילדים משתתפים במפגש קבוצתי, לפחות פעם אחת  בשבוע?92
   

  . חלק קטן מהילדים 1
  . כרבע מהילדים2
  .   כמחצית מהילדים 3
  .  כשלושת רבעי מהילדים 4
  . רוב או כל הילדים5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
     

  
  . מה היה הרכב  קבוצת הילדים במפגש הקבוצתי האחרון? 93
  

  95. הומוגני מבחינה לימודית > עבור לשאלה 1
  95. הומוגני מבחינה רגשית > עבור לשאלה 2
  95. הטרוגני > עבור לשאלה 3
  95. אקראי > עבור לשאלה 4
  . אחר5
 95. לא יודע > עבור לשאלה 6

  95. מסרב > עבור לשאלה 7
  95רלוונטי > עבור לשאלה . לא 8
  

  _______________נא לפרט  . 94
  

= 2= מסכימה במידה מועטה או בכלל לא  1רמות, כאשר:  5באיזו מידה את מסכימה באופן כללי כי: (דרג על סולם בן 
  )  = מסכימה במידה מאד 5=מסכימה במידה רבה  4=מסכימה במידה בינונית,   3מסכימה במידה מועטה 

מסכימה   
במידה 
 מועטה

או מאוד 
 בכלל לא

מסכימה 
במידה 
 מועטה

מסכימ
ה 

במידה 
 בינונית

מסכימ
ה 

 במידה
 רבה

מסכימ
ה 

 במידה
 רבה
 מאד

לא 
 יודע

לא  מסרב
רלוונ

 טי

. במפגשים 95
עולים  הקבוצתיים 

נושאים 
  משמעותיים 

1  2  3  4  5  0  9  8  

. המפגשים 96 
מפריעים  הקבוצתיים

להתנהלות השוטפת 
  של  הגן

1  2  3  4  5  0  9  8 

 . המפגשים 97
מעוררים  הקבוצתיים

  קשיים בקרב הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

 .  המפגשים 98
עוזרים  הקבוצתיים

בהתמודדויות  לילדים 
  רגשיות וחברתיות

1  2  3  4  5  0  9  8 



  
  . האם חל שינוי בתדירות המפגשים הקבוצתיים שאת מקיימת בעקבות אופק חדש?99
  

  קבוצתייםנערכים  כיום הרבה פחות מפגשים  .1
  קבוצתייםנערכים  כיום פחות מפגשים  .2
  קבוצתייםלא חל שינוי בתדירות  המפגשים  .3
  קבוצתייםנערכים  כיום יותר מפגשים  .4
  קבוצתייםנערכים  כיום הרבה יותר  מפגשים  .5
 לא יודע  .6
  מסרב  .7
  לא רלוונטי .8

  
  

 מועטה במידה= 1: כאשר, רמות 5 בן סולם הקבוצתיים: (דרג עלבאיזו מידה את מרגישה באופן כללי כי המפגשים 
  ) מאד רבה במידה=  5, רבה במידה=4, בינונית במידה=  3, מועטה במידה= 2, לא בכלל אומאוד 

  

  

   

מסכימ  
ה 

במידה 
 מועטה
מאוד 

או 
בכלל 

 לא

מסכימה 
במידה 
 מועטה

מסכימ
ה 

במידה 
 בינונית

מסכימ
ה 

 במידה
 רבה

מסכימ
ה 

 במידה
 רבה
 מאד

מסר לא יודע
 ב

לא 
רלוונ

 טי

 את משפרים. 100
 שלך ההכרות מידת

  הילדים עם
1  2  3  4  5  0  9  8  

 למתן תורמים. 101
 דיפרנציאלי מענה

 לצרכי יותר מותאם
  הילד

1  2  3  4  5  0  9  8 

. תורמים לחיזוק 102
הקשר שלך עם 

  הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

לחיזוק  תורמים. 103
ההסתגלות של  

  הילדים למסגרת הגן 
1  2  3  4  5  0  9  8 

. תורמים לקידום 104
הילדים מבחינה 

  פדגוגית 
1  2  3  4  5  0  9  8 



  
  ? קבוצתי מפגש מתקייםבאיזו תדירות ביום רגיל, . 105

  
  פעם אחת ביום . 1
  . פעמיים ביום2
  ארבע פעמים ביום- . שלוש3
 . לא יודע 4

  . מסרב 5
  רלוונטי. לא 6
   

  
  בגן יוםסדר ה למבנה המתייחסות שאלות למספר נעבור כעת

  
  ?חדש אופק בעקבות השתנה בגן העבודה יום סדר האםכללי,  ופן. בא106

  
  108>> עבור לשאלה מאוד  . לא היה שינוי בסדר יום העבודה או במידה מועטה1
  . כן, במידה מועטה 2
  . כן, במידה בינונית3
  . כן, במידה רבה4
  .  כן, במידה רבה מאד5
 108. לא יודע >> עבור לשאלה 6 

  108. מסרב >> עבור לשאלה   7
  108. לא רלוונטי >> עבור לשאלה 8
  
  

  . אם ענית כן,  במה מתבטא השינוי___________________________________107
  
  
  העבודה השנתית של הגן  תכניתכעת למספר שאלות בנושא  עבורנ
  

  ?שנתית עבודה תכנית לגן קיימת האם. 108
  . כן  1
  120> עבור לשאלה  לא. 2
 120. לא יודע > עבור לשאלה 3

  120. מסרב > עבור לשאלה 4
  120. לא רלוונטי > עבור לשאלה 5
  
  
  

    העבודה השנתית? תכניתאת   הכין. מי 109
  
  111> עבור לשאלה . הכנת אותה לבד 1
  111לשאלה ת > עבור המפקח בעזרת אותה הכנת.  2
  111> עבור לשאלה  בעזרת מדריכה . הכנת אותה3
   . אחר4
 111. לא יודע > עבור לשאלה 5

  111. מסרב > עבור לשאלה   6
  111. לא רלוונטי> עבור לשאלה 7
  

  ____________נא לפרט. 110

 



מאוד  מועטה במידה  מסכימה= 1: כאשר, רמות 5 בן סולם על, ההיגד עם מהמסכי את מידה באיזו ינציי היגד כל לגבי
 במידה מסכימה=  5, רבה במידה מסכימה =4, בינונית במידה מסכימה =  3, מועטה במידה מסכימה= 2, או בכלל לא

   מאוד רבה

  

מסכימה 
במידה 
 מועטה

או מאוד 
 בכלל לא

מסכימה 
 במידה
 מועטה

מסכימה 
 במידה
 בינונית

מסכימה 
 במידה

 רבה

מסכימה 
 במידה

מאד רבה  

 לא
ת/יודע  

לא  מסרב
 רלוונטי

. העבודה על 111
 תכניתבניית ה

השתנתה בעקבות 
  אופק חדש

1  2  3  4  5  0  9  8  

העבודה  תכנית. 112
השנתית השתנתה 

  בעקבות אופק חדש
1  2  3  4  5  0  9  8  

כללי,  באופן. 113
 שהיו מרגישה את
 מתאימים כלים לך

 תכנית לבניית
   לגן השנתית העבודה

1  2  3  4  5  0  9  8  

 מקבלת  את. 114
 תכנית בבניית עזרה

 השנתית העבודה
 זקוקה שאת במידה

  לה

1  2  3  4  5  0  9  8  

 תכנית בניית. 115
העבודה השנתית 

עוזרת לך בפעילות 
  יומית בגן   -היום

1  2  3  4  5  0  9  8 

נוהגת  את. 116
סדיר  באופןלהשוות 

לבין  תכניתבין ה
  הביצוע בפועל  

1  2  3  4  5  0  9  8 

חשה  את. 117
 תכניתה שבניית

  רב זמן ממך גוזלת
1  2  3  4  5  0  9  8 

 חשה את. 118
לפעול על  שהדרישה

 העבודה תכניתפי 
 מפריעה השנתית

 שלך לספונטניות

1  2  3  4  5  0  9  8 



  בעבודה

חשה כי  את .119
שנתית  תכניתבניית 

לגן תורמת 
  להתנהלות הגן 

1  2  3  4  5  0  9  8 

  

  בגן?. האם את נוהגת לתעד את עבודתך 120
  . כן 1
  124. לא > עבור לשאלה 2
 124. לא יודע > עבור לשאלה 3

  124. מסרב > עבור לשאלה 4
  124. לא רלוונטי> עבור לשאלה 5

  
   

  בגן? תךבעבוד התיעודלך  מסייע מידה באיזו. 121
  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
  

  ?הפעילות בגן לתיעוד מתאימים כלים לך שיש מרגישה. באיזו מידה את 122
  

  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
  

  תיעוד מבנה הפעילות בגן קשה לך?. באיזו מידה את מרגישה כי 123
  

  מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . מסרב 7
  . לא רלוונטי8
  

  
  בגנים חדשאופק  רפורמת להטמעת מדריכותל ביחס שאלות למספר כעת נעבור



  
  לך הדרכה להטמעת רפורמת אופק חדש? הייתה. האם 124

  
  
  . כן1
  127. לא > עבור לשאלה 2
 127> עבור לשאלה . לא יודע 3

  127> עבור לשאלה . מסרב 4
  127> עבור לשאלה . לא רלוונטי 5
  
  
  

, מאד מועטה במידה מסכימה= 1: כאשר, רמות 5 בן סולם על, ההיגד עם מסכימה את מידה באיזו ניציי היגד כל לגבי
   מאוד רבה במידה מסכימה=  5, רבה במידה מסכימה =4, בינונית במידה מסכימה =  3, מועטה במידה מסכימה= 2
  
  

  

מסכימה 
במידה  

 מועטה
או מאוד 

 בכלל לא

מסכימה 
במידה  

 מועטה

מסכימה 
במידה  

 בינונית

מסכימה 
במידה  

 רבה

מסכימה 
במידה  

 רבה מאד

 לא
ת/יודע  

לא  מסרב
 רלוונטי

ההדרכה  תדירות. 125
  מספיקה   תהיהי

1  2  3  4  5  0  9  8  

. המדריכות מעניקות 126
 מספקים כלים

  הרפורמה להטמעת
1  2  3  4  5  0  9  8  

 

לקשר עם ההורים  ביחס שאלות למספר כעת נעבור  

  .האם קיימת בשנה זו מפגשים עם ההורים?127
  

  . כן 1
  130. לא > עבור לשאלה 2
 130> עבור לשאלה . לא יודע 3

  130> עבור לשאלה . מסרב 4
  130> עבור לשאלה . לא רלוונטי 5

 

  ? הילדים הורי עם  האישיות הפגישות תדירות השתנתה חדש אופק בעקבות האם . 128
  מאוד  פחתה. תדירות המפגשים 1
   פחתה. תדירות המפגשים 2
  תדירות המפגשים עם ההורים בהיה שינוי  לא. 3
  עלתה המפגשים תדירות. 4
  עלתה מאד המפגשים תדירות. 5
 . לא יודע 6

  . מסרב   7
  . לא רלוונטי8
  
  

  עם ההורים השתנתה בעקבות אופק חדש? המפגשים איכות. באיזו מידה 129



  

  לרעהמאוד  השתנתה המפגשים איכות .1
  השתנתה לרעה המפגשים איכות .2
  לא השתנתה המפגשים איכות .3
  השתנתה לטובה  המפגשים איכות .4
 לטובה מאוד  השתנתה המפגשים איכות .5
 .     לא יודע 6
  .     מסרב 7
  .     לא רלוונטי8
  

מאוד  השפיעה= 1: כאשר, רמות 5 בן סולם על ?לגן  ההורים שבין הקשר על  לדעתך השפיעה חדש אופק רפורמת מידה באיזו

לטובהמאוד  השפיעה=  5, לרעה השפיעה =4 השפיעה לא =  3, לטובה ב השפיעה= 2, לרעה  

  

 השפיעה
מאוד 
 לרעה 

 השפיעה
 לרעה 

 לא
 השפיעה

 השפיעה
 לטובה

 השפיעה
מאוד 
 לטובה

 לא
ת/יודע  

לא  מסרב
 רלוונטי

רצון  שביעת. 130
ההורים מהפעילויות 

  בגן 

1  2  3  4  5  0  9  8  

. שיתוף הפעולה 131
  מן ההורים 

1  2  3  4  5  0  9  8  

 היכרות הגברת. 132
ההורים עם הנעשה 

  בגן  

1  2  3  4  5  0  9  8  

 נעבור כעת למספר שאלות בנוגע לשכר 

. בעקבות רפורמת אופק חדש,  האם  שכרך:133  

  באופן משמעותי ירד .1
  ירד במעט .2
  שנהתה לא .3
  במעט עלה .4
   משמעותי באופן עלה .5

 לא יודע  .6
  מסרב   .7
  לא רלוונטי .8

  

  שלך כיום? השכר מרמת שבעת רצון את מידה באיזו. 134

  או בכלל לא מאוד  . שבעת רצון במידה מועטה1

  שבעת רצון במידה מועטה . 2

  שבעת רצון במידה בינונית. 3

  שבעת רצון במידה רבה. 4

  שבעת רצון במידה רבה מאד.  5

 . לא יודע 6 

  . מסרב   7

  . לא רלוונטי8



  

המקצועית ההתפתחות בנושא שאלות למספר כעת נעבור  
  

  ?בעקבות אופק חדשממערך הפיתוח המקצועי  שבעת רצון את מידה באיזו. 135

  או בכלל לא מאוד  . שבעת רצון במידה מועטה1

  שבעת רצון במידה מועטה . 2

  שבעת רצון במידה בינונית. 3

  שבעת רצון במידה רבה. 4

  שבעת רצון במידה רבה מאד.  5

 . לא יודע 6 

  . מסרב   7

  . לא רלוונטי8

  

  ?מערך הפיתוח המקצועימתדירות המפגשים במסגרת  שבעת רצון את מידה באיזו. 136

  או בכלל לא מאוד  . שבעת רצון במידה מועטה1

  שבעת רצון במידה מועטה . 2

  שבעת רצון במידה בינונית. 3

  שבעת רצון במידה רבה. 4

  שבעת רצון במידה רבה מאד.  5

 . לא יודע 6 

  . מסרב   7

  . לא רלוונטי8

  

  מהתכנים שהועברו במסגרת מערך הפיתוח המקצועי?  שבעת רצון את מידה באיזו. 137

  או בכלל לא מאוד  . שבעת רצון במידה מועטה1

  שבעת רצון במידה מועטה . 2

  שבעת רצון במידה בינונית. 3

  שבעת רצון במידה רבה. 4

  שבעת רצון במידה רבה מאד.  5

 . לא יודע 6 

  . מסרב   7

  . לא רלוונטי8

  
  

  מהערכות הפיסגה במסגרת מערך הפיתוח המקצועי? רצוןשבעת  את מידה באיזו. 138
  או בכלל לא מאוד  . שבעת רצון במידה מועטה1

  שבעת רצון במידה מועטה . 2

  שבעת רצון במידה בינונית. 3

  שבעת רצון במידה רבה. 4

  שבעת רצון במידה רבה מאד.  5



 . לא יודע 6 

  . מסרב   7

  . לא רלוונטי8

  
  

  מ התנאים בהם התקיים הפיתוח המקצועי? שבעת רצון את מידה באיזו. 139
  או בכלל לא מאוד  . שבעת רצון במידה מועטה1

  שבעת רצון במידה מועטה . 2

  שבעת רצון במידה בינונית. 3

  שבעת רצון במידה רבה. 4

  שבעת רצון במידה רבה מאד.  5

 . לא יודע 6 

  . מסרב   7

  . לא רלוונטי8

  
 . ולסיכום, אילו הדבר היה נתון בידיך האם היית ממליץ/ה למערכת: 140

 )142(עבור לשאלה את "אופק חדש"  בגנים ולחזור למתכונת העבודה הקודמת  להפסיק .1

 )142(עבור לשאלה  השנה שהיה כפי בגנים" חדש"אופק  את להמשיך .2

  שינויים מספר עם בגנים" חדש"אופק  את להמשיך .3

 )142לשאלה (עבור יודע  לא .4

  )142(עבור לשאלה   מסרב  .5
  )142לא רלוונטי (עבור לשאלה   .6

 

 ____________________________אילו שינויים /י פרט. 141

  

 

 ? _________ שנים ("בשנים עגולות") זה בגן גננת את שנים כמה. 142

 ? _________ שנים ("בשנים עגולות") כגננתהוותק הכולל שלך  מהו. 143

 היקף המשרה הכולל שלך, באחוזים?  מהו. 144

 59% עד. 1

2 .60%-69% 

3 .70%-79%  
4 .80%-89% 

 ומעלה 90%. 5

  לא יודע. 6
  . מסרב7
  . לא רלוונטי8

 

 

 )1900-2000 אפשרישנת הלידה שלך? ___________ (טווח  מהי. 145

 יותר מפרט אם. השלים המרואיין אותם לתארים רק להתייחס? [למראיין: לך שיש ביותר הגבוה התואר מהו. 146
 ]ביותר הגבוה את סמן, אחד מתואר

 )148(עבור לשאלה  להוראה מוסמך. 1

  )148(עבור לשאלה  B.A/ B.Sc/ B.Ed. תואר ראשון 2

 )148(עבור לשאלה  M.A/ M.Sc. תואר שני 3

  )148(עבור לשאלה  שלישי תואר. 4



  . אחר. 5
 )148(עבור לשאלה  יודע לא. 6

  )148(עבור לשאלה מסרב . 7
  )148. לא רלוונטי (עבור לשאלה 8

  . פרט __________147

 

 .  האם יש לך הערה, מידע או התייחסות שלא שאלנו עליהם וחשוב לך שנדע? 148

_________________________________________________________________ 

  :________________________________________________המראיין הערות. 149
  

  !!!הפעולה שיתוף על רבה תודה
  

  

  

   



  שאלון סייעות – 2נספח 

  ישראל מדינת

  החינוך משרד
  בחינוך והערכה מדידהל ארציתה שותהר

 

  שאלון לסייעת תשע"ב-"אופק חדש"

  
  הרשימה) ראיון (עפ"י תחילתה לפני טלדור ידי- על ילמילו

  טלפון:  ת.ז.:   הסייעת:שם 

  היישוב:  :גן שם  סמל:

חובה / טרום חובה/ טרום גן:  סוג
  טרום חובה

  /לאכן: חדש לאופק הצטרף  

    תאריך הראיון:  המראיין:   שם

 

  . בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, ה"םראמ טעמ /תמתקשר אנילום, שמי ________. ש

 המידעמגנים  שהצטרפו ל"אופק חדש".   סייעות ראמ"ה על ידי ותשל רפורמת "אופק חדש" מרואיינ ההערכה במסגרת

 כי להדגיש חשוב.תכניתה המשך לקראת ולהיערך לקחים להפיק החינוך במשרד  סודי קדם לחינוך אגףלף יסייע הנאס

  ידווח ברמה הארצית בלבד.  והמידע חסויות ישמרו תשובותיך

  
  כל השאלות בראיון מתייחסות אליך כסייעת בגן _____ 

 

  

 ?באיזו מידה את שביעת רצון מהרפורמה  - באופן כללי ביחס לרפורמת אופק חדש .1
    

  לא שבעת רצון מאוד  .1
  . שבעת רצון במידה מועטה2
  . שבעת רצון במידה בינונית3
  . שבעת רצון במידה רבה4
  . שביעות רצון במידה רבה מאד5
  יודע. לא 6
  . לא ענה7
  . לא רלוונטי8

  
  בתחומים שונים כיוםכעת מספר שאלות הנוגעות לשביעות רצונך 

  
לא שבעת רצון מאוד  =1רמות, כאשר: 5רצון בתחום המתואר על סולם בן  שבעתכל היגד נא צייני באיזו מידה את  לגבי

= שבעת רצון במידה  5רצון במידה רבה,  = שבעת4= שבעת רצון במידה בינונית,   3= שבעת רצון במידה מועטה, 2, 
  רבה מאוד

  באיזו מידה את שבעת רצון

מאד לא 
שבעת 
  רצון 

שבעת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבעת 
רצון 

במידה 
 בינונית

שבעת 
רצון 

במידה 
 רבה

שבעת 
רצון 

במידה 
 רבה 
 מאד

  לא 
  יודע

  לא 
  ענה

לא 
  רלוונטי



 

  
  

  

  האם בעקבות אופק חדש את מרגישה שחל שינוי בעבודתך בגן?  .9
  

 . חל שינוי גדול לרעה1

 . חל שינוי לרעה2

 )11. לא חל שינוי(עבור לשאלה 3

 . חל שינוי לטובה 4

  . חל שינוי גדול לטובה5
  )11. לא יודע  (עבור לשאלה 6
  )11. לא ענה (עבור לשאלה 7
  )11. לא רלוונטי (עבור לשאלה 8
  

 הסבירי את תשובתך ותני דוגמא לשינוי שחל_____________________ .10
  

  האם בעקבות אופק חדש את מרגישה שעבודתך:   .11
  

 . נעשתה הרבה פחות מקצועית 1

 . נעשתה פחות מקצועית2

 )13. לא חל שינוי (עבור לשאלה 3

 . נעשתה יותר מקצועית 4

  . נעשתה הרבה יותר  מקצועית 5
  )13לשאלה . לא יודע  (עבור 6
  )13. לא ענה (עבור לשאלה 7
  )13. לא רלוונטי (עבור לשאלה 8
  

 פרט: ________ .12
 האם בעקבות אופק חדש את מרגישה ששיתוף הפעולה שלך עם הגננת:  .13

  
  מאוד  . הורע  1
  . הורע 2
  )15. לא השתנה (עבור לשאלה 3
  . הוטב 4
  מאוד  . הוטב5
  )15. לא יודע (עבור לשאלה 6
  )15עבור לשאלה . לא ענה  (7
  )15. לא רלוונטי (עבור לשאלה 8

  פרט: _______ .14

  8  9  0  5  4  3  2  1  מעבודתך כסייעת

 8  9  0  5  4  3  2  1  העבודה שלךמאורך יום  .3

מתנאי השכר והתנאים  .4
  הסוציאליים שלך 

1  2  3  4  5  0  9  8 

ממעמדן המקצועי של  .5
  הסייעות

1  2  3  4  5  0  9  8 

ממידת השותפות שלך  .6
  בעבודת הגננת עם הילדים 

1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1  מעומס העבודה שלך .7

 8  9  0  5  4  3  2  1  מארגון יום העבודה  .8



  
  

באיזה אופן משפיעה או לא  עת אקריא לך מספר תחומים הקשורים לפעילות והתנהלות הגן. לגבי כל תחום ציין/יכ
= 2= משפיעה מאוד לרעה, 1רמות, כאשר: 5בתחום. דרגי את תשובתך ע לסולם בן  משפיעה רפורמת אופק חדש

  = משפיעה מאוד לטובה 5=משפיעה לטובה, 4=לא משפיעה, 3משפיעה לרעה, 
  

  
  לגבי הארכת יום הפעילות בגן:

  

  האם את מרגישה שהארכת יום הפעילות בגן: .23
  

  לעבודה בגן מאוד  מפריעה .1
  מפריעה לעבודה בגן  .2
  )25לא משפיעה על העבודה בגן (עבור לשאלה  .3
  תורמת לעבודה בגן .4
  תורמת במידה רבה לעבודה בגן .5
  )26לא יודע (עבור לשאלה  .6
  )26לא ענה (עבור לשאלה  .7
 )26לא רלוונטי (עבור לשאלה  .8

 
  . פרטי_______________________________________24

  
  נעבור למספר שאלות בנוגע למפגשים הפרטניים של הגננת עם הילדים:

  

 הפעילות בגן במסגרת אופק חדש:להתרשמותך, מהי עמדת ההורים ביחס להארכת יום  .25
  מרבית ההורים מתנגדים להארכת יום הפעילות בגן .1
 כמחצית מההורים מתנגדים להארכת יום הפעילות בגן   .2
 מרבית ההורים בעד הארכת יום הפעילות בגן   .3
 למרבית ההורים לא משנה   .4

באיזה אופן משפיעה 
או לא משפיעה 

רפורמת אופק חדש 
  על...

 משפיעה
מאוד 
 לרעה

משפיעה 
 לרעה

לא 
 משפיעה

משפיעה 
 לטובה

 משפיעה
מאוד 

בהלטו  

לא 
 יודע/ת

 לא ענה
לא 

 רלוונטי

רמת העייפות  .15
  של הילדים

1  2  3  4  5  0  9  8 

רצון הילדים  .16
  להגיע לגן

1  2  3  4  5  0  9  8 

היחסים   .17
החברתיים   בין 

  הילדים
1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1  עבודת צוות הגן  .18

 8  9  0  5  4  3  2  1  האווירה בגן  .19

עומס עבודה על  .20
  הסייעות

1  2  3  4  5  0  9  8 

מידת העייפות של  .21
  הסייעות

1  2  3  4  5  0  9  8 

התדמית של  .22
  מקצוע הסייעת

1  2  3  4  5  0  9  8 



 לא יודע    .5
 מסרב   .6
 לא רלוונטי   .7

      
  אחד הילדים, האם את:בזמן שהגננת מקיימת מפגש אישי עם  .26

  תמיד מפעילה את יתר  הילדים .1
 בדרך כלל מפעילה את יתר  הילדים .2
 בדרך כלל מאפשרת ליתר הילדים פעילות חופשית  .3
  תמיד מאפשרת פעילות חופשית ליתר הילדים .4
  לא יודע  .5
  לא ענה  .6
  לא רלוונטי .7
  

  
בתשובותייך, אנא שבה הגננת קיימה מפגש פרטני עם ילד/ה.  פעם האחרונהאשאל אותך מספר שאלות על הכעת 

  התייחסי למפגש זה בלבד.
  

 
  באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת שקט לקיום המפגש הפרטני?  .27
  

  או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . לא ענה 7
  . לא רלוונטי8

  באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת פעילותם של  הילדים האחרים לקיום המפגש הפרטני?  .28
  

  או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . לא ענה 7
  . לא רלוונטי8

  
  שאלות בנוגע למפגשים הקבוצתיים של הגננת עם הילדים:נעבור למספר 

  

  בזמן שהגננת מקיימת מפגש קבוצתי עם חלק מהילדים, האם את:  .29
  

  תמיד מקיימת פעילות מובנית עם יתר  הילדים .1
 בדרך כלל מקיימת פעילות מובנית עם יתר הילדים .2
 בדרך כלל מאפשרת ליתר הילדים פעילות חופשית  .3
  חופשית ליתר הילדיםתמיד מאפשרת פעילות  .4
  לא יודע  .5
  לא ענה  .6
 לא רלוונטי .7



  
בתשובותייך, אנא התייחסי שבה הגננת קיימה עבודה בקבוצה בגן.  פעם האחרונהאשאל אותך מספר שאלות על הכעת 

  למפגש זה בלבד.
  

  באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת שקט לקיום המפגש הקבוצתי?   .30
  

  לאאו בכלל מאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . לא ענה 7
  . לא רלוונטי8
  

  באיזו מידה התנאים היו מתאימים מבחינת פעילותם של  הילדים האחרים לקיום המפגש הקבוצתי?  .31
  
  או בכלל לאמאוד  . במידה מועטה1
  . במידה מועטה2
  . במידה בינונית3
  . במידה רבה 4
  . במידה רבה מאד5
 . לא יודע 6

  . לא ענה 7
  . לא רלוונטי8
  

.  
  בגן הפעילות יוםסדר ה למבנהביחס 

  

  ?חדש אופק בעקבות השתנה בגן העבודה יוםסדר  האםכללי,  ופןבא .32
  
  . לא היה שינוי בסדר יום העבודה1
  . כן, במידה מועטה 2
  . כן, במידה בינונית3
  .כן, במידה רבה4
  כן, במידה רבה מאד. 5
 . לא יודע 6  

  . לא ענה 7
  . לא רלוונטי8
  

  אם ענית כן,  במה מתבטא השינוי___________________________________ .33
  

  
  כעת נשאל מספר שאלות ביחס להשתלמויות מקצועיות

  

לקשר עם ההורים  ביחס שאלות למספר כעת נעבור  

   



מאוד  השפיעה= 1:כאשר, רמות 5 בן סולם על?לגן ןההורים שבי קשר עלה לדעתך השפיעה חדש אופק רפורמת מידה באיזו

לטובהמאוד  השפיעה=  5, לטובה לרעה השפיעה=4 השפיעה לא=  3, לטובה בהשפיעה= 2, לרעה  

  

 השפיעה
מאוד 
 לרעה 

 השפיעה
 לרעה 

 לא
 השפיעה

 השפיעה
 לטובה

 השפיעה
מאוד 
 לטובה

 לא
ת/יודע  

 לא
 ענה

לא 
 רלוונטי

רצון  שביעת .34
ההורים 

מהפעילויות 
  בגן 

1  2  3  4  5  0  9  8  

שיתוף הפעולה  .35
  מן ההורים 

1  2  3  4  5  0  9  8  

 הגברת .36
 היכרות

ההורים עם 
  הנעשה בגן  

1  2  3  4  5  0  9  8  

 

 ולסיכום, אילו הדבר היה נתון בידיך האם היית ממליץ/ה למערכת:  .37
 
 )39(עבור לשאלה את "אופק חדש"  בגנים ולחזור למתכונת העבודה הקודמת  להפסיק .1
 )39(עבור לשאלה  השנה שהיה כפי בגנים" חדש"אופק  את להמשיך .2
  שינויים מספר עם בגנים" חדש"אופק  את להמשיך .3
 )39(עבור לשאלה יודע  לא .4
  )39(עבור לשאלה  ענה לא .5
  )39לא רלוונטי (עבור לשאלה  .6

 

 ____________________________אילו שינויים /י פרט. 38

 ? _________ שנים ("בשנים עגולות") זה בגןסייעת  את שנים כמה. 39

 ? _________ שנים ("בשנים עגולות") כסייעתהוותק הכולל שלך  מהו. 40

 __________ היקף המשרה הכולל שלך, באחוזים?  מהו. 41

 )1900-2000 אפשרי(טווח שנת הלידה שלך? ___________  מהי. 42

 האם יש לך הערה, מידע או התייחסות שלא שאלנו עליהם וחשוב לך שנדע? . 43

               _________________________________________________________________ 

  :________________________________________________המראיין הערות. 44

   
  !!!הפעולה שיתוף על רבה תודה

  
  

 

   



  שאלון הורים – 3נספח 
  ישראל מדינת

  החינוך משרד

  בחינוך והערכה מדידהל ארציתה שותהר

 

-"אופק חדש" תשע"ב להורים שאלון    

  

  הרשימה) הראיון (עפ"י תחילת לפני טלדור ידי- על ילמילו

  טלפון:  ת.ז.:   שם ההורה:

  היישוב:  :גן שם  סמל:

חובה/ טרום חובה / טרום גן:  סוג
  טרום חובה

  /לאכן: חדש לאופק הצטרף  

    תאריך הראיון:  המראיין:   שם

 

. בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ טעםמ /תמתקשר אנילום, שמי ________. ש  

שהצטרפו ל"אופק חדש".   הורים לילדי גנים  ראמ"ה על ידיים של רפורמת "אופק חדש" מרואיינ הערכה הבמסגרת

הנאסף  המידע

חשובלהדגישכיתשובותיךישמרוחסו.תכניתלהפיקלקחיםולהיערךלקראתהמשךהאגףלחינוךקדםיסודיבמשרדהחינוךיסייעל

 או השאלות על להשיב כדי מזמנך כחמש דקות  עכשיו להקדיש יתוכל/ ידווח ברמה הארצית בלבד. האם יותוהמידע

]חדש מועד קבע לאיכול אם: למראייןאחר? [ זמן שנקבע ברצונך  

  

  כל השאלות בראיון מתייחסות אליך להורה של ילד/ה  בגן _____ 

  



 האם את מכירה רפורמת "אופק חדש" בגני ילדים? .1
  . כן1

 )6. לא (עבור לשאלה 2

 האם הגן של הילד/השלך הצטרף  לרפורמת "אופק חדש" (הרפורמה בחינוך)?  .2

 כן )1

  4>> עבור לשאלה לא )2
למראיין: זוהי רפורמה של משרד החינוך בגני הילדים במסגרתה האריכו את מה זה אופק חדשיודע  לא )3

 )4(עבור לשאלה יום הלימודים בגנים, הבנו את הפעילות בגן והעלו את שכר הגננות 

  4עבור לשאלה לא יודע  )4
 4>> עבור לשאלה ענה  לא )5

  4עבור לשאלה לא רלוונטי  )6

 

 ?הצטרף הגן שנה באיזו .3

 ב"בתשע, השנה )1

 "אבתשעשעברה,  בשנה )2

  יודע  לא )3
 ענה  לא )4

  לא רלוונטי )5

  

  ?באיזו מידה את/השבע/ת רצון מהרפורמה  - . באופן כללי ביחס לרפורמת אופק חדש4

  לבקש לענות על השאלה באופן כללי -למראיין : אם ציין שהגן לא הצטרף לרפורמה "אופק חדש"
  לא שבע/ת רצון מאוד  .1
  . שבע/ת רצון במידה מועטה2
  שבע/ת רצון במידה בינונית. 3
  . שבע/ת רצון במידה רבה4
  . שבע/ת רצון במידה רבה מאד5
  . לא יודע6
  . לא ענה7
  . לא רלוונטי8
  

 האם הילד שלך רשום לצהרון אחרי הגן? .5
  . כן1
  . לא2
  . לא יודע3
  . מסרב4
  . לא רלוונטי5

   



  
  ?14:00. באיזו מידה את/השבעה/ת רצון מהארכת יום הלימודים עד השעה 6
  
  לא שבע/ת רצון מאוד  .1
  . שבע/ת רצון במידה מועטה2
  . שבע/ת רצון במידה בינונית3
  . שבע/ת רצון במידה רבה4
  . שבע/ת רצון במידה רבה מאד5
  )10(עבור לשאלה  לא הייתה הארכה של יום הלימודים. 6
  )8. לא יודע (עבור לשאלה 7
  )8. לא ענה (עבור לשאלה 8
  )8ר לשאלה . לא רלוונטי (עבו9
  
  . פרט: _____7
  
  .האם את/ה מרגיש/ה שהארכת יום הפעילות בגן:8
  

  להתנהלות  הגן מאוד  מפריעה .1
  מפריעה להתנהלות  הגן .2
 לא משפיעה על ההתנהלות  הגן  .3
 תורמת להתנהלות  הגן  .4
 תורמת במידה רבה להתנהלות  הגן  .5
  )10לא יודע (עבור לשאלה  .6
  )10לא ענה (עבור לשאלה  .7
 )10(עבור לשאלה  לא רלוונטי .8
 פרט: ________________ .9

 
  

  
  . להתרשמותך, מהי עמדת ההורים ביחס להארכת יום הפעילות בגן:10

  

  מרבית ההורים  מתנגדים להארכת יום הפעילות בגן .1
  כמחצית מההורים מתנגדים להארכת יום הפעילות בגן .2
  מרבית ההורים בעד  הארכת יום הפעילות בגן .3
  למרבית ההורים לא משנה .4
 לא יודע  .5
  לא ענה  .6
  לא רלוונטי .7

  
  

 

 

   



אקריא לך מספר תחומים הקשורים לפעילות והתנהלות הגן. לגבי כל תחום ציין/י האם הייתה הטבה או הרעה ביחס 
= הייתה הרעה במידה 2= הייתה הרעה במידה רבה, 1רמות, כאשר: 5לשנה שעברה. דרג/י את תשובתך על סולם בן 

  = הייתה הטבה במידה רבה. כעת מספר שאלות הנוגעות לגן כיום 5הייתה הטבה, = 4היה שינוי,  =לא3מעטה, 
  

  

  
  

   

באיזה אופן משפיעה 
או לא משפיעה 

רפורמת אופק חדש 
  על...

הייתה 
הרעה 
במידה 

 רבה

הייתה 
הרעה 
במידה 
 מעטה

לא היה 
 שינוי

הייתה 
 הטבה

הייתה 
הטבה 
במידה 

רבה 
 מאוד

לא 
 יודע/ת

 לא ענה
לא 

 רלוונטי

.  ההישגים 11
הקוגנטיביים, 

  לימודיים של הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

- .  החוויה הרגשית12
  חברתית של הילדים 

1  2  3  4  5  0  9  8 

. המיומנויות 13
החברתיות של 

  הילדים 
1  2  3  4  5  0  9  8 

. ביטחונם  העצמי 14
  של הילדים

1  2  3  4  5  0  9  8 

 8  9  0  5  4  3  2  1  . אקלים הגן15

העייפות של .רמת 16
  הילדים

1  2  3  4  5  0  9  8 

.  רצון הילדים 17
  להגיע לגן

1  2  3  4  5  0  9  8 

. היחסים  18
החברתיים   בין 

  הילדים
1  2  3  4  5  0  9  8 

. הקשר שלך עם 19
  הגננת

1  2  3  4  5  0  9  8 

. הקשר שלך עם 20
  הסייעת

1  2  3  4  5  0  9  8 

. מידת שיתוף 21
ההורים בפעילויות 

  הגן
1  2  3  4  5  0  9  8 

 היכרות הגברת. 22
ההורים עם הנעשה 

  בגן  
1  2  3  4  5  0  9  8 

. מידת העייפות של 23
  צוות הגן 

1  2  3  4  5  0  9  8 

. מידת העומס על 24
  צוות הגן 

1  2  3  4  5  0  9  8 



  
  עם הילד שלך? מפגש אישי. האם ידוע לך אם הגננת קיימה השנה 25

  לא  .1
  כן, מספר פעמים בחודש .2
  כן, מספר פעמים בשנה  .3
  כן, מדי פעם .4
  לא יודע .5
  לא ענה .6
  לא רלוונטי .7

  
  

 עם הילדים? מפגשים קבוצתיים. האם ידוע לך אם הגננת מקיימת 26
  כן .1
  לא   .2
  לא יודע .3
  לא ענה .4
  לא רלוונטי .5

  
  

  ? קבוצתי מפגש מתקייםבאיזו תדירות . למיטב ידיעתך, ביום רגיל, 27
  

  פעם אחת ביום . 1
  . פעמיים ביום2
  ארבע פעמים ביום- שלוש. 3
 . לא יודע 4

  . לא ענה 5
    . לא רלוונטי6

  
  

  בהשוואה לשנה שעברה? השתנה בגן העבודה יוםלמיטב ידיעתך, סדר  האםכללי,  ופן. בא28
  
  )30. לא היה שינוי בסדר יום העבודה (עבור לשאלה 1
  . כן, במידה מועטה 2
  . כן, במידה בינונית3
  .כן, במידה רבה4
  דה רבה מאד. כן, במי5
 )30. לא יודע (עבור לשאלה 6  

  )30. לא ענה  (עבור לשאלה 7
  )30. לא רלוונטי (עבור לשאלה 8
  

  . אם ענית כן,  במה מתבטא השינוי___________________________________29
  

לקשר עם ההורים  ביחס שאלות למספר כעת נעבור  

  . האם הגננת קיימה בשנה זו מפגשים עם ההורים?30
  . כן1
  )32. לא (עבור לשאלה 2
 )32(עבור לשאלה . לא יודע  3

  )32(עבור לשאלה . לא ענה  4
  )32(עבור לשאלה . לא רלוונטי 5
  . כמה: _________31



 

לא שבעת רצון מאוד  =1רמות, כאשר: 5רצון בתחום המתואר על סולם בן  שבעתלגבי כל היגד נא צייני באיזו מידה את 
= שבעת רצון במידה  5= שבעת רצון במידה רבה, 4= שבעת רצון במידה בינונית,   3במידה מועטה, = שבעת רצון 2, 

  רבה מאוד

  
  

 ולסיכום, אילו הדבר היה נתון בידיך האם היית ממליץ/ה למערכת:  .40
  

 )42(עבור לשאלה את "אופק חדש"  בגנים ולחזור למתכונת העבודה הקודמת  להפסיק .1
 )42(עבור לשאלה  השנה שהיה כפי בגנים" חדש"אופק  את להמשיך .2
  שינויים מספר עם בגנים" חדש"אופק  את להמשיך .3
 )42(עבור לשאלה יודע  לא .4
  )42(עבור לשאלה  ענה לא .5
  )42לא רלוונטי (עבור לשאלה  .6

 

 ____________________________אילו שינויים /י פרט .32
  

 

 האם יש לך הערה, מידע או התייחסות שלא שאלנו עליהם וחשוב לך שנדע?  .33
_________________________________________________________________ 

  :________________________________________________המראיין הערות .34
  

  !!!הפעולה שיתוף על רבה תודה

  באיזו מידה את/ה שבעת רצון

מאד לא 
שבעת 
  רצון 

שבעת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבעת 
רצון 

במידה 
 בינונית

שבעת 
רצון 

במידה 
 רבה

שבעת 
רצון 

במידה 
 רבה 
 מאד

  לא 
  יודע

  לא 
  ענה

לא 
  רלוונטי

  8  9  0  5  4  3  2  1  מהתנהלות הגן .32

מתשומת הלב  .33
האישית שהילד או 

הילדה שלך מקבלת 
  מהגננת

1  2  3  4  5  0  9  8  

מהמידה בה הילד  .34
מפתח בגן מיומנויות 

  לימודיות  
1  2  3  4  5  0  9  8  

מהמידה בה הילד  .35
מפתח בגן מיומנויות 

  רגשיות
1  2  3  4  5  0  9  8  

מהמידה בה הילד  .36
מיומנויות מפתח בגן 

  חברתיות
1  2  3  4  5  0  9  8  

מהקשר שלך עם  .37
  הגננת

1  2  3  4  5  0  9  8  

 הפגישות תדירותמ .38
של הגננות  האישיות

  םהוריה עם
1  2  3  4  5  0  9  8  

 המפגשים איכותמ .39
  האישיים עם ההורים

1  2  3  4  5  0  9  8  


