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  הלוחות רשימת

  ה"ציל תכנית להפעלת המודלים: 1 לוח

  ופיקוח שפה מגזר לפי היענותן ושיעור הכמותי בסקר שהשתתפו ה"ציל גננות מספר: 2 לוח

  ד"בתשע ה"ציל בגני הילדים תחלופת שיעור: 3 לוח

  ד"בתשע ה"בציל ילדים תחלופת שיעור: 4 לוח

  ד"בתשע ה"ציל בגני הממוצע הילדים מספר: 5 לוח

  התרשימים רשימת

  ד"בתשע ה"ציל פעילות תחילת: 1 תרשים

  ה"בציל המשתתפות הקבוצות מבנה: 2 תרשים

  הגן ילדי כלל מתוך ה"בציל המשתתפים היקף: 3 תרשים

   ה"ציל בתכנית הילדים גילי התפלגות: 4 תרשים

   ופיקוח שפה מגזר לפי בחלוקה ה"ציל בגני הילדים מספר: 5 תרשים

    ה"בציל הצוות אנשי של הפעילות מתכונת: 6 תרשים

  ושכיחותן ה"בציל הפעילויות: 7 תרשים

  בגנים העשרה או חוג תדירות: 8 תרשים

  ה"בציל וההעשרה החוגים תחומי התפלגות: 9 תרשים

  ה"ציל במסגרת המוגשת הצהריים ארוחת על משוב: 10 תרשים

  הגן של הבוקר צוות עם הקשר את תופסות ה"ציל גננות כיצד: 11 תרשים

  בהדרכה או בהשתלמות שהשתתפו הגננות הערכת: 12 תרשים

  ילדים בגן צהריים פעילות לנהל היכולת של עצמית הערכה: 13 תרשים

  ההדרכה או הליווי תדירות: 14 תרשים

  בהן שנדונו הנושאים או ההדרכה הליווי פעילויות: 15 תרשים

  הזכיין או מהמלווה שהתקבל המענה הערכת: 16 תרשים

  הגננות בעיני הגן לילדי ה"ציל תרומת: 17 תרשים

  הגננות בעיני ד"בתשע ה"ציל מתכנית והילדים ההורים של הרצון שביעות: 18 תרשים
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  הממצאים עיקרי
 בשנת גניםבו היסודיים הספר בבתי לפעול החלה ה"צילתכנית : יהומטרותההערכה  רקע

 . טרכטנברג ועדת של יההמלצות יישוםבמסגרת  ג"תשע הלימודים

 פערים צמצום" היא, המדיניות קובעי ורישהגד כפי, ה"ציל תכנית של המרכזית המטרה

 איכותי מענה מתן תוך, חברתית למוביליות כמנוף 8–3 בגילאי שונים תלמידים בין חינוכיים

  ."ההזנה ובתחום הרגשי, החברתי, הלימודי בתחום שונים תלמידים לצורכי ומקיף

   :אלה פעילויות נערכו לתכנית המוקצב הזמן במסגרת

 לימודית ופעילות קטנות בקבוצות וחברתית חינוכית העשרה פעילות: ספרה בבתי �

   ;קטנות בקבוצות

   ;הליבה בתכניתנכללים  שאינם בתחומים חווייתית והתנסות חשיפה: בגנים �

   ;הזנה �

   .והורים תלמידים פעילות �

  גנים. 2,896 בה השתתפו ד"בתשעו גנים 2,904 בתכנית השתתפו ג"בתשע

 התהפעלבו התבהטמע לסייע כדי התכנית את להעריך בבקשה ה"לראמ פנה החינוך משרד

 זו בשנה ;ג"תשע הלימודים בשנת החלה הערכהה. בעתיד יישומה אתשפר לכדי ו משופרתה

 נוספה ד"בתשע. הספר בבתי ה"ציל בתכנית התמקדה אשר בלבד איכותנית הערכה נעשתה

 בגני ה"ציל בהערכת מתמקדזה  ח"דו. וגנים ספר בתי להערכת והתרחבה כמותית הערכה

  .בלבד ילדיםה

גורמים בבתהליכי הטמעת התכנית בגנים, בעמדות בעלי העניין כלפי התכנית,  עסקה ההערכה

חובה וחובה) ובגורמים המעכבים -(טרום הילדים השונים בגניהתכנית  הפעלתהמקדמים את 

  .השונים הגורמיםת התכנית בעיני בתרומכן ואותה 

 15-ב הגן גננתעם ו ה"ציל גננת עם ראיונות כללה האיכותנית ההערכה: ההערכה אוכלוסיית

 גניםה מחלקת מנהליועם  יישוביםב התכנית רכזיעם , בגנים מפקחים עם ראיונות, גנים

  .יםביישוב

ושיעור  גננות 294 רואיינו. ה"ציל גני 2,896 מתוך גנים 427 נדגמו הכמותית הערכההצורך ל

  .69% ההיענות לריאיון עמד על
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  הערכהה ממצאי

  התכנית להפעלת היערכותה

, זאת םע. ה"ציל להפעלת בהיערכות שיפורחל  השנייה הפעילות בשנתכי  ציינו המרואיינים •

 ממשרד לפעילות והנחיותהפעילות  אישור בקבלת מעיכוב נבע וכרישהז העיקרי הקושי

החלה  הללו הקשייםעקב . ה"ציל ילצוות הולם אדם חוכ בגיוס קושיעורר ש מה, החינוך

 הורי על קשההִ איחור זה . לאחר מכן או דצמבר בחודש מהגנים בכשלישהתכנית לפעול 

  .התכנית פתיחת עד לילדים חלופית מסגרת לארגן נדרשומשום שהם  הילדים

 :בגנים הפעילות מודל

 מתוךכוללת ילדים ) האוכלוסייה קבוצות בכל יותר או 85%( הגנים במרביתקבוצת ציל"ה  •

או רובם את יום  הגן ילדי כלהמשיכו  – יותר או 85% – וברובם ,אחד בוקר גן ילדי

   .אחת כקבוצה ה"צילהלימודים ב

 :ה"ציל בקבוצת הממוצע הילדים מספר •

o 22 חרדיהחינוך ה בגני בממוצע ילדים;  

o 22.7 ערבית דוברי בגנים בממוצע ילדים;   

o 24.9 דתיים-מלכתייםומ ממלכתיים עברית דוברי בגנים בממוצע ילדים.   

 אינו ערבית דוברי מהגנים 6%- וב עברית דוברי הילדים מגני בכחמישיתמספר הילדים  •

 מדי קטנות או) ילדים 27 מעל( מדי גדולותבהם  קבוצותהו החינוך משרד הנחיות את תואם

  ).ילדים 11-מ פחות(

 5%-כ של בשיעורים השנה במהלך ילדים תחלופת יתהיה מהגנים כמחצית עד בשליש •

חינוך ה בגני 10%-כושל  דתיים- ם ממלכתיים וממלכתייםבגני ה"בציל המשתתפים מכלל

  .ערבית דובריבגנים ו חרדיה

 :ה"ציל של הצוות מאפייני

 .ד"תשעולימדה גם ב ג"תשעב בתכניתגננת ציל"ה שעבדה  המשיכה הגנים ברוב •

 59%-ב, דתיים-מלכתייםומ ממלכתיים עברית דוברי הגניםמ 70%-ב פעלו מוסמכות גננות •

 פעלו הגנים ביתר. ערבית דוברי מהגנים 51%-וב חרדיבחינוך ה עברית דוברי מהגנים

) ערבית דובריבגנים  27%-ו חרדיבגני החינוך ה 8%( אחר לתחום או להוראה סטודנטיות

  .אחרת השכלה בעלות או

על ידי , החינוך משרד ל ידיע הצהריים בשעות גם כגננות הועסקו מהגננות כמחצית •

  .פרטית במסגרת או הרשות

 תחילת לאחר רק לעבוד הגננתדוברי ערבית וגני החינוך החרדי החלה  מהגנים בעשירית •

 דוברי גניםהמ בכשליש השנה במהלךציל"ה  סייעותהתחלפו  כן כמו. בגן ה"ציל פעילות
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 על מאוד ִהקשתה שהתחלופה דיווחו מרואיינים. ערבית דוברי גניםהמ 19%-וב עברית

  .למסגרת ילדיםה של הסתגלותם ועל התכנית ייצוב

  

  עבודהה ותכנית יוםה סדר, פעלההה מתכונת :פדגוגיים היבטים

 משתנה פעילות, "חצר זמן", צהריים ארוחת: מתנהלת על פי סדר יום קבוע הצהרון פעילות •

 בתדירות חוגאו  העשרה אלה על נוספו הגנים ברוב. היום לסיום והתארגנות הגן בתוך

 מגוון או תנועה חוגי בדרך כלל היו החוגים. ייםבשבוע פעם עד בשבוע פעם של סדירה

  .אמנויות

 של שונות דרגות המרואיינים ארוית איכותניים ראיונות נערכו בהםש הגנים ממחצית ביותר •

 הצהריים שעותבש מפני לעתים – בגן ה"ציל לפעילות הבוקר פעילות בין רצף היעדר

 גננתמשום ש ולעתים ,יכלשה לימודית לפעילות מתאימותהן  ואיןלהתרכז  ילדיםמתקשים ה

כי  מראשהוצהר שמשום  אופחות ככל האפשר  בציל"ה מעורבת להיותמעדיפה  הבוקר

  .פורמליהווי בלתי ו העשרה פעילויותבשעות הצהריים תועדפנה 

 ילדים שיבוץ או) פרטנית שכן כל( קטנות קבוצות עם הצוות של עבודה תוארה לא רובעל פי  •

 . הגן ברמת יעדים או אישיים יעדים הוצבו לא כמעט כי נראה. םהרכיוצ לפי בקבוצות

 על אף ההנחיות לעשות כן. הוריםה עם פעילותלא נערכה  הגנים מןשום גן ב •

  : הגן של הבוקר לצוות ה"ציל צוות בין הגומלין יחסי

 דיווחו) 44%( מהגננות ממחצית פחות: רופף הבוקר לצוותי ה"ציל צוותי ביןהקשר  כי נראה •

 ילדים עםלעבוד  או מסוים בנושא לפעול לפעם מפעם מהן מבקשות הבוקר גננות כי

 בכל יום הצוותים בין חפיפה קייםל ההנחיה כי חשש עולה האיכותניים מהממצאים. מסוימים

נעשית בכל יום העידו כי  םיהצהרי וגננות הבוקר מגננות כמחצית רק. תמידאינה מתבצעת 

 הצהריים וגננות הבוקר מגננות כמחצית, לעומתן. צהרייםב דקות 20-כ של חפיפהבגן 

  . קשראמרו כי אין ביניהן 

  : הילדים בגני ה"ציל הפעלתב שהתעוררו קשייםה

 העבודה תכנית של אופייה לגבי עמימות; הצהרון לפעילות) וחומרים ציוד( משאבים מיעוט •

 המעורבות גבולות ושל האחריות תחומי של רופפת הגדרה; מחייב עבודה מתווה היעדראו 

 לפעילותהמותיר זמן מועט , מדי דחוס יום סדר; הבוקר גננות של התערבותאו ה

 לקראת המתעייפים הצעירים ילדיםה לע קשהמ הארוך היום סדר; מטפחתאו  משמעותית

הבוקר  בצוות גם ניכרים עייפות סימני ;אטרקטיבית ופעילות גיוון נדרש ולכן הצהריים שעות

 .צהרוןלעבוד ב הממשיך
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   :בהןיָן והתמיכה ליווגננות ציל"ה,  השתלמויות

. משתנים בהיקפים ה"ציל במסגרת בהדרכה או בהשתלמות השתתפו מהגננות כמחצית •

  ."השטח מן שעולה מה" עמד במרכזה

-הממלכתייםו הממלכתיים מהגנים בכמחצית( יחסית נמוכה בתדירותניתן  פרטני ליווי •

 פעם של בתדירות ליווי על דווח החרדי החינוך מגני ובכרבע ערבית דובריהגנים ודתיים 

 ). לפחות בחודש

 .ה"ציל תכנית להפעלת מתאימה הכשרה בעלות הן כי עצמן על העידו הגננותמ 90% -כ •

החינוך  בגני גננותהמ 67%, דתיים-יים והממלכתייםממלכתה בגנים ה"ציל מגננות 75% •

 הדרכהל ,ליווילשהן זקוקות  דיווחו ערבית דוברי בגנים גננותהמ 90%-ו החרדי

  .השתלמותלו

 :הילדים בגני ה"ציל לתכנית ביחס ותפיסות עמדות

 בפעילויות מהשתתפותם מרוצים וההורים הילדים כי העריכו ה"ציל מגננות 80% מעל •

  . ה"ציל של ההעשרה

 הרב או דומא הרב רצון שביעות הביעו האוכלוסייה קבוצות מכל מהגננות יותר או 86% •

הייתה  עבודהבעבור ה תגמולמו העבודה תנאישביעות הרצון מ, זאת םע. ה"בציל עבודתןמ

 ). 33%-ל 10% בין(נמוכה במידה ניכרת 

 )בעיקר או( רק חלוהן ו ,הילדים על בלבדעטות מ השפעות לתכנית ייחסו המרואיינים רוב •

 בעלי ידי על ופחות זכייניםעל ידי ו ה"ציל גננות ידי עלהם תוארו  ;רגשייםה היבטיםה על

 היבטיםה לקידום תרמה לא התכנית כי הסכימו המרואיינים מרבית. האחרים התפקידים

 .פרטנית עבודה או קטנות בקבוצות עבודה התאפשרה שלא מפני בעיקר, לימודייםה

 ;לילדים ומעשירה איכותית, מהנה פעילות מסגרת: המרואיינים שמנו המרכזיים היתרונות •

 על ושמירה ומזינה חמה ארוחה מציעה ;מוחלשות אוכלוסיות עם במיוחד מיטיבהמסגרת ה

 מסגרת היותהשל  יתרוןה צוין כן כמו. עובדים להורים כעזרה הצהריים בשעות ילדיםה

 .מקום באותוהשוכנת ו הבוקר של לזו דומה המשך

תמיד או  מקצועיאינו  צהרייםה צוות ;דלה העשרה: המרואיינים שמנו המרכזיים החסרונות •

 ואחיזה הזמן של טוב לניצול והדרכה הכוונה היעדר ;הרך גילטיפול בבני הב מנוסהאינו 

 לצרכים מכוונת ואיננה דייה מגוונת איננה עבודהה תכנית ;משמעת בענייני מספקת בלתי

 מעורבות ;בילדים הפוגעים סדר-ואי קשייםמעוררים  מסגרתה תנאי ;ילדיםה של ספציפייםה
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 להורים בעיקר לעזורמכוונ�ת  ;זכיינים ומצדביישובים  ההיגוי תוועד מצד דלה פדגוגית

  ".לילדים תרמה ממש לא התכנית"ש מצטברת והתרשמות

  :התכנית לשיפורהמרואיינים  המלצות

לעזוב  לא סייעות וחיוב ה"ציל לצוות השכר תנאי שיפוריותר באמצעות  איכותי אדם כוח גיוס •

מציאת ל התארגנות לאפשר כדי" (למחר מהיוםאת העבודה ללא התראה מוקדמת "

  ;)מחליפה

   ;לילדים בהתאמתה גמישות ועל הצהרון פעילות של ליוויעל , עבודה תכנית על הקפדה •

   ;)המשאבים ניצול לגבי במיוחד רלוונטי( זכיינים ידי על ולא המשרד ידי על התכנית הפעלת •

   ;שיא ופעילויות ניקוי חומרי, ציוד עבורב הבוקר מתקציב נפרד צהריים תקציב הגדרת •

   ;מוגדר נושאאו על פי  יעד פי על עבודה תכנון על הקפדה •

   ;ההעשרה תגבור •

   ;הצהריים בפעילויות הוריםה שיתוף •

   ;ערבית דובר המגזר של השנה ללוח הפעילות ח הזמנים שללו התאמת •

   ו;איכות ועל וכמות על ההקפד: אוכלה שיפור •

  .17:00 עד 13:00והרחבתן לשעות  הצהרון שעות עדכון •

  

  למחשבה נקודות

 לילדים מספקת ה"ציל כי נראה .הפעלתה ולאופן לתכנית חיובי משובמשקף המחקר  ,ככלל

 רוב ,זאת עם. חוג או העשרה גם לעתיםו ההפג פעילות, חמה ארוחה הכוללת מסגרת

 תרומה הל לייחס ניתן שלא ציינו רובםו, בלבדעטות מ השפעות לתכנית ייחסו המרואיינים

 בקבוצות עבודה תתאפשרמלא  הצהרונים שבמסגרת מפני בעיקר, לימודיים היבטים לקידום

 בודד ילדשל גורמים מקצועיים ב תמיכה פעילות תתאפשרמ ולא פרטנית עבודה או קטנות

 הפך לא היום סדרולכן  היום חלקי שני בין אינטגרלי שילוב נוצר לא כן כמו . קטנות קבוצותב או

 של הפעילות על ופיקוח ליווי שחסר תחושהה גם עלתה המרואיינים בקרב. ורציף שלם למכלול

  .בתחום הפדגוגי החינוך משרד של ומעורבות וחסרה ה"ציל גננות

 יותר" אשהי מסגרתמה. התכנית נועדה לשמש יישוהתכנית לבין  כוונות בין פעריש אפוא 

לפיכך . מכך יותר לא אך סבירה מסגרתהיא סיפקה לילדים  כי נראהאולם למעשה ", מצהרון

 מתכנית המצופה המוסף הערך מה :הטמעתו ועלרעיון ה עלת דשומח חשיבה נדרשת כי נראה

) היום כל לאורך והמשכיות רצף יצירת לגבי ייחודב( המשרד הנחיות ה�ְבנו מדוע? ה"ציל

  ?שונות יישומיות לפרשנויות וזכו שונים באופנים
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  רקע
 בשעות ספר ובבתי בגנים פעלתמותכנית העשרה ה אהי) הלימודים יום הרי"ה (צציל תכנית

שנת הלימודים  לקראתלאחר סיום יום הלימודים הרשמי. התכנית החלה לפעול  יםיהצהר

יישום  .בתום יום הלימודים 9–3 נילילדים בהעשרה  לסבסד הממשלה החלטתבעקבות תשע"ג 

 בגני החל משנה"ל תשע"ג שנים חמש לאורך בפריסה הדרגהההחלטה תוכנן להיעשות ב

בשנתה הראשונה השתתפו  .החינוך משרד ידי על המתוקצבים הספר ובבתי הציבוריים הילדים

–1 "סלמ לאשכולות המשתייכות המקומיות ברשויות 9–3ני ב ילדים 130,000-בתכנית ציל"ה כ

  ).פיילוט(, והיא הופעלה כניסוי ראשוני 4ובעיר ירושלים המשתייכת לעשירון למ"ס  3

 106,000-כ בה והשתתפו במשאבים קיצוץ בשל התכנית צומצמה"ד תשע הלימודים בשנת

  . בלבד 'ב-'א כיתות לתלמידי יועדה היא הספר בבתי כךו, 8–3ני ב ילדים

, שתוכנן כפי יותר גבוהים ס"למ אשכולותל המשתייכות מקומיות לרשויות הורחבה לא התכנית

 ירושלים בעירו 3–1 ס"למ לאשכולות המשתייכות ברשויותלפעול  המשיכה היא ד"בתשע גםו

  . 4למ"ס מס'  לעשירון המשתייכת

 הלימודים בשנת .גנים 2,904- ב ג"תשע הלימודים בשנת ה"ציל פעלה המשרד רשימות פי על

    .2,896- ב מסתכםפעלה  שבהם הגנים מספר ד"תשע

  התכנית מטרת

פערים  צמצום" היא, המדיניות קובעי והרישהגד כפי"ה, ציל תכנית של המרכזית המטרה

למוביליות חברתית, תוך מתן מענה איכותי  כמנוף 9-3שונים בגילאי  ילדיםחינוכיים בין 

   1".שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי, ההתנהגותי וההזנה ילדיםומקיף לצורכי 

  :יעדיההתכנית הגדירו את  מובילי

 תוהרחב הליבה בתכנית נכלליםשאינם  בתחומיםשל הילדים והתנסות חווייתית  חשיפה •

, הספורט, החינוך הסביבתי, מנויותחוגי עניין בתחומי הא באמצעות התהשלמ או התכנית

 מעורבות חברתית וכד'. 

, מצוינות טיפוח, תגבור, למידה כישורי טיפוח: התלמיד לצורכי בהתאם לימודית תמיכה מתן •

  ). הספר ת(בבי הבית שיעורי הכנת, העשרה, הטרמה

  

  התכנית הפעלת

                                                      

  משרד החינוך.האינטרנט של באתר  9–3בני מתוך מצגת העשרה בתום יום הלימודים ל 1
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 מפעילה והואכי ההפעלה נעשית באמצעות זכיין  מלמדיםהרשמיים של התכנית  המסמכים

הגן  ו שלפעילות סיום עם ללהתחי אמורההילדים  בגני ה"ציל פעילותהלימוד.  במוסדות התוא

  .הגן צוותעם  לחפיפהכן  לפנירבע שעה  מקוםל גיעמ ה"ציל צוותו )14:00(בשעה 

  :אלה פעילויותבגן תוכננו להיערך  התכנית במסגרת

   ;הליבה בתכנית נכללים שאינם בתחומיםשל הילדים  חווייתית והתנסות חשיפה •

  ;ההזנ •

  .והורים תלמידים פעילות •

הם שונים זה מזה משום שלא בכל מודלים להפעלת התכנית בגני הילדים.  הארבע קיימים

 לימוד ימימשום שבמגזרים השונים נהוגים ו(יוח"א) תכנית יום חינוך ארוך  פועלתהיישובים 

  להלן. 1 בלוח מתוארים המודליםאחרים. 

  "הציל תכנית להפעלת המודלים: 1 לוח  

מספר 

 מודלה
פעילות הימי מספר  תיאור המודל

 ציל"ה בשבועשל 
  המודל פירוט

  ה"צילימי  חמישה 5 רגיל 1

  (לא כולל שבת) ה"צילימי  ארבעה 4 כולל שבת ,ימים 5רגיל  2

 1 יוח"א 3
היום הקצר  עבורבאחד ( ה"ציל יום

   ימיםלחמישה של יוח"א) והזנה 

4 
כולל  ,ימים 5יוח"א 

 שבת
  בלבד ימים לחמישה הזנה 0

(ולא בבתי ספר  2או  1 מודלהופעלה בהם על פי "ה ציל תכניתש ספר בתיעוסק ב המחקר

  שבהם התכנית פעלה כהשלמה ליוח"א).

   םהיישובי תברמציל"ה 

 יוםהנוספות ל מסגרותה. באחריותה לשלב את היגוי ועדת להתכנס אמורה יישוב בכל

. היישוב של הכוללת למדיניותתאם ובה וליעדיו החינוך משרדשל ו למדיניות בהתאם יםהלימוד

 פדגוגיים בנושאים תמיכהלתת תפקידו ו שוביילתכנית בכל  רכזהזכיין אמור למנות  כן כמו

 יבתב התכנית לרכזי, התכנית למפעילילסייע  ;וגני הילדים תי הספרב לצורכי בהתאם וארגוניים

 רכזמפגשים שנתיים.  שלושהלארגן  ;העבודה במהלך עוליםהבקשיים  למדריכיםו ספרה

הגנים  (או רכזת) רכזאמור לעקוב אחר הפעלת ציל"ה בגני הילדים בשיתוף  יישובהתכנית ב

  .ישוביב



  
  
 

  
12                                תכנית ציל"ה בגני ילדים, סיכום הפעילות בתשע"ד

   

 

   התכנית צוות

 צוותבלהעסיק  ניתן ,"דתשע הלימודים בשנת התכנית פעלתהל החינוך משרד הנחיות פי על

גננות  להיותתוכלנה מהן  20% עדובעלות תעודת הוראה,  גננות רקציל"ה בגני הילדים 

בעלות תעודת הוראה שאינן מועסקות על ידי  הןהעובדות בבוקר בגני הילדים. יתר הגננות 

מפקחת הגן אמורה לאשר את העסקתם סטודנט.  בשכראיש צוות נוסף  ועסקההמשרד. בנוסף 

אמורים  במשרד קבועים הוראה עובדי שאינם בפעילות המדריכים. בגן ה"ציל צוותשל אנשי 

  . השנה לאורך ליווי גם שתכלול, שעות 36–30של  בהיקף השתלמותסיים ל

  מטרת המחקר ושאלות המחקר
כדי תכנית ציל"ה בגני הילדים  מה שלבבקשה להעריך את יישו פנה לראמ"ה החינוך משרד

של התכנית ולאפשר יישום טוב יותר שלה  התהפעל ת התכנית ואתהטמעלשפר את  ול לסייע

 2,הספר בבתי"ה ציל תכנית של איכותנית הערכהנעשתה הלימודים תשע"ג  בשנתבעתיד. 

  .ילדיםה בגניהתכנית הלימודים תשע"ד נוספה הערכה של  בשנתו

התכנית לשפר את מתכונת  למובילי לסייעשנועדה , מעצבת הערכהשנעשתה היא  ההערכה

  בגני הילדים.  התכנית של והיישום ההפעלה

  :אלהעסקה בנושאים  הערכהה

 בגנים התכנית יישום .1

 ;התכנית להכנסת והגנים שוביםיהי ערכותיה •

 ;הילדים בגני התכנית של הפעילות נתומתכ •

 ;התכנית כלפי השונים העניין בעלי עמדות •

חובה -(טרום השונים הילדים בגניהתכנית  הפעלתאת הגורמים המקדמים  •

  .אותההמעכבים הגורמים ו וחובה)

 

  השוניםהגורמים  בעיניהנתפסת של התכנית  התרומה .2

 התכנית מובילי"ה, צילהבוקר, גננות  גננות בעיניהנתפסת של התכנית  התרומה

 .החינוך משרד מפקחי, הזכיינים נציגי, המקומיות ברשויות

                                                      

דו"ח הערכה פורסם באתר האינטרנט של ראמ"ה:  2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Tochniot_dafrikuz.ht

m  
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  כלים היה ויאוכלוסהמערך, ה :שיטת ההערכה
   .להפעלתה השנייה בשנה נעשתה הילדים בגני ה"ציל תכנית הערכת

  הערכהה מערך  .א

האיכותנית  הערכהה .כמותית הערכה עם איכותנית הערכה תמשלב ה"ציל תכנית הערכת

לצד  התכנית יישוםהמתעוררים במהלך השטח קשיים, דילמות וצרכים  פניעל מסייעת להציף 

 הטמעת שלרחבה  תמונה מציגההכמותית  הערכההלכיווני פעולה מידיים ועתידיים.  המלצות

  .הילדים בגני התכנית

 לסייע ניתן וכיצד בגנים"ה ציל תכנית מתנהלת כיצד דוללמנועדה  איכותניתה הערכהה .1

הערכה. במסגרת הביקורים של צוות  רכונע בהםוגני ילדים  15 בחרונ כך לשם. בהפעלתה

. התכנית פעילות על תצפיותכן ו הגן גננתעם ו"ה ציל גננת עםעומק  ראיונות נערכוהביקור 

עם ו יישוביםב התכנית רכזיעם  ,בגנים ממשרד החינוך ותמפקח עםראיונות  נערכו בנוסף

 ללמוד על התכנית מנקודת ראותם. כדי . כל זאת המקומיות תיורשוב הגנים מחלקות מנהלי

פעילות ציל"ה בגנים  על תמייצגתמונת מצב ארצית  לספקנועדה   כמותיתה הערכהה .2

 וכללה ראיונות טלפוניים עם מדגם של גננות ציל"ה.

  היאוכלוסיה  .ב

  :גנים 15 נבחרו תהאיכותניהערכה ל

גנים  3-ו דתיים- גנים ממלכתיים וממלכתיים 4 – עברית דובר מהמגזר ילדים גני שבעה •

  .חרדימהחינוך ה

 .ערבית דובר מהמגזר ילדים גני שמונה •

 ,)א"יוח עם בשילוב לא( מלאה במתכונת בהם פועלת"ה ציל תכנית אשר גנים נבחרו

  . 3–1 טיפוח לעשירון המשתייכים

 5 ,על הגנים ותמפקח 4 נוירואיבנוסף  .גןשל ה ה"ציל גננותו בוקרה גננות רואיינוגן  בכל

 .מקומיות ברשויות גנים מחלקות מנהלות 7- ו (מטעם הזכיין) יםיישובתכנית ב רכזי

 המשתתפיםבגנים  ה"ציל גננות 427של  מדגםראיונות עם  הכלל תהכמותיהערכה ה

(דובר ערבית, דובר עברית)  מגזרה: אלה משתנים בחשבוןהובאו בתכנית. בבניית המדגם 

  .)חרדי, דתי- לכתיוממ(ממלכתי  פיקוחה סוגו

  כליםה  .ג

  :אלהציל"ה נעשה שימוש בכלי הערכה  הערכתלשם 
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  איכותנית הערכה .1

נדונו נושאים זה  יוןיארב – ה"ציל גננות עם למחצה- מובנהפנים מול פנים  איוןיר •

, מעקב אחר יוםההפעלת התכנית בגן, מבנה קבוצת ציל"ה, סדר  מתכונתאלה: 

 נוספים גורמים עם קשרהעם ההורים,  קשרהעם צוות הבוקר,  קשרה, התקדמותה

התכנית,  יתרונות, התכנית כלפי עמדות), זכייןהמקומית, ה רשות, הפיקוחה(

 גם איוןיהר עסק בנוסף. קשיים, של התכנית נתפסתה תרומהה, התכנית חסרונות

 שהיא הדרכהבו הכשרהב ,ליוויב וכן התעבוד היקףבשל הגננת,  מקצועיה רקעב

 .עודו מקבלת

נדונו זה  איוןירב – בגן הבוקר תוגננ עםלמחצה - מובנהמול פנים  פנים איוןיר •

קבוצות  – מתכונת הפעלת התכנית בגן ;התכנית להפעלת ערכותיהנושאים אלה: ה

 לצוות הבוקר צוותי בין הקשר, יםיבצהר"ה ציל צוות, עבודהההתכנית, תכנית 

עמדות כלפי  ,)המקומית רשות, הפיקוחה( נוספים גורמים עם הקשר, יםיהצהר

 .שיפורהטעונות  ונקודותיתרונות התכנית התכנית ותפיסת התרומה של התכנית, 

 מתכונת: בתכנית אחרים עניין בעליעם  למחצה-מובנה פנים מול פנים איוןיר •

לתכנית ציל"ה, הקשר בין הגורמים  בקשר תפקידם, מבטם מנקודת הפעילות

 נקודותויתרונות התכנית נתפסת, הה תותרומכלפי התכנית השונים, עמדות 

  .שיפורהטעונות 

 כמותית הערכה .2

התכנית בגן, היקפי  ה של הפעלתמועד תחילת – "הציל לגננות טלפוני שאלון •

 גני, גילם, מספרם( בתכניתהמשתתפים של התכנית, קבוצות הילדים  פעילותה

, יוםה, סדר בגן הזנההמ רצוןה), תחלופת הילדים בציל"ה, שביעות שלהם םהאֵ 

 גורמיםשל עם צוות הבוקר ומעורבות  קשרה, הדרכההו ליוויה, העשרהה כניות

   , עמדות כלפי התפקיד וכלפי התכנית, רקע מקצועי.בתכנית נוספים

  

  ערכההה לע המשיבים אוכלוסיית

  :האיכותנית ההערכה וכלוסייתא .1

גנים ממלכתיים  4מהמגזר דובר עברית ( 7גנים:  15להערכה האיכותנית נבחרו 

כל גן רואיינו גננת הבוקר ב .דוברי ערבית 8-חרדי) והחינוך הגני מ3 דתיים, -וממלכתיים

   .וגננת ציל"ה
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(לא בשילוב עם מלאה ה פועלת בהם במתכונת "נבחרו גנים אשר תכנית ציל להערכה

  .3–1 המשתייכים לעשירון טיפוחויוח"א) 

  בנוסף רואיינו

  מפקחות 4  •

  שובים (נציגי הזכיינים) ייברכזים  5  •

  מקומיות ברשויות ילדים מנהלות מחלקות גני 7  •

  הכמותית ההערכה אוכלוסיית .2

  יוני עד אוגוסט. בחודשים, 2014 קיץ במהלך נערכו טלפונייםה סקריםה

  .המשיבים אוכלוסיית של רקעה ומאפייני ההיענות היקף, המשיבים מספר יוצגו להלן

  ופיקוח שפה מגזר לפי ןהיענות ושיעור הכמותי: מספר גננות ציל"ה שהשתתפו בסקר 2 לוח

 סוג החינוך   
 כלל

  יהיהאוכלוס
אוכלוסיית 

 המדגם
סיימו 

 בהצלחה
 שיעור

 היענותה

דוברי 
 עברית

 71% 5 7 158 ממלכתי

 76% 16 21 212 דתי-לכתיממ

 67% 165 247 1,083 חרדי

 68% 186 275 1,453 סה"כ דוברי עברית

 71% 108 152 1,443 דוברי ערבית

 69% 294 427 2,896 סה"כ

  

   הערכהה מגבלות

 - לחינוך קדם האגףשלח מרשימות הגנים ש ניכרכי בחלק התברר לסקר  ההיערכות במהלך

את אתר לניסיונות בשל ההגנים. של של הגננות או  טלפון ומספרי שמות נכללו לאיסודי 

. יחסית נמוכה לראיונות היענותהלחודשי הקיץ, שבהם  הטלפוני זמן התשאול הדחנ החסרים

  .69% א אפואהו הטלפוני לסקר הגננות היענות שיעור

 עברית דוברי גניםבקרב  במיוחד קטנההייתה נסקרים ה קבוצת, ההיענות קשיינוסף על 

ערבית או למגזר משתייכים למגזר דובר הישובים בדרך כלל בי( דתיים-וממלכתיים ממלכתיים

 המשתייכים יישוביםב"ד בתשע "ה התמקדהציל תכנית פריסת, משום שדובר עברית חרדי)

 21 יחדיו כוללת קבוצותה שתימ הנסקרים קבוצת. 3–1 כלכליים-חברתייםה"ס הלמ אשכולותל

זו  בקבוצה המשיביםכי המספר הקטן של  דגישנ .במשותף ח"בדו ןלהציג הוחלט לכןו גננות
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 מסקנות הסקת לפני לפיכך ;המגוון של הקבוצה עשוי לגרום לחוסר יציבות בנתוניםוההרכב 

  .נוספים ידועים נתונים עם להצליבם מומלץ ח"בדו המוצגים מהממצאים

 

  ח"בדו הנתונים הצגת אופן

: הגנים של פיקוחהו אםה שפת מגזר לפישלוש קבוצות  ביןהגננות יוצגו תוך השוואה  נתוני

, חרדיחינוך הגני הב עברית דוברי, (ממ"ד) דתי-ממלכתיהו ממלכתיבחינוך ה עברית דוברי

  .ערבית דוברי

 והםתובנות שעלו בחלק האיכותני במחקר, הרעיונות והכן ישולבו בתיאור הממצאים,  כמו

  .כחול בגופןיסומנו 

 בבתי"ה ציל הערכת ממצאי ;בלבד בגנים"ה ציל תכנית הערכת ממצאי את מציג זה"ח דו

  .נפרד"ח בדו יוצגו הספר
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  ההערכה ממצאי
 הילדים בגני ה"ציל תכנית הערכתב שהתקבלו ייםנואיכות כמותיים ממצאים מוצגים ח"בדו

 מתבססים ח"הדו ממצאי. התכנית של ליישומה השנייה השנה אשהי, ד"תשע הלימודים בשנת

, בוקר גננותעם , ה"ציל גננות עם איכותניים ראיונותעל ו ה"ציל גננות עם טלפוניים סקרים על

 במשרד מפקחיםעם ומקומיות  ברשויות ילדים גני חינוך מחלקות מנהליעם , זכייניםה נציגיעם 

  :אלה בנושאים ה"ציל תכנית כלפי תפיסותיהםאת ו עמדותיהם את הציגו המרואיינים. החינוך

  ;ד"בתשע הילדים בגני התכנית להפעלת היערכותה .1

  ;ה"ציל צוות ושל הקבוצות מאפייני של בהיבט הילדים בגני ה"ציל של הפעילות מודל .2

  ;ה"בציל פדגוגיים היבטים .3

  ;ה"ציל שבמסגרת ההזנה תכנית .4

 הפיקוח, הזכיין, ההורים, בוקרה גננות – ה"בציל המעורבים הגופים בין הגומלין יחסי .5

  ;המקומית והרשות

 .המרואיינים בעיני נתפסות שהן כפי השפעותיהעל ו ה"ציל תכנית על משוב .6

  

  . ההערכה צוות בשישג מסכמות תובנות מוצגות ח"הדו לסיכום

  

  ובגניםהמקומיות  ברשויות"ה לציל ההיערכות לגבי תפיסות  .1

  "דבתשעהפעילות של ציל"ה  תחילת 1.1

 התכנית בהפעלת ההתנסות בעקבות. ה"ציל תכנית של השנייה הפעילות שנת הייתה ד"תשע

 במועד תחל בגניםה שפעילות לצפות ניתןהיה  קודמתה שנההמ ה"ציל צוותי של קיומםבזכות ו

 בגן לפעול התכניתהחלה  מתי נשאלו ה"ציל גננות .הלימודים שנת לפתיחת הניתן ככל קרוב

 שפת מגזר לפי בחלוקה, התכנית תחילת מועד את מפרט 1 תרשים. עובדות הן בוש הילדים

  :ופיקוח אם
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  "דבתשע"ה ציל פעילות תחילת: 1 תרשים

  

 החלה ערבית ידובר מהגנים ובשליש עברית ידובר מהגנים 20%- בכ שרק עולה מהתרשים

 בחודש לפעול התכנית החלה מהגנים במחצית ;אוקטובר- ספטמבר בחודשים לפעול התכנית

 שנת תחילת לאחר הפעילות התחלתלאחר מכן.  או דצמבר בחודש מהגנים 30%-בכו נובמבר

 עד זמנית חלופית מסגרת לארגןשום שהיה עליהם מ, הילדים הורי על הקשתה הלימודים

  :האיכותניים בראיונות גם עלה כך. התכנית הפעלת

 הראשונה שנהלעומת ה יותר מוקדם לפעול החלה התכניתשאף  כי ציינו המרואיינים מרבית

 כמה נדחה המועדמשום ש בפרט, אליה שנרשמו הילדים הוריקשה על הִ  העיכוב, ליישומה

   :זמנית חלופית מסגרת לארגן צורך היהמשום שו פעמים

 צריכים הורים ועוד, מוכן לא זה מדוע, מתחילה שהשנה יודעים כולם, להורים עצוב מאוד"

 תכנית יצרנו אז, פעם ועודפעם  עוד אותם לאכזב צריכים והיינו עובדים ההורים כל"; "לשלם

  . ..."ביניים

  האיכותני המחקר ממצאי :להפעלת התכנית המקומיות רשויותהגנים וההיערכות  1.2

 .האיכותניים בראיונות שונים באופנים תוארה השנייה בשנה התכנית להפעלת ערכותיהה

 היישום שנתשנצבר ב לניסיון ודותה בעיקר, נינוחה היערכות תוארה הגנים מן בחלק

 זו בשנה גםלעבוד  המשיכו הראשונה מהשנה הזכיין או ה"ציל צוותהודות לעובדה שו הראשונה

  :המרואיינים מדברי עולהש כפי, ה"ציל מצוות חלק היו הבוקר סייעתאו  גננתמשום ש או

 לנו תרם הקודם הניסיון, לשמר ומה לשפר מה החלטנו, קודמת שנה סיכום עשינו שנהה בתחילת"

  ";השנה שלנו בבחירות ועזר הרבה

  ";זכיין אותו עם המשכנו, חלק עבד לוהכ, להיערך איך ידענו, ראשונה שנה לא זה"
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 הפחית זה, בצהרון לעבוד נשארת, הגן של הקבועה הסייעת, 'שא לשמוע רגועים מאוד היו כולם"
  ..."; והלחץ החרדה רמת את

  ."שצריך כמו עבדה וההיערכות בעיות היו לא ה"ציל במסגרת גם המשיכההֵאם  גננת שבו בגן"

 רכזתאו עם  הזכיין, עם המפקחת עם הדרכהאו  הכנה מפגשי כמו מהלכים צוינו אלה בגנים

 צוותי להכרת בגן ה"ציל צוותי ביקור ,ה"ציל צוותי ובין הבוקר צוותי בין ציפיות תיאום, הגנים

   :ציטוטים מבחר להלן. ציוד וקבלת עבודה מתווה והכנת הילדיםו הבוקר

 ה"בציל להיות הולך מה על אתנו דיברו, הגננות וכל החינוך אגף ומנהלת המפקחת עם מפגש היה"
  ";שם שיהיה רוצים היינו ומה, החדשה תכניתה למאפייני התאמה תוך

 נוכחות בזמן נכנסו הן, לגנים ה"ציל צוות בין הראשון בשבוע חפיפה לעשות נכונה החלטה יתהיה"
  ;"קשיים המון חסך זה, יחד לוהכ תיאמו, םאֵ  הגננת

   ;..."'ר כמו גננת להיות רוצה שאני לילדים אמרתי, עצמי את להציג, בגן לבקר רוצה שאני הבנתי"

 וממנו מתווה לוכ קודם בנינו, הגן ומנהל הסייעת ה"ציל גננת, בוקר גננת משותפת פגישה עשינו"
  ;"ה"לציל עבודה תכנית גזרנו

 היה לא שנה לפני, נחמד מאוד היה זה, ערכות קיבלנו, ליצירה ציוד קיבלנו תכניתה לקראת"
  ...".בכלל

 בעלי את שכללה היגוי ועדתביישוב  הוקמה – יישובה היערכות תוארה מהגנים בחלק, בנוסף

 נציג, המחוזי המפקח, הגנים ִמנְהלת, ביישוב החינוך מחלקת מנהל( הרלוונטיים התפקידים

 הליונ הוסברו, ילדיםו הוריםלסייע לגנים לגייס  הוצע), הבוקר גננות גם ולרוב, הזכיין, הוריםה

 עבודה תכנית ונבנתה הכנה הדרכותו השתלמויות נערכו, תכניתה במסגרת והשינויים העבודה

 עבודה תכניות להגשת ח זמניםולו כללי מתווה רק או המשרד לדרישות בהתאם משותפת

   :המרואיינים אחד ארישת כפי, פרטניות

, אחת מטרה למען ועובדים אחת הימטרי תחת כולם את עוטפת היא .מאוד חשובה היגויה ועדת"
  ."לשיפור יעילים פתרונות מציאת עד הסוגיות בכל דנים

   

 ףבשיתו הצורךהודגש  ההכנה ובמפגשי בהדרכה, התפקידים בעלי כל מקרב מרואיינים לדברי

   :ה"ציל לצוותי הבוקר צוותי בין פעולה

  ;..."כזאת תכניתב חשוב זה כמה ובמיוחד לנו נותנים הם ומה פעולה שיתופי על הרבה דיברו"

 על הפעלה לנו עשו כך אחר, חלק נהיה, יד ניתן, נעזור הגננות שאנחנו, שלנו פעולה שיתוף ביקשו"
  ."צוות עבודת

 בעיה בכל לטפל שיוכלו כדי השנה לאורך מהשטח דיווחים ביקשו(" השנה לאורך דיווחיםבו במעקב

 ותזונה משמעת, בטיחות ענייני ונידונו ילדיםה עם לעבודה וגישות רעיונות הוצעו ")במקום ובעיה

 גננות בגיוס בעיקר – בלבד הגן מצד – יותריסודית  היערכות תוארה מעטים בגנים. הבריא

   :תכניתה ובהטמעת
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 לסייעות לימוד שנות 12 מינימום של הגבלה למעט, בדקנו לא ממש, למצוא קשה מאוד היה"
  ;"בצהרון

 פעם כל, פעמים כמה התאכזבנו, קל היה לא זה, לנו תאיםשי אדם כוח למצוא היה העיקר"
  ;..."ראיונות

  ..."הספיק לא התקציב, לגן התכנית את להכניס קשה היה, קשיים היו"

  

   :בהיערכות הבוקר גננות מצד מעורבות של שונות בדרגות להבחין ניתן

 לעתים, הבוקר גננות מצד בינונית עד נמוכה מעורבות על העידו ה"ציל מגננות כמחצית

לימודי  בין והפעילות האחריות הפרדתעל  מהפיקוח שקיבלו להנחיות בהתאם ולעתים מבחירה

  :תיאוריהן להלן. לצהרון בוקרה

  ";עליה אחראית מרגישה לא אני, פרקים בראשי מעורבת אני"

 הרכזת את מכירה אני כי משהו יודעת אני במקרה .הצהריים אחר על אחראית ולא גננת אני" 
  "; הזכיין מטעם

  ..."להתערב לא אמורה אני, שלנו מהמפקחת מההנחיות שהבנתי כמה עד"

 שכלל, ההיערכות בשלב הצהריים לגננות הבוקר גננות בין פעולה ףשיתו תוארהאחרים  בגנים

 ניקיון, הציוד, הילדים הרגלי, העבודה תכנון לגבי( הבוקר גננות מצד למיניהן והְכוונות בקשות

  :הצהריים צוותי מצד אלהתחומים ב ענייןאו  ורצון) הגן

  ".אותי שתכוון התאים מאוד זה ולי, לעבוד שאתחיל אני שזו ידעה כשהיא לגן אותי הזמינה הגננת"

  

  האיכותני המחקר ממצאי :ההיערכות בשלב העיקריים הקשיים 1.3

   :היו ההיערכות בשלב העיקריים הקשיים, השונים המרואיינים לדברי

  ד"תשע בשנת תכניתה החלת לגבי ודאות-אי )1

 אם ידענו לא .מאוד ִהקשה השנה תיָ+תח ה"ציל אם, החגים אחרי אפילו, הידיעה חוסר"
  ;..."בגן ה"ציל את להפעיל צריכים היינו ימים ארבעה ותוך, פתאום הודיעו ואז, לא או להיערך

 כי, הצהריים אחר לחוגים ילדיםאת ה לרשום האם, יהיה לא או יהיה אם שאלו הורים הזמן כל" 
  ."חוגים שם יש אז צהרון יש אם

 זמינ�ת תוארה הגנים מן ניכר בחלק אמנם – הצהריים לצוות הולם אדם כוח גיוסאיתור ו )2

 מלכתייםמ בגנים אך), ערבית הדוברבמגזר ו החרדי במגזר( פנויות צעירות מורות של רבה

 עיקרב . זאתלתפקיד מתאים אדם כוח במציאת ממשית מצוקה תוארה דתיים-לכתייםוממ

 וגיוס ההיערכותבמהלך  הופחת שאף, שהוצע הנמוך שכרבשל הו קצרהה התראהשל הב

 כוחב שבאה לידי ביטוי להתפשרות או גויסו שכברעובדים  של לעזיבה וגרם האדם כוח

  :למגזרבכוח אדם שאינו מתאים  אופחות  מקצועי אדם
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 כשסייעת רהברֵ  יתהיה לא כי, תיכוניסטיות אפילו, אותה העסקנו דלתנו על שהתדפקה מי כל"
  "; עזבה

 עושה זה, בממלכתי אחרות לנו אין, שיש מה זה, החרדי מהחינוך גננות גם לקחנו בסוף"...
  ;"אחרת בשפה ותמדבר הן, מתאים לא זה, בעיה

  ."תעבדו בואו, לאנשים שלנו התחננות יותר אלא, אלינו צוות של פניות היו לא"

 תכניתה את להכשיל ניסיון כדי עד בוקרה גננות מצד עוינות תוארה מהגנים בחלק )3

   :הוריםה בקרב

 לכן, שלה לבית נכנס שמישהו, זר גוף שהן כאילו ה"ציל לגננות התייחסו םאֵ  גננות בהתחלה"
  ";להצטרף הורים עודדו לא ממש גננות הרבה

 או שבארונות בדברים להשתמש אפשרו בוקרה גננות תמיד שלא הבנתי הבוקר מצוותי" 
  ".רצוי לא או נכון לא מידעלהורים  מעבירים הבוקר שצוותי

  

   ,לסיכום

 לצד. השנייה הפעילות בשנת ה"ציל להפעלת בהיערכות שיפורכי חל  ציינו המרואיינים

 נבע שהוזכר עיקריה קושיה, תהליכים לייעלהמקומיות  הרשויותשל ו הזכיינים של הרצון

. החינוך ממשרד לפעילות הנחיותעיכוב בקבלת ההמו להפעלה אישורה בקבלת עיכובהמ

 לצוות הולם אדם כוח בגיוס נוסף קושי התעורר) השכר תנאי עם בשילובו( בעקבות זאת

 בחודש לפעול התכנית החלהבקירוב  מהגנים בשליש ,הללו הקשייםבשל . הצהריים

  .לאחר מכן או דצמבר
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  בתשע"ד הילדים גניב ה"ציל של הפעילות מודל  .2

 ס"הלמ באשכולות הנכללים ביישובים ילדים בגני ד"בתשע הוצעה ה"ציל תכנית של הפעילות

 שאינו המוכרהמשתייכים לחינוך  במוסדות, המיוחד בחינוך, הרגיל בחינוך) 3–1(  הנמוכים

 ייםהפורמלי הלימודים סיום לשעת םתו, ה"ציל של הפעילות היקף .הפטור ובמוסדות רשמי

  .בו הפועלות הלימודים יום להארכת תכניותלו מוסד כלב

 הפתיחה סף, ו27במוסד הוא  ה"ציל תכנית הפעלתמספר הילדים הממוצע בכל גן הנדרש ל

 על יעמוד המינימוםש ובתנאי הגן מילדי 75%שיעור השתתפות של  הואהפעלתה ל המינימלי

  3.לפחות תלמידים 11

 שהשתתפו הגן ילדי מספר כולל ד"בתשע ה"ציל של הפעילות היקפי את נבדוק זה בפרק

 ימי מספר, התכנית פעלה שבהם הגנים מספר, השנה במהלך ילדיםה תחלופת, בתכנית

 ה"ציל של הפעילות תחילת ועיתוי ה"ציל של הפעילות שעות מספרשל התכנית,  הפעילות

  .בגנים

  

  הילדים בגני ה"צילשל  קבוצותה הרכב 2.1

 רוב. ילדים 6,606 השתתפו ד"בתשע ה"ציל הערכת מסגרתב בפועל שנסקרו ילדים גני 294- ב

 ערבית דוברי ולמגזר חרדיהחינוך ה בפיקוח עברית דוברימגזר ל משתייכים המשתתפים

  ).בגנים ה"ציל אוכלוסיית בכלל להתפלגותם בדומה(

 בחלוקה, שלהלן 2 בתרשים כמפורט ,אחד בוקר גן מתוך מתקבצת ה"ציל קבוצת הגנים רובב

  :ופיקוח שפה מגזר לפי

   

                                                      

 נהל הפדגוגי במשרד החינוך:מתוך אתר האינטרנט של המִ  3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/Odot/TakzirHatohnit.htm  
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  "הצילב המשתתפות הקבוצות מבנה: 2 תרשים

  

 בוקר גןכוללת ילדים מ ה"ציל קבוצת )אוכלוסייה קבוצות בכל יותר או 85%( הגנים במרבית

שתייכים לשני גנים עד מ הילדים ערבית דוברי גניםמה 9%-בו חרדיהחיוך ה גנימ 15%- ב. אחד

   .גניםשני מ קיבוץ אהו השכיחו ,גניםחמישה 

 ,או רובם הבוקר בשעות בגן המבקרים הילדים כל ה"ציל קבוצותנכללים ב הגנים ברוב

  :שלהלן 3 בתרשים כמפורט

  הגן ילדי כלל מתוך"ה בציל המשתתפים היקף: 3 תרשים

  

 ערבית דובריהגנים ו חרדיחינוך הה מגני 85%- בו דתיים-ממלכתייםהו הממלכתיים הגנים בכל

 בראיונות גם התקבלועל כך  דומים ממצאים .או רובם הגן ילדי כל ה"בציל משתתפים

  .האיכותניים
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: ברורה יתהיה ההפעלה מתכונת לגבי האיכותניים הראיונות מכלל שהתקבלה התמונה

גנים  ברשתות; אחת כקבוצה המשיכו הגן ילדי כלומר, הצהרון גן הוא הבוקר גן הגנים במרבית

 או קבוצות אוחדוספורים  במקרים ורק, בדרך כלל בנפרד גן כללציל"ה  המשיך גנים מקבציאו ב

   .גיליות-רב קבוצות הורכבו

 ה"ציל בתכנית שהשתתפו הילדים לייג התפלגות .3 מגיל החל גן לילדי תמיועד ה"ציל תכנית

 : שלהלן 4 בתרשים מתוארת ד"בתשע

  בתכנית ציל"ה  הילדיםגילי  התפלגות: 4 תרשים

 

 )48%( דתיים-וממלכתיים ממלכתיים יתעבר דוברי גניםמה מחציתכב ,תרשיםה ראהמש פיכ

הן  גןה קבוצותמ שלישכ ,חובה-טרום גילני ב היו הגן קבוצותהילדים ב )47%( ערבית ודוברי

ני ב) 22%–14%( והשאר )קרב דוברי ערביתב 31%-ובקרב דוברי עברית  38%( גיליות -רב

) 36%( חובה), 29%( חובה-לטרום דומה באופן נחלקים חרדיה החינוך בגניהגילים  .חובה גיל

  ).31%( גילים-ורב

 מופעלות האל גיליםבני של מכך נובע" חובה" בגיל יחסיתקטן ה הילדים לשיעור הסיבה כי תכןיי

 .אחרות תכניות בגנים
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 השנה במהלך ילדים של ועזיבה הצטרפות 2.1.1

 רקונדרשה  ה"ציל תכניתבתשע"ד לא נדרשו ההורים לשלם בעבור השתתפות ילדיהם ב

 במהלך כימראים  הנתונים ף על פי כןא .בתכנית סדיר באופן ישתתף שילדם לכך םהתחייבות

 מגזר לפי בחלוקה שלהלן 3 בלוח כמפורט, ה"ציל מגני גדול בחלק ילדים תחלופת יתהיה השנה

  :ופיקוח אם שפת

  ד"בתשע ה"ציל בגני ילדיםה תחלופת שיעור: 3 לוח

 דוברי עברית 
  מ"מ וממ"ד

N=21 

דוברי עברית 
  חרדים
N=165 

  דוברי ערבית
N=108 

שיעור הגנים 
שבהם 

הצטרפו ילדים 
  במהלך השנה

19%  45%  43%  

שיעור הגנים 
עזבו שבהם 

ילדים במהלך 
  השנה

19%  20%  18%  

  

 45%- בכ: הגניםמ מחצית עד בשליש ילדים תחלופת הייתההשנה  במהלך כי עולה מהלוח

 דתיים-ממלכתייםהו הממלכתיים מהגנים 19%-וב יהחרדהחינוך  וגני ערבית דוברי מהגנים

 את ילדים עזבו הקבוצות מכל מהגנים בכחמישית. השנה במהלך ה"לציל ילדים הצטרפו

 ילדים הצטרפו בהםש חרדיה גני החינוךו ערבית ידוברשיעור הגנים . השנה במהלך ה"ציל

 דיווחי .השנה במהלך ילדים עזבו בהםש הגניםשיעור מ) מכפול יותר( גבוה התכנית במהלך

צרף את ל בחרו ר כךאח ורק התכנית מתנהלת כיצד לראות חיכו ההורים כימלמדים  הגננות

 הצטרפו בהםש דתי- ממלכתיהו ממלכתיה עברית הדובר במגזרשיעור הגנים . ילדיהם אליה

   .)בהמשך בהרחבה כמפורט( ילדים עזבו בהםש הגנים לשיעור זהה ילדים

  ד"בתשע ה"בציל ילדיםה תחלופת שיעור: 4 לוח

 דוברי עברית  
  מ"מ וממ"ד

N=21 

דוברי עברית 
  חרדים
N=165 

  דוברי ערבית
N=108 

מכלל שיעור 
 שדווחו הילדים
  בציל"ה

הצטרפו ילדים 
 8% 6% 2%  במהלך השנה

עזבו ילדים 
 2% 3% 2%  במהלך השנה
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שיעור : העוזבים הילדים שיעור מול המצטרפים הילדיםשיעור  בבחינת גם עולה דומה תמונה

 .העוזבים שיעורמבוה ג חרדיחינוך הה גניבו ערבית ידובר גניםהילדים המצטרפים לתכנית ב

 ממלכתייםה בגנים ה"בציל המשתתפיםהילדים  מכלל 5%-כ התחלפובמהלך השנה 

  .ערבית דובריבגנים ו חרדיחינוך הה בגני מהמשתתפים 10%-וכ דתיים-ממלכתייםהו

  :ופיקוח שפה מגזרשונות בכל  הלימודים שנת במהלך ה"צילמ ילדיםפרישת ל הסיבות

 מעבר היא לעזיבה שצוינה היחידה הסיבה דתיים-מלכתייםומ ממלכתיים עברית דוברי בגנים

 .אחר גןל

 בגלל כלל בדרך( בבית םהאֵ  של הייתהש אהי חרדיה חינוךה בגני לעזיבה המרכזית הסיבה

 או חברתיים קשיים או מהפעילות רצון שביעות אי אהי המשנית והסיבה )לידה חופשת

 .הילד של רגשיים

 של הפעילות סיום בשעות הסעות היעדר אהי ערבית דוברי בגנים לעזיבה המרכזית הסיבה

 קשיים או מהפעילות רצון שביעותאי  ,בבית האם שהיית: הן המשניות הסיבותו, ה"ציל

 .אחר גןל מעבר – חדא ובמקרה ,הילד של רגשיים או חברתיים

  :השונות יהיהאוכלוס בקבוצות שונות הן אף הלימודים שנת במהלךלתכנית  להצטרפות הסיבות

 נובעת השנה במהלך מלכתיים דתייםומ ממלכתיים עברית דוברי בגניםלציל"ה ההצטרפות 

  ".להורים נוח" וכי לגן חדשים ילדים מהצטרפות

o ערבית ובגנים דוברי עברית בחינוך  דוברי בגנים ה"לציל ילדים להצטרפות המרכזית הסיבה

 מהורים שהתקבלוהתכנית  של הפעילות על המלצות בעקבות אהי השנה במהלך חרדיה

 נשארים החברים כל כי(" להצטרף הילדים של לחץ בעקבות או מהגננת או בגן אחרים

  .")בצהרון

o חזרה או( לעבודה האם יציאת: אלה סיבות גם הוזכרובחינוך החרדי  עברית דוברי בגנים 

  .לגן חדשים ילדים והצטרפות" להורים נוח), "לידה חופשת לאחרלעבודה 

o ובזכותו התאפשר  ההסעות של מחדש ארגון: אלה סיבות גם הוזכרו ערבית דוברי בגנים

 וכי) לידה חופשת לאחרלעבודה  חזרה או( לעבודה האם יציאת, בצהרון להישארלילדים 

  ".להורים נוח"
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  בגנים ה"ציל קבוצות גודל 2.1.2

 בגנים ילדים 22.7, חרדיחינוך הה בגני ילדים 22 בין נע ה"ציל בקבוצת הממוצע הילדים מספר

  .דתיים- וממלכתיים ממלכתיים עברית דוברי בגנים ילדים 24.9 ועד ערבית דוברי

את , ממוצעאת מספרם ה, ה"צילגני ב הילדים מספר את יםמציג שלהלן 5 ותרשים 5 לוח

 מגזר לפי בחלוקה, ביותר הגדולות בקבוצות מספרםאת ו ביותר הקטנות בקבוצות מספרם

  :ופיקוח אם שפת

  

  ד"בתשע ה"ציל בגניהממוצע  הילדיםמספר : 5 לוח

 החינוך סוג
 מספר

גנים ה
  שנסקרו 

  מספר 
 ילדיםה

הממוצע 
 בקבוצת

 "הציל

 הילדים מספר
 בקבוצת

 הקטנה"ה ציל
  ביותר

 הילדים מספר
"ה ציל בקבוצת
 ביותר הגדולה

 יםממלכתידוברי עברית 
 דתיים-מלכתייםומ

21 24.9 4 36 

 37 6 22.0 165 חרדיבחינוך הדוברי עברית 

 36 6 22.7 108 דוברי ערבית

  

 ביותר הגדולות הקבוצות ואילו בלבד ילדים 6–4כוללות  ה"בציל ביותר הקטנות הקבוצות

  .ילדים 37–36 כוללות ה"בציל
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   בחלוקה לפי מגזר שפה ופיקוח "הציל ניגב הילדים מספר: 5 תרשים

  

  

 דוברי מהגנים 6%-וב עברית דוברי הילדים מגני בכחמישית ה"ציל בקבוצת הילדים מספר

 5%: ילדים 11 עד בהןש קטנות קבוצות וכולל החינוך משרד הנחיות את תואם אינו ערבית

 37–36בהן ש גדולות קבוצות או בקרב דוברי עברית 14%-קבוצות קטנות בקרב דוברי ערבית ו

 יםבקרב דוברי עברית ממלכתי 10%בקרב דוברי ערבית,  גדולותקבוצות  2%: ילדים

  .חרדיבחינוך הדוברי עברית  3%-ו יםדתי-יםוממלכתי

  , לסיכום

 השתתפו מהגנים יותר או 85%- ב( פעלה היא שבהם הגנים ברוב גבוהה ה"לציל ההיענות

 6%-וב עברית דוברי הילדים מגני בכחמישיתמספר הילדים ). ילדי הגן או רובם כלבה 

 מעל( מדי גדולות קבוצות וכולל החינוך משרד הנחיות את תואם אינו ערבית דוברי מהגנים

  ).ילדים 11-מ פחות( מדי קטנות או) ילדים 27
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   ה"ציל צוות 2.2

  הצוות מאפייני 2.2.1

על פי . וסייעת גננת – צוות אנשי שני כלל הילדים בגני ה"ציל תכנית את שהפעיל האדם חוכ

 הסייעות. רשמית תעודה ללא המדריכ או הוראה תעודתתהיה בעלת  הגננת ,ההנחיות

  . מקצועיבלתי  עזר חוכבדרך כלל  היו שהועסקו

 70%-בהועסקו ) אקדמאיות או הוראה תעודת בעלות( מוסמכות גננות כי מעידים הממצאים

 51%-וב חרדיחינוך הה מגני 59%-ב, דתיים- מלכתייםומ ממלכתיים עברית דוברי גניםהמ

 אחר לתחום סטודנטיות או להוראה סטודנטיות פעלו הגנים שארב. ערבית דוברי גניםהמ

 בעלות מורות( אחרת השכלה בעלות או) ערבית דובריבגנים  27%-ו חרדיחינוך הגני הב 8%(

 עם ניסיון" בעלות נשים, שונים בתחומים ראשון תואר בעלות, הוראה תחומי במגוון התמחות

  .)ישיבה בן", ילדים

 בגנימהן  59%, דתי-מלכתימהו ממלכתיה בפיקוח בגנים ה"ציל מגננות 52% כי נמצא עוד

ל ע מהן כרבע ,כגננות הבוקר בשעות גם הועסקו ערבית דוברי בגנים 41%-ו חרדיחינוך הה

  .פרטיות מסגרותהאחרות על ידי ו המקומית הרשותעל ידי  או החינוך משרד ידי

   האיכותני המחקר ממצאי :ה"ציל גננות ן שלוגיוס תןבחיר 2.2.2

 ובהתאם שונים תפקידים בעלי ידי על נעשו הסייעותשל ו הצהריים גננותוגיוסן של  ןבחירת

 מעורבים הפיקוחאנשי  או הבוקר גננת היו הגנים מן במעט רק, למשל. שונים לשיקולים

על ידי  או הגנים מקבץהמקומית, על ידי  הרשות ידי על נעשתהעל פי רוב היא ו, בבחירה

   :ס"המתנאנשי 

  . "הגיוס תהליך על מלאה שליטה הגנים לאשכול"

 גילטיפול בבני הב המועמדות של וניסיונן הכשרתן היהציל"ה  צוות בבחירת העיקרי השיקול

  : )בתחום אקדמי תואר בעלות או הבוקר בשעות משלימה גננת כמו( הרך

  . "בפועל ניסיון עם וכמובן הרך בגיל אקדמי תואר עם יהיו הגננות שכל ביקשנו"

 מרבית מצד בוקרהלגננות  ברורה העדפה – גיסא מחד: זה בעניין קצה עמדות שתי מעניינות

   :)התפקיד את עצמן על בללק לשכנען וניסיונות( המעורבים הגורמים

 מאוד היה שלהם והביטחון אותה מכירים הילדים, תמשיך הבוקר שגננת שרצוי ברור היה"

  , "חשוב
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 תואר בעלות להעדיףאף לא ו( בחירתן את למנוע הפיקוחאנשי  מצד ניסיונות –גיסא  מאידך

 ולהשקיע הלימודי פןולעסוק ב להמשיך תעדפנההן ש מחשש), בהעשרה "מומחיות" אלא

   :בהעשרהבמקום להתמקד  פערים בצמצום

 להמשיך מצליחות אותן רואה לא אני כי, התכנית במסגרת לעבוד םאֵ  גננת מכל מנעתי אני"

   ;"להמשיך להן אישרתי לא לכן ...לילדים העשרה ולתת

   :של הגננות שחיקהמו עייפותו אנשי הפיקוח מחשש, לחלופין

 קל יהיה ה"לציל רק שבאה לגננת .התכנית במסגרת תעבוד לא םאֵ  שגננת מניסיון ממליצה אני"

  . "האלה השעתיים עם להתמודד יותר

 כי שטענו זכיינים היו. הצהריים סייעות בחירתב פחות הרבה רלוונטיים היו אלהמעין  שיקולים

 לתכנית האחריות תחושת את לחזק כדי הצהריים צוות בבחירת מעורבים להיות לא העדיפו

   :הגנים רשתות מנהלי בקרב או החינוך מחלקתבקרב 

 כלפי אחריות מרגיש הוא ,בוחר כשמנהל .הבחירה ברמת פעילה להיות לא העדפתי אני"

  ".התכנית

 רק; הבוקר לצוות השתייכו לא הןו, ותקבוע וסייעת גננת הצהרון צוות כלל הגנים במרבית

 בייצוב קשייםעקב  בעיקר, צהרוןגם ב ועבדו הסייעתאו  הבוקר גננת המשיכו גנים במעט

  :שכנוע מאמצי ולאחר הצהרון

 תיאום סוגיית בגלל וגם, משתלם לא זה, השכר בגלל גם, להמשיך רוצות לא והסייעות הגננות"

  ..."; מס

   ".נפשי שקט רצו הן ובסוף קשה מאוד היה כי אלא, כסף בגלל לא, להמשיך שהסכימו גננות היו"

המשיכו לעבוד  הראשונה היישום שנתשעבדו ב ה"ציל צוותי שבהם, יםספור במקרים למעט

 בגיוסמאמצים  להשקיע ביישובים החינוך מחלקותאו  הגנים מרבית נאלצו, בשנה שלאחריה

   :מתאים אדם כוח של זמינות עקב, יחסית קל הגיוס היה המקרים מן בחלק; חדשיםצוותים 

 צעירות מורות יש ותמיד מורות עודף אצלנו יש, קצרה בהתראה מורות למצוא בעיה יתהיה לא"

   ",כלשהי לעבודה ומחכות שרוצות

 בשל אם, מקצועיות גננות במציאת קשייםיו מסוימים ה יישוביםאו ב הגנים מן בחלקעם זאת, 

 חוזרים שינויים בשל ואם, דחיפותו לחץ מתוך ובחירה הצהרונים פתיחת על בהחלטה עיכובה

   :התפקיד של אטרקטיביותהיעדר ו הצהריים לצוות המ�צע בשכר

  ?..."לשעתיים היום באמצע לבוא מוכן מי"
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   :הגן לאופי סייעותה של ניכרת התאמה אי על התלוננו הגנים מן במקצת, ואמנם

, לעשות ומה, אחרים יהיו שהערכים, צהריים לגננת םהאֵ  גננת בין הלימה תהיה שלא ייתכן לא"

   ".ככה זה, אחרת אין כי חרדית גננת כשלוקחים

 גננות להעסיק ה�תר לפיוש, המשרד בהנחיות שינויבעקבות  מתוארת בגיוס מסוימת הקלה

  .בגיוס מעורבותם את יםס"המתנהמקומיות ו רשויותהגבירו ה אשרכן וכ ,הכשרה בעלות

 עושות הצהריים בצוותי והסייעות הגננות רובאמרו כי לדעתם  מרבית המרואיינים ,זאת עם

  :לילדים ומסורות נאמנה עבודתן את

  ";בגן לפעילות מוכנות מאוד באו חלק, וללמוד להוכיח ורצון מוטיבציה המון יש מהן לחלק"

  . "לילדים להתחבר מאוד ומנסות זורמות שרובן שומעת אני" 

  

  

   ה"ציל צוות ל ידיע הקבוצות הפעלת מודל 2.2.3

 מימי בכמה: בגן הסייעות ושל הגננות של הפעילות מתכונת נבדקה הטלפוניים בשאלונים

 שנת כל לאורך בתפקידן מתמידות הן ואם סייעת וכל גננת כל עובדת ה"צילשל  פעילותה

  .הפעילות

 ,24%–16%שיעור גני ציל"ה שבהן פעלה יותר מגננת אחת במהלך השבוע עמד על  כי נמצא

 לאחר רק לעבודהגננת  התחילהחינוך החרדי הובגני  ערבית דוברי מהגנים בעשיריתוכי 

 .בגן ה"ציל פעילות תחילת

 דוברי מהגנים 15%- ב למעט, ה"ציל של הפעילות ימי כלב אחת סייעת בדהע הגנים ברוב

 מפרט שלהלן 6 תרשים. ערבית דובר אחד ובגן) יםוחרדי דתיים- לכתייםממ ים,ממלכתי( עברית

  :ה"ציל של הפעילות ימי במהלך והסייעות הגננות של הפעילות מתכונת את
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  "הבציל הצוות אנשי של הפעילות מתכונת: 6 תרשים

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  בשבוע*בימים שונים          

  *בימים שונים בשבוע     

  ה"ציל צוות אנשי ה בקרבתחלופה 2.2.4

 ערבית דוברי מהגנים 75%-וב עברית דוברי מהגניםבקירוב  שלישים בשני כי עולה מהנתונים

הפעלת , זאת עם. )ד"ותשע ג"תשע( התכנית של הפעילות שנות בשתי ה"בציל הגננתעבדה 

 העבודה שעותמספר  בגלל השאר בין( הנמוך והשכר שלה המעורפל העתיד, התכנית באיחור

בחינוך  עברית דוברידוברי ערבית ו מהגנים בכעשירית :צוות גיוסב םלקשיי גרמו) המועט

 מגני  24%–16%-בו, בגן ה"ציל של פעילותה תחילת לאחר לעבוד הגננת התחילה חרדיה

  . הפעילות שבוע במהלך אחת מגננת יותר פעלה ה"ציל

  ה"ציל סייעות ה בקרבלתחלופ הסיבות

 מהגנים 19%- וב) חרדיהחינוך הו דתיים-מלכתייםמ ים,ממלכתי( עברית דוברי מהגנים בכשליש

  . הפעילות שנת במהלך ה"ציל סייעות של תחלופה על דווח ערבית דוברי

 שכיחותן אולם, דומות ה"ציל גננות ינוישצ הנבדקות האוכלוסייה קבוצות בכל לתחלופה הסיבות

   :קבוצה בכל שכיחותן לפי, להלן מפורטות הסיבות. שונה

בשל סיבות הקשורות  ו סייעותעזב דתי הממלכתיו ממלכתיה בחינוך עברית דוברי בגנים •

 לסייעת הסתדר לא(" כלכליות או אישיות סיבותמ , והיו שעזבוולידה ריוןיהבשל  או ןבריאותל

 להישאר רצתה הבוקר של הסייעת כי אחר לגן אותה העבירו" ;"הורים של תלונות" ;"שעות מבחינת
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 עברה אחת(" כלכליות או אישיות מסיבותעזבו סייעות בחינוך החרדי  עברית דוברי בגנים •

 לא" ;"כסף מספיק מקבלת לא היא כי" ;"אחר למקום ועברה התחתנה" ;"קשה היה ולאחת דירה

וכן  ולידה ריוןיהבשל  או ןבריאותהקשורות להיו שעזבו בשל סיבות . ")השעות לסייעת הסתדר

 ולכן כך כל מרוצים היו לא שההורים מאחר(" צוותהשל  או הוריםה של רצון שביעותבשל אי 

כמו כן הייתה  ."לבית קרוב רצתה ]הסייעת[ כי, אחר לגן העבירה ההנהלה" ");אחרת מישהי הביאו

 הבת את הביאה אז סבלנות בעלת ולא מבוגרת תהיהי(" סייעות שתי בין מתמשכת תחלופה

 ").מתחלפות הזמן כל והן במקומה שלה

 ;ולידה ריוןיהבשל  או ןבריאותסיבות הקשורות למסייעות עזבו  ערבית דוברי בגנים •

 הייתה היא כי" ;"הקטנים בילדיה לטפל נאלצה כי התחלפה אחת(" כלכליות או אישיות מסיבות

 יותר להגיע ושתוכל לה קרוב יותר שזה מישהי הביאו אז ממנה רחוק היה וזה לגן במיוחד מגיעה

 שביעותעקב אי  , וכן)היא רצתה לעבוד במשהו אחר"" ;"כסף מספיק מקבלת לא היא כי" ;"מוקדם

 רצו" ;"בכיתה המרכזית המורה ועם הסייעת עם סכסוך" ;"אחת אהבתי לא(" הצוות של רצון

 )."אחר לגן אותה להחליף

במהלך  הצוות שלרבה  תחלופהו הנשאלים בכמה גנים ארית האיכותניים ראיונותב גם

 ועל תכניתה ייצוב על מאוד שִהקשתה – סייעות של בעיקר – תכניתה הפעלת לאחרש תקופהה

   :הגננות מדברי שעולה כפי, למסגרת ילדיםה של הסתגלותם

   ";למחר מהיום, ככה אותו לקחו, אחר משהו להן כשהציעו, העובדות רוב"

 הצעה לה שיש מי וכל חוזה להן אין כי, במקצוע מהרגיל יותר, גבוהה מאוד תחלופה יתהיה"

   ;"עוזבת יותר טובה

 היו, מזה סבלו ממש ילדים, למחר מהיום ועזבו באו סייעות, גבוהה כך כל הייתה התחלופה"

     ."היום צהרון יהיה אם ושואלים בבוקר באים

 

   ,סיכוםל

: השונות האוכלוסייה בקבוצות משתנה ה"ציל במסגרת שהועסקו המוסמכות הגננותמספר 

-ב, דתיים-הממלכתייםו ממלכתייםה עברית דוברי מהגנים 70%-ב עבדו מוסמכות גננות

 מחציתכב. ערבית דוברי מהגנים 51%- וב חרדיבחינוך ה עברית דוברי מהגנים 59%

ע"י , החינוך משרד י"ע הועסקוהן ( הבוקר בשעות כגננות ה"ציל גננותעבדו  מהגנים

שעבדו בתשע"ג  רבות ה"ציל גננותגיסא,  מחד). פרטית מסגרתע"י  אוהמקומית  הרשות

 רבעים שלושהבו עברית דוברי מהגנים שלישים כשניב( ד"תשעגם ב בתפקידןהמשיכו 

, ה"ציל סייעות של בעיקר, גבוהה תחלופה על דווח גיסא מאידך). ערבית דוברי מהגנים

  .בגן הפעילות ייצוב על מאוד ִהקשתה אשר
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  יוםהסדר ו עבודההתכנית  של תכנית ציל"ה: היבטים פדגוגיים .3

 פעילות: רכיבים אלה לכלול אמור בגנים ה"ציל של היום סדרעל פי הנחיות משרד החינוך, 

 אמורים הפעילות כניות .וילדים הורים ופעילות הזנה, בפרט טיפול, וחברתית חינוכית העשרה

 או צרכיםה עם בשילוב החינוך משרד יעדי על שהתבססה תכנית – עבודה כניתת על להישען

   .יישובשל ה היגויה ועדת הציבהש דרישותה

 נעשו ש הפעילויותעל ו היום סדרעל , העבודה תכניתעל  המרואיינים תיאורי את נסקור זה בפרק

  . ד"בתשע ה"ציל במסגרת

 האיכותני המחקר ממצאי :של ציל"ה העבודה תכניות 3.1

 כלשהי עבודה תכניתעל  בצהרון הפעילותהתבססה  הגנים בכל כמעט כי, עולה הראיונות מן

; התכנית הוכנה על ידי )חודשית או שנתית( תקופתית ת)מובהק(לאו דווקא על פי הנחיה 

   :עצמאיעל ידי הגן, באופן  אוהיישוב 

  ..."; השעתיים לאורך עושים מה יום בכל ברור, ימים לחמישה מחולקת תכניתה"

  "; נושאים של פריסה לי בניתי, לעצמי יוצרת שאני חודשית תכנית לי יש"

  ".שנעשה מה על היישוב ושל שלנו פיקוח יש, תכנית איזושהי עם לבוא צריכה ה"ציל גננת"

 .לגן מגן שונים – דגשיהשל ו תכניהשל , אופייהשל  וכן – העבודה תכנית ה שלקובעי

, העמותה –בהרכבים שונים  תפקידים בעליה לבניית שותפים היו גנים מקבציבו ברשתות

 אתנחו ה רק בהם צהרייםה גננות .הבוקר גננת, המפקחת, הגנים רכזת, הזכיין, ס"המתנ

  :בהכנתה השתתפו ולא הפעילות

 שותפה הייתי לא, לוהכ את שמכין צוות יש .מוכן קיבלנו לוהכ, הפעילות עם גדול קלסר היה"

  "; בתכנון

  "; לנו ושלחו בחרו הם, סים"למתנ החברה באחריות היו ובחירתם ההעשרה כניות"

   ".המשרד הוראות אחר ממלאת הגננת, מוכן פורמט יש"

 אם גםתכנית זו,  .יישובשל ה ההיערכות במסגרתנבנתה תכנית העבודה  המקרים מן בחלק

  :שלה הכללי ַלמתווה הגנים את ִחייבה, "סגורה"ל נחשבה לא

 תכניות"; "ואמנות יצירה ,יקהזמו ,דרמה, דומה תכנית לפי עובדים כולם, הגנים בין שוני אין"

 ביעד תלוי, אותו וקידמה מסוים כיוון לה לקחה עמותה כל אבל, דומות בעיקרון הן העבודה

   ".םאֵ  הגננת של המרכזי

 עםיחד  או(בעצמן  ה"ציל גננות ידי על העבודה תכנית נקבעה, זאת לעומת, האחרים בגנים

   :ביניהן תיאוםבו שיתוףב או הבוקר גננות ידי על או) הזכייןאו  הגנים רכזת
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 גם הלכתי, פעילויות מיני כל והורדתי ה"ציל לאתר נכנסתי, לבד הכנתי אני, שותפות תהיהי לא"

  ..."; רעיונות לקבל כדי לספריה

 לפעילויות וטיפים כלים מיני כל לי שנתנה, הזכיין מטעם מדריכה, ה"ציל רכז בשיתוף נערכתי"

  ";חווייתיות

 ויומית שבועית, לחודשית אותה וחילקנו שנתית עבודה תכנית בנינו, םאֵ  הגננת עם יחד ישבתי"

  "; עושה אני מה בשבוע יום בכל בגדול יודעת אני, אפילו

 או ה"מציל אבל ...דרמה וסיפורי בתנועה פעילויות של מגוון הכנתי כגננת שלי מהניסיון אני"

  ". דבר שום קיבלתי לא מהאחראים

 המתרחש לכל אחראית הבוקר גננת לפיה אשר, על- תפיסת ָרווחה הגנים מן בחלק כי נראה

 בשעות העבודה תכניתל גםהיא אחראית  ולפיכך, נוכחת איננהבהן ש בשעות כולל, בגן

   :הצהרון

 היא, מולה להיות חייבים הדיווחים כל, היום כל על אחראית םהאֵ  גננת, גנים כרכזת, ייבעינ"

  "; תכניתה של ולא עירונית הנחיה זו, הגן את מנהלת

   ."םהאֵ  גננת של המנחה הקו בלי משהו תעשה או נושא תתחיל לא ה"ציל גננת"

, לצהרון אחריות בכל נושאת איננה הבוקר גננת לפיהש, הפוכה גישה בלטה גנים כמהב

 שעותמאחר שהן נחשבות ל בפרט, אלה בשעות הגן יתנהל כיצד לבחור זכותה ה"ציל ולגננת

  :וברגישות בגמישות לנהלן שראוי, קשות

 אמורה בלבד והיא ביותר הקשות בשעות וחצי שעה לה יש .ה"ציל גננת של בסמכותה לוהכ זה"

  ";ולילדים לה מתאים מה לבחור

  "; בוקר לגננת קשורה לא, נפרדת, יוצרת עצמה שהיא תכנית זו"

 יודעת אני במקרה ...לה שהתאימה תכנית בנתה היא ואתה אותה שמלווה חונכת לה יש"...

   ".השנה עונות לפי שזה

, וכי שום "במערכה לבדן נותרו" כי רושםה נוצר אף אחדות צהריים גננותשל  יהןמהתבטאויות

   :בבנייתה השתתף ולאלתכנית העבודה  תרם לא, אותן ִהנחה לא גורם

 זאת ובכל, 'תכנית כל לפי לא חווייתית פעילות עושים, תכנית אין' לי אמרו בהשתלמות"

  ";יכולה שאני אמרו אז, דידקטי קצת שיהיה התעקשתי

 צריכה שהייתי לי התברר בדיעבד .מסוים לנושא להיצמד שצריך לי אמר או ציפה לא אחד אף" 

  ";לי אמרו לא אבל, זאת לעשות

  ."חיסרון היה וזה תכניתה מפעילי עם בקשר הייתי ולא הנחיה שום קיבלתי לא" 

 תפיסות מתוך תמיד נגזרו הפעילותו העבודה תכניות כידיווחו  המרואיינים מרבית, זאת עם

: בלטו בעניין זה עיקריות מגמות שלוש. מסוימת חינוכיתהשקפת עולם  ומתוך כלליים יעדיםו

  :הפורמלית ומהאווירה הבוקר מִשגרת להתבדל נטייה – האחת
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, הפעלות, הפגה צריכים הם, חדש למשהו מחכים הם, למידה רוצים לא 13:30 אחרי הילדים"

  .."; חוגים

 סדר באותו אותו להשאיר ולא בחופש להרגיש לו לתת, הילד את לשחרר היה העיקרי השיקול"

  ;"יום

  :אחת ליחידה ולהפכם היום חלקי שני בין ורצף המשכיותנטייה ליצור  – השנייה

 ממנה ביקשו, צהריים לגננות אסיפה יתהיה...שלי תכניתב תשתלב הצהריים שגננת רציתי אני"

   ;"המשכיות שתהיה כדי שתקשור, הבוקר לעשיית לחבר ממנה ביקשתי ואני חווייתי לעשות

, מפקחותה בעיקר וליבושה, הראשונה המגמה. האל מגמות שתי לשלב נטייה – שלישיתה

 גם מתוך, לימודה כניובת מעיסוק ההתרחקולפיכך , ובהנאה בחווייתיות התמקדותב אפיינההת

  :מתאים לכך איננו הדחוס שהזמן הכרהה

 סדר באותו אותו להשאיר ולא בחופש להרגיש לו לתת, הילד את לשחרר היה העיקרי השיקול"

   ".יום

. העבודה תכנית את לבדו הצהריים צוות קבע זו מגמה שלטה שבהם ומותהמק במרבית

 סממניה שניו, הבוקר גן של העבודה תכנית על התבססותב אפיינההת השנייה המגמה

 מחויבותכן ו ,ה"ציל גננת ובין הבוקר גננת בין תיאוםו הנחיה, פעולה שיתוף היו העיקריים

 שונות וריאציות ;ָרוַוח האל מגמות שתי בין שילוב. הצהריים צוותבאמצעות  לימודיםה להשלמת

  :בלבד חווייתי באופן הלימודיפן ב עיסוקובהם התמקד הצוות ב, לערך הגנים מחציתניכרו ב שלו

  "; חוויה דרך נכנס הוא לימודי משהו בה יש ואם, לימודית קצת תכניתה"

 בוקר הגננת שהתחילה מה את משלימה אני, הבוקר של העבודה תכנית על מתבססת תכניתה"

 משחק, שירים דרך רק זה אצלי אז', שלי והגוף אני' של בנושא למשל, אחרת בדרך אבל

   ."וסיפור

  :וחינוכיים חברתיים ערכים להטמעת וההפגה ההעשרה פעילויות וצלונבגנים אלה 

  ; "ב"וזה בריא חיים אורח על דגש"

  "; ורצויות מקובלות התנהגויות, גבולות, נורמות בשילוב העשרתית יתהיה תכניתה"

 לראות, ילד כל על מידע לקבל רצינו אנחנו, ההעשרה תכניתמ ונורמות ערכים בין מפרידים לא"

    ..."תחרויות, משותפת שירה דרך זה על ולעבוד הבעייתיים מי

   :זה תחוםב התעוררו עיקריים קשיים שלושה

 שלא כך על ָקבלו ה"ציל גננות מקצת – הצהרון לפעילות )וחומרים ציוד( משאבים מיעוט •

 את מלספק רחוק היה שקיבלו שהתקציב או מכספן לרכשם ונאלצו לחומרים תקציב קיבלו

 ברור היה מהמקרים שבחלק שימוש( הבוקר גןשל  בציוד להשתמש נאלצולכן ו הצרכים

  :)פחות ובחלק הבוקר גננתבעיני  מאליו
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 שעות אלו הצהריים של השעות. שקלים 40–30 מוציאה אני פעם כל, תקציב שום קיבלתי לא"

   ."מושך משהו, ומעניין שונה שהוא משהו צריך הילדים את להעסיק וכדי בעייתיות

  :מחייב עבודה מתווה והיעדר תכניתה של אופייה לגבי עמימות •

 ילדים חזקתהמ יותר לא היא שהתכנית הרגשה יתהיה .בהתחלה גדולה די בהירות אי יתהיה"

 על ואפילו עבודה תכנית קביעת על, ההתארגנות על הקשה זה. בייביסיטר היא המדריכה וכי

  "; לא או הילד את לשלוח כדאי אם בדיוק ידעו שלא, הורים

  ;"וחסרונות יתרונות לזה יש, משלו תכנית גן כל בחר, לכולם כללי מתווה באין"

 גננות של התערבותאו ה המעורבות גבולות ושל האחריות תחומי שלעמומה  הגדרה •

 לצוותי הבוקר צוותי בין ויריבות מתיחות – בהתחלהייחוד ב – לעתיםעוררה ש, הבוקר

   :ה"ציל

 למשל או, בצהרון הפעילות בהתוויית הבוקר גננת של התפקיד מה מספיק ברור היה לא זה"

  "; הבוקר במשאבי ה"ציל גננת משתמשת כמה להגביל יכולה היא האם

 של המשמעות מה, להתערב תוכל םהאֵ  גננת שבהם התחומים מהם, השנה זה על עובדים"

 אשר, למשל, יישובית החלטה כשיש. םאֵ  לגננת כפופה לא ה"ציל גננת כי, הפעולה שיתופי

 בעיות הרבה לפתור יכול זה, לשטח עד הגבוה מהדרג הלאה ועוברת, מחייבת או מכריחה

  "; שקרו

 המפקחת את לערב צריכים שהיינו עד בהם להתערב ניסתה שהגננת נושאים מיני כל יש"

  "; בתכנית בנעשה

 תהיה שהיא מבקשת הייתי, מקצועיים בדברים לא מתערבת אם שגננת מרגישים לפעמים"

 "; ותחזוקה טכניים בעניינים ולא במקצועי רק מעורבת

 לפעילות זמן מיעוט על, מדי צפוף יום סדר על הצהריים מגננות חלק התלוננו עוד •

 ציפייהה למרות( לפועל יוצאים שאינם תכנונים ועל לימודי אופי היעדר על, משמעותית

  ): לכך

  !"; אחת פעילות בשעת מתרחשת הממשית שהפעילות יוצא"

 ורציתי שתכננתי מה כל את לא, הזמן כל את כך אחר לוקח והמשחק זמן הרבה לוקח האוכל"

   ".הספקתי

  

 האיכותני המחקר ממצאי :הצבת יעדים 3.2

 או אישיים יעדים להצבתאמירות מעטות הקשורות  רק עולות האיכותניים הראיונות מכלל

   :הגן ברמת יעדיםל
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  :הגנים רכזת עם יחד יעדים שהגדירה טענה אחת בוקר גננת

   ;"המון לנו ותרמה עזרה השנה בתחילת לנו שעשתה והסדנה תהאִ  יחד הגדרנו"

  :קשיים בעלי ילדים שני לקדם התבקשה כי ציינה אחת ה"ציל גננת

 או דגשים לה שאתן, אליה יותר לב שאשים לי אמרה הגננת אז, מדברת שלא ילדה יש"

 בפגישת הגננת לי אמרה אלה מיוחדים שני על ...פה שנשאר בוגר יותר ילד וגם פעילויות

  ."ההיכרות

 היעדר את הסבירו מרואיינים. בלבד "קצה ילדי" עבורב יעדיםהוגדרו  כי טען הזכיינים אחד

 משהו לבקש ניתן" כי הבינו שלא) בעיקר בוקר גננות( שטענו היו: שונים באופנים היעדים

  :"הצהריים מגננות

  ;"מקצועיים צוותים או הבוקר צוותי לא שהם מצוותים מטרות לדרוש או לקבוע יכולים לא"

טיבם  נוכחלולם א, הצלחה ומדדי יעדים להציב והתכוונ כי) גנים רכזות, מפקחות( שהדגישוהיו 

   מהם שיעשו זאת: לדרוש אומהם  לצפותאפשר  היה לא ,דבר של בסופו שגויסו הצוותיםשל 

 שגויס הצוות עם אבל, דרישות שיהיו יתהיה השאיפה .לדרוש אפשרי לא שזה אמר הפיקוח גם"

  ."כסף על נופל לוהכ, מהן לבקש היה ניתן לא

 וגילם הקשות הצהריים שעות, הדחוסה הזמן מסגרתכי ) זכיינים, ה"ציל גננות(היו שסברו 

   :יעדים הצבת של הרעיון עם אחד בקנה עולים אינם הילדים של הצעיר

 המון מקבלים הילדים לוהכ בסך .קטנים ילדים על מדברים דבר של בסופו? אישיים מדדים"

  . "להם שטוב ונראה

 ילדיםה של הרב רצון שביעותשל התכנית הוא  מרכזיה יעדסברו כי ה המרואיינים מן ניכר חלק

   :מהצהרון הוריםשל הו

 כמה שיהיו, נשירה ללא תכניתה על ולשמור היום משגרת לצאת זה שהוגדר המרכזי היעד"

  ."מרוצים שיותר

 יעדים אחר ומעקב הערכה הצהרון ובפעולות היום בסדר נכללו מידהלשאלה באיזו  אשר

 היו לא ומעקב הערכה כי הראיונות מכלל עולה, תכניתה התנהלות ואחר) הוצבו כאשר(

. עוד יעדים הוצבו ולא מיפויים נערכו שלא מפני בעיקר, העבודה בשגרת שכיחות פרקטיקות

  :כלל נעשו לאהם  מהגנים בחלק כי עלה

  . ..."שלי והפעילות נוכחות דף רק, בגן היה לא ניירת .טופסולוגיה כל יתהיה לא"

 טיב לגבי מעצבת כהערכהבין השאר  ,מעקבשנעשה  זכייניםאו  ה"ציל גננותדיווחו  גנים בכמה

  :הפעילות
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  "; שינינו – צורך היה אם, ולמערך לפעילויות הערכה עשיתי כמפקחת"

 לא או מתאימות לא תכניות ויש במידה, היישובית הרכזת או ,המפקחת או, לתצפיות באים"

  ."בהתאם החלטות מקבלים מוצלחות

   :ה"ציל גננות של איכותן אחרבחלק מהגנים נעשה מעקב 

   ,"השנה באמצע הוחלפה תכניתמה ילדים של לנשירה וגרמה כראוי עבדה שלא מי, הערכה יתהיה"

  :ספציפיים ילדים של םהתקדמות אחר תצפיות לעתים נערכוו

 תצפית כמו הערכה וכלי היעדים להשגת אמצעים, ומטרות יעדים כללה שהכנו תכניתה"

 או הושג היעד ואם הנושא את קלטו אם ובודקת עוקבת תמיד, צהריים כגננת, ואני, ורפלקציה

  "; לא

 של לגנים עמותות של גנים בין תחרות שיש כיוון לנו חשובה יתהיה כיעד הילדים התקדמות"

   ."המועצה

   :הוריםה ובקרב ילדיםה בקרב הרצון שביעות מידת אחרבחלק מהגנים נערך מעקב 

  ..."; החינוך מחלקת מנהל מעורב הצורך במידת, תכניתב הרצון שביעות אחר עוקבת אני"

 ללא תכניתה על לשמור, הביתה לחזור ירצה לא שהילד, הילדים של ההנאה היה שלי היעד"

  ".נשירה
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  "הבציל התנהלותהו יוםה סדר 3.3

, וחברתית חינוכית העשרה פעילות: אלה רכיבים לכלול אמורה הילדים בגני ה"ציל פעילות

 נבחנה בגנים הפעילות התנהלות .ילדיםלו להורים משותפת ופעילות הזנה, בפרט טיפול

  .וכמותיים איכותניים יםבאמצע

  מה שכיחותן.ו ה"ציל במסגרת נערכות הוהפג ךחינו פעילויות לויא לבדוק ביקש הכמותי השאלון

  ושכיחותן"ה בציל הפעילויות: 7 תרשים
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 ימי בכל כי דיווחו) חרדיהודתי - הממלכתי, ממלכתיבחינוך ה( עברית דוברות הגננות כל כמעט

 הגן ילדי כלל של במליאה הגננת של שיחה: מגוונות פעילויותנערכות  או ברובם בגן הפעילות

-ב( ילדים קבוצת עם פעילות או הקניה עומדת שלישיה קוםבמ. בגן חופשית פעילות או ומשחק

  ).חרדיחינוך הה מגני 73%-בו דתיים-הממלכתייםו ממלכתייםה מהגנים 86%

 עם פעילות או הקניה, מליאה מפגש: הגננת יתבהנחי פעילויות יותר נפוצות ערבית דוברי בגנים

 במקום רק מופיעה בגן חופשית פעילות. ילדים של קטנה קבוצה עם ושיחה ילדים קבוצת

  .הרביעי

  ה"בציל התנהלותהו יוםה סדרעל  האיכותני המחקר ממצאי

 :גניםבכל ה דומהוכי הוא  קבוע יום סדרפעילות הצהרון מתבססת על  כי עולה הראיונות מכלל

או  סיפור, הרכבה משחקי, יצירה( הגן בתוך משתנה פעילות, "חצר זמן", צהריים ארוחת

 נוספו אלה על. היום לסיום והתארגנות) קטנות בקבוצות פעילות, חופשי משחק, המחזה

 טבחים, צעירים רופאים, ספורט, ריתמיקה, ימבורי'ג( בשבוע פעמיים עד פעם חוג או העשרה

, הילדים קבלת כמו פרקטיקות גםבמסגרת סדר היום  שהדגישוהיו ). ועוד חיים בעלי, צעירים

 ידי על הגן וניקוי שולחן ונימוסי אכילה לענייני לב תשומת הקדשת, נוכחות בדיקת, "חימום"

  :הסייעת

 אם, היום עליהם עבר איך מספרים הם, שירים כדי תוך שמות מקריאים, בשתיים מגיעה אני"

   ..."הולדת יום יתהיה
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ימי הפעילות 
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   ביניהן קשר היעדר או ה"ציל לפעילויות הבוקר פעילויות בין המשכיות

 פעולות בין והמשכיות איזון לגבי המשרד הנחיות על בגנים מקפידים מידהלשאלה באיזו  אשר

 נוצר הגנים מן במקצת: ברורהו אחידה מלהיות רחוקה התמונה, הצהרון פעולותל הבוקר

אשר  אתבצהרון  המשיכו ה"ציל גננות כי, להנחיה בהתאם ומאמצים בחירות נעשו כי הרושם

 רצףהעידו המרואיינים כי נשמר  ובהם, השונות ובפעילויות בנושאים בגןעשתה גננת הבוקר 

  :פדגוגי- לימודי

 עם ומקשרת חפיפה עושה תמיד, פעולה משתפת, מתעניינת תמיד, מאוד מוכשרת הגננת"

  "; בבוקר הנעשה

 מה תדע הצהריים שגננת מקפידים אנחנו כן ועל הבוקר של ישיר המשך היא ה"ציל תכנית"

  ". תמשיך שהיא רוצה היא ומה בבוקר הגננת עשתה

 שני על מקובלה שיתוף על התבסס זה רצף כי, טענו ומפקחים צהריים גננות, בוקר גננות

  :היום חלקי שני בין רב דמיון כדי עד ,מוגדר יומי חפיפה בזמן שהתרחש ,הצדדים

  "; רצף יש, הצהריים לאחר הבוקר פעילות בין הבדל רואים לא הילדים"

 זה תכניות שתי שיש זה, ילדים אותם הם הילדים, ה"ציל גננת לרשות עומדים הגן משאבי כל"

 לא היא אם םהאֵ  לגננת חסר ...אחת כיחידה זה את רואים אנחנו, הילד את לעניין צריך לא

  . "ציוד תיתן

 עד( רצף היעדר של שונות דרגות המרואיינים תיארו מהגנים ממחצית ביותרלעומת זאת, 

 מתאימות ואינן הילדים עבורב, םלדעת, קשות הצהריים שעותש מפני בעיקר ,)מוחלטתהפרדה 

  :שהוא סוג מכל לימוד לפעילות

  "; אלירֵ  להיות צריך, הטוב הרצון כל עם"

   ."נרדמים מיד הילדים, כזה משהו עושים אם, שלי מהניסיון"

  :מעט ככל האפשר מעורבת להיות הבוקר גננתלעתים העדיפה 

 לעשות מה להחלטתה שנתונות וחצי שעה לה יש ...ציפיות תיאום קצת עשינו, תכנית בנינו לא"

   ,"בהן

  :פורמלי�ת-ולאי העשרה לפעילויות העדפהמראש כי תינתן  הוצהרבחלק מהגנים 

  "; שמעשירים דברים, חווייתי, הנאה יותר, קליל לכיוון ללכת הוחלט אז, למידה זה בבוקר"

, תאטרון, יקהזמו, בתנועה, השעתיים במשך חווייתית בצורה ילדים להעסיק לנו חשוב היה"

   ".הבוקר בשעות להן רגיל שהילד מהפינות מאוד רחוק
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 והן רצףשהקפידו על  בצהרונים הן) המשרד כהנחיית( גמיש יום סדרהמרואיינים, הונהג  לדברי

   :משעמום ולהימנע פעילויותה בין לאזן וניסיון כוונההם תיארו ו, מכך שהתרחקו בצהרונים

 לפעמים אבל, שעה בכל לעשות אמורים הם מה יודעים אפילו הילדים, קבוע סדר יש אחד מצד"

 שהם במה לבחור להם נותנים בהחלט אז, המתוכנן היום סדר לפי לעבוד להם בא לא ילדים

  ".רוצים

  ה"ציל במסגרת בקבוצות עבודה

, יצירה ובזמן הארוחה בזמן למשל ,קטנות בקבוצות התארגנות הזכירומרואיינים ה מרבית

 ילדים שיבוץ או) פרטנית שכן כל( קטנות קבוצות עם הצוות של עבודה ארוית לא כמעט אך

  :םהרכיוצ לפי בקבוצות

 לכל שתעביר מנת על, גדולה אחת בקבוצה עובדים אנחנו מגיעה ההעשרה שמדריכת בזמן"

 פעם בכל ואז, בשבוע פעמיים יגיע העשרה חוג שאותו רוצה הייתי, תהאִ  לנו קשה. הילדים

  "; יותר קטנה קבוצה עם לעבוד תוכל

   ".לצערי יוצא לא זה אבל, יותר קצת תםאִ  לעבוד צריכה שאני ילדים שיש יודעת אני"

 דייחוב( תלמידים לחזק כדי קטנות בקבוצות עבודה) בעיקר ה"ציל גננות( תיארוספורים  בגנים

 להיבטים מיוחדת לב תשומת להקדיש או הבוקר לימודי את להשלים ביקשה הבוקר גננתאם 

   :)רגשיים או מוטוריים

 תהאִ  עובדת ואני קבוצה לי לבחור לפעמים משתדלת אני אבל, בקבוצות לעבוד הרבה יוצא לא"

  ".משחקים מיני בכל הקבוצות ששאר בזמן

  ילדיםלו להורים משולבת פעילות

 נפרדת פעילות הגנים מן אחדלא ב אף נערכה לא, מוביליה ולהנחיות תכניתה לרציונל בניגוד

 או ומועדים חגים שנסבו על ולהורים לילדים משותפות פעילויות תוארו עטיםבמ ורק הורים עם

   :שיא ביום

 את לשחרר אפשר אי כי הורים עם הצהריים אחר בשעות פעילויות בלקיים היבע נוצרה"

  "; בחמש ההורים עם שוב אותם ולהזמין בארבע הילדים

  "; הדר פרי בנושא ההורים עם בחורף סדנה, למשל, עשינו"

  . "המשפחה וביום האם ביום, היו כן משותפות פעילויות, נפרדות פעילויות היו לא"

 הזיקה את המחזקותרבות יותר  פעילויות ליזוםשהן ממליצות  הדגישו הצהריים מגננות חלק

  :מזמנם לתרום הורים לעודד ואף למסגרת הוריםשל ה

  ...".לילד המון נותן גם זה, בגן הפעלה לעשות, מזמנן לתרום אימהות לגייס יש"
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  ה"ציל של היום בסדר הקשורים קשיים

 היום בסדר הקשורים קשייםהזכירו ו חזרו – הן רק לא אך – דייחוב הצהריים גננות כל

 על רוטנים והורים( ונרדמים מתעייפים ילדיםה כי טענו חלקן. הילדים עבורב בפרט), הארוך(

 את "מקצר"ו לפעילות מפריע "ותהיציא טפטוף"ו) לנוחותם( להגיע המקדימים הורים יש כיו), כך

   :היום

 סדר את להמשיך אותי ומגביל מונע זה, 3:15-מ כבר ילדים ולהוציא להגיע מתחילים ההורים"

  ."אצלי העיקרי הקושי היה זה, כרגיל היום

   :פעילותשל ה ואטרקטיביות גיווןומצריכות  יותר תובעניות הקצה שעותיתר על כן, 

   ."בקלות משתעממים, סבלנות מאבדים אלה בשעות ילדים"

 מסייע מערךהיעדר ו תומך טיפול של היעדרו בשל במיוחד מתקשים התנהגות קשיי בעלי ילדים

   :אלה בשעות

 בשעות ביטוי לידי יוצאים האלה הקשיים, התנהגות קשיי בעלי ילדים עם קשיים הרבה גם היו"

   ."מיומן לא צוות כשיש בטח, הצהריים

   :צהרוןעבוד בל הממשיכות בוקרה בסייעות גם ניכרים עייפות סימני

   ".היום בסוף שחוקות הן, ורענן חדש צוות לא שזה רואים"

 גןב םמספר לעומת ילדיםה של יותר הקטן המספר כי ה"ציל גננות טענו גנים בשנילעומת זאת, 

  ".השִהייה על ומקל גיבוש יוצר" הבוקר

  

   "הציל מסגרתב העשרהה 3.4

 חוג תקייםה בכולם לא אולם, העשרה תכנית או חוג התקיימו הגניםשל  מכריעה םרובב

  בחלוקה לפי מגזר שפה ופיקוח: שלהלן 8 בתרשים כמפורט, קבועה בתדירות
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  בגנים העשרה או חוג תדירות: 8 תרשים

  

-ממלכתייםהו יםממלכתיהגנים מה 76%( מהגנים יותר או רבעים בשלושה כי יםאמר הממצאים

 העשרה תכנית או חוגנערך ) ערבית דובריגנים מה 79%, חרדיחינוך הגני המ 85% ,דתיים

 התקיימו לא ערבית דוברי מהגנים 12%-וב החרדיחינוך ה מגני 3%-ב .לפחות בשבוע פעם

  .בשנה אחדות פעמים העשרה אירועי רק נערכו או חוגים

   :הם, שכיחותם לפי, ההעשרה או החוג תחומי

  "הבציל וההעשרה החוגים תחומי התפלגות: 9 תרשים

  
   מצוינות פיתוח, אנגלית שפה, וחגים מקרא: כולל אחר*

  

- בוהם נערכו  – התעמלות או ימבורי'ג או ריתמיקה( תנועהב עסקו ביותר שכיחיםה ה"ציל חוגי

 ובכשני החרדיחינוך ה מגני רבעים כשלושהב, דתיים-הממלכתייםו הממלכתיים מהגנים 62%
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 עברית דוברי מהגנים ממחצית ביותר( אמנויותב או ביצירה או )ערבית דוברי מהגנים שלישים

  ).ערבית דוברי בגנים – 38% –בשיעור קטן יותר ו

 יותרהערכה גבוהה  ה"ציל של ההעשרה חוגיל ניקוהע ערבית דוברי גניםבו חרדיבחינוך ה גננות

 75%, חרדיהחינוך ה בגני 89%: דתיים-וממלכתיים ממלכתיים בגנים עמיתיהןל בהשוואה

 דומא הרב רצון שביעות הביעו דתיים-מלכתייםומ ממלכתיים בגנים 60%-ו ערבית דוברי בגנים

   4.מהחוג הרב או

 ותאטרון תאטרון למעט, החוגים לרוב ביחס רצון שביעות של דומים שיעוריםהביעו  גננות

 קבוצות לכלל בממוצע 82%- ל בהשוואה 71%( יחסיתהוענקה להם הערכה נמוכה  :בובות

  .)היהאוכלוסי

  : אלה בסיבות זאת מקוינ ההעשרה מחוגי נמוכה או בינונית רצון שביעות שהביעו גננות

 התאמה חוסר כולל( גן לילדי מותאמות שאינןלימוד  דרכי או מקצועייםבלתי  מדריכים •

  :)מיוחדים צרכים בעלי לילדים

 מעבירים שהם מה את להעביר יכולה עצמה המורה. בקיאים אינם החוג את שמעבירים אלו"

   ;"לגן בהבאתם צורך ואין

 ;"מוכשרת ל כךכ לא שהייתה הבחורה כי התנועה של חוגהמ מרוצה הייתי לא"

 :)תקציב אילוצי בגלל לפעמים( מענייניםלא  או מגוונים לא תכנים •

   ;"שבוע באותו לתנועה למורה דומה שיעור עושה למוזיקה המורה כי"

   ;"יותר ומהנה חדיש משהו אין, הדבר אותו זה ה"ובציל בבוקר שעושים מה כל"

, רציני יותר משהו... ציור חוגי ,שונות פעילויות, חיות של פינה חסר, העשרה תכניות להוסיף"

  ;"ספורט/  לריקודים מורות להוסיף. קשקושים סתם לא

  ;"אחרות חיות ולא חיות אותן את הזמן כל הביאה החוגים הדרכת"

 ;הצהריים בשעות ילדיםה עייפות •

 זו סיבה – תקציב אילוצי בגלל או הנמוכה תדירותם בגלל הגננת ידי על החוגים הפעלת •

 ;ערבית דוברות גננות בקרב יותר גבוהה בשכיחות הוזכרה

  

                                                      

 חרדיבגני החינוך ה 10%-דוברי ערבית ו 20%, דתיים-לכתייםוממ יםממלכתיעברית דוברי מהגנים  25%בנוסף,  4
  שביעות רצון. - על אידיווחו על שביעות רצון מועטה או  )15%–1%( היתר .דיווחו על שביעות רצון בינונית
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  , לסיכום

 הגן בתוך משתנה פעילות, "חצר זמן", צהריים ארוחת: קבוע הצהרון לפעילות היום סדר

) בחודש פעם עד בשבוע פעם של בתדירות( סדירים העשרה חוגי. היום לסיום והתארגנות

 בתנועה לרוב ועסקו ערבית דוברי מהגנים 88%- וב עברית דוברי הגנים בכל כמעטנערכו 

 שכן כל( קטנות קבוצות עם הצהריים צוות של עבודה תוארה לא לרוב. אמנויות במגוון או

 או אישיים יעדים הוצבו לא כמעט כן כמו. םהרכיוצ לפי בקבוצות ילדים שיבוץ או) פרטנית

  .הגן ברמת יעדים

) וחומרים ציוד( משאבים מיעוט: בגנים ה"ציל בהפעלת קשיים מגוון ארוית המרואיינים

; מחייב עבודה מתווה היעדר ;העבודה תכנית של אופייה לגבי עמימות; הצהרון לפעילות

 גננות של התערבותאו ה המעורבות גבולות ושל האחריות תחומי של רופפת הגדרה

 ארוך יום סדר; מטפחת משמעותית לפעילות זמן ומיעוט מדידחוס  יום סדר; הבוקר

 סימני. אטרקטיבית ופעילות גיוון יםנדרש ולכן) בשל עייפותם( הצעירים ילדיםה לע קשהמה

 .צהרוןעבוד גם בל ממשיךאשר המועסק בבוקר ו בצוות גם ניכרים עייפות
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   ציל"הבמסגרת  זנההה  .4

איכות המגוון, הטעם, ה(טיב האוכל מהגננות  של שביעות רצון של םהיבטינסקור  להלן

 תשובות את מציג 10 תרשים. "הצילב תכנית ההזנה על כללי משוב נציגותזונתית של המזון) ה

  :ופיקוח השפ מגזרהגננות לפי 

  במסגרת ציל"ה המוגשת הצהריים תארוח לע משוב: 10 תרשים

  

 לשביעות תיחסי התזונתי כהומער הצהריים מארוחתרבה  כללית רצון שביעותהגננות הביעו 

 ביחס נמוכה מהארוחה ערבית דוברי של הרצון שביעות האוכל ומהמגוון שלו. מו שלמטע ןנרצו

 רצוןה ושביעות תזונתיה ערךה, מגווןה, טעםה – היבטיםה בכלהאחרות  הקבוצותזו של ל

  .כלליתה

  : האיכותני מחקרב גם עלה ההזנה נושא

 נחים הילדים, בזמן מגיע האוכל – רצון שביעותהביעו ברובן  הצהריים ארוחתכלפי  העמדות

   :וחברתיים בריאותיים ערכים להטמעת מנוצל הארוחה וזמן" ומרץ כוח מתמלאים"ו

, אכילה לצורת מחנכים אנחנו" ";מאוד יפה אוכלים הילדים ובכלל ,ירקות של מגוון, מעולה התפריט"

   ".המזון מרכיבי את מזכירה פעם כל ...דיבור

 אכפת תמיד שלא התרשמו גנים רכזות :אחדים עניינים על שונים תפקידים בעלי ָקבלו, זאת עם

 אחת בוקר גננת .רב אוכלנזרק שמהן טענו  וכמה אוכלים באמת הילדים מה ה"ציל לגננות

  :לילדים מדי מאוחרת הארוחה שעת כי התרשמה

 אוכלים הם כי 14:00 עד מעמד להחזיק לילדים קשה זה, 13:30- ב תהיה שהארוחה אידאלי היה"

  ."מוקדם בוקר ארוחת

   :האוכל כמותב לדייק שיש שטענו צהריים גננותהיו 

  ."תוספת למבקשי שחסר עד, מדי פחות ולא, שנזרק, מדי יותר לא"
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?באיזו מידה את מרוצה מכל אחד מההיבטים של הארוחה המוגשת

ד"מ וממ"דוברי עברית מ

N=21

דוברי עברית חרדיים

N=165

דוברי ערבית

N=108
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   :והמגוון התיבולעל  גםהתקבלו הערות 

   ".ערבית הדובר למגזר יותר מותאם, מתובל פחות"

 לחצר הילדים את לשלוח המבקשות סייעות בידי הגן ניקיון סביב גם גנים כמהב התעורר קושי

   :לנקות שסיימו לאחר פנימה חזרתם את ומגבילות הארוחה לאחר

 לא שהילדים ורצתה האוכל אחרי ישר לנקות רצתה הסייעת .ניקיון לגבי ובלגן דעות חילוקי היו"

  ".מנקה כשהסייעת נשארים שהילדים סכנה זה אבל, יסתובבו

   

  , לסיכום

 של הארוך הפעילות יום במסגרת חמה ארוחהמתן ל חיובי משוב העניקו המרואיינים רוב

 הכמויות ולהתאמת שלו למגוון, המזון לתיבול הקשורות הסתייגויות נשמעו בבד בד. ה"ציל

  .ערבית דוברי בקרב בעיקר זאת, המסופקות
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  "הבציל המעורבים הצדדים בין גומליןה יחסי  .5

, הילדים הורי – לקוחותיהן לבין ה"ציל גננות בין הקשרים מערכת את נסקור זה בפרק

 הרשות נציגי עם הקשראת  וכן )הזכיינים( מעסיקיהןו )הגן של הבוקר צוות(  עמיתותיהן

  . החינוך ממשרד המפקחיםעם והמקומית 

  5"הציל צוות ובין הבוקר צוות בין הקשר 5.1

דיון על ב הן, לכן קודםגם  תואר הצהריים צוות לבין הבוקר גננות בין היחסיםו הקשר טיב

 הצוותים בין קשרהכאמור, . בצהרון הפעילות תכנון דיון עלב והן תכניתה להפעלת ההיערכות

 על – אחר בחלקו במשותף הצוותים שני ידי לע עבודה תכנית נבנתה מהגנים בחלק :אינו אחיד

   ).בצהרון למתרחש אחראית אינה הבוקר גננת כי גישה מתוך( לבדן ה"ציל גננות ידי

 כי הטלפוניים בשאלונים דיווחו) בגן בוקר כגננותמועסקות  שאינן( ה"ציל מגננות למחצית מעל

: הגן מילדי אחדבקשר ל בעיות מתעוררותכאשר " ראשונה כתובת"הוא  עבורןב הבוקר צוות

הן מ 75%-ו חרדיחינוך הה גניהן במ 57%, דתיים-הממלכתייםו ממלכתייםה גניםמהן ב 70%

 גן מנהלת עם אוהבוקר  גננת עם יתייעצו הן בעיהאם תתעורר  כי דיווחו ערבית דוברי גניםב

 מטעם הגן על המפקחת או ה"ציל של הזכיין רכזת או ההורים בצירוף אורק ִאתן  – בוקרה

 התכנית רכזות עם אמרו כי יתייעצו מהגננות שליש עד חמישית רק, זאת לעומת. החינוך משרד

   .הזכיין מטעם

 היבטים זכירווה תקין כקשר בגן הבוקר צוות לבין ביניהן הקשר את העריכו ה"ציל מגננות 78%

  :שלהלן 11 בתרשים כמפורט, הצוותים בין הגומלין יחסיעל  נוספים

   

                                                      

  .גם כגננות בוקרמועסקות וחו שאינן גננות ציל"ה שדיו את כולל רק ממצאים בנושא זהניתוח ה 5
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  הגן של הבוקר צוות עם הקשר את תופסות"ה ציל גננות כיצד: 11 תרשים

 

". ה"ציל לגננות הבוקר גננות בין תחרות של תחושה יש מידה באיזו: "היה בשאלון ההיגד של המקורי הניסוח *
 לשאר בדומה, יותר רצוי מצב ישקף בהיגד יותר גבוה שערך כך עודכנו ההיגד נתוני, ח"בדו ההצגה לצורך

  .זה בתרשים ההיגדים
  
  

 ילדי של הפעילויותאת ו התכנים הן מכירות את כי סברו – 80% עד שלישים שני – הגננות רוב

 לעדכן ותנוהג )90% עד 73%( המוחלט רובןבמידה רבה מאוד עד רבה.  הבוקר בשעות הגן

שהן  דיווחושל גננות  יותר נמוכים שיעורים. ה"ציל לילדי הקשורות בסוגיות הבוקר גננות את

 שהזמן חשבו מהגננות שליש עד רבע אולם ,בגן ילדיםעל ה הבוקר מגננות עדכוניםמקבלות 

  . מספיק אינו" חפיפה"ו עדכון לשיחת יום בכל המוקדש

 צוותי בין תחרות של תחושה אין כי סברו) 90%- כ( עברית דוברות הגננות רוביתר על כן, 

 בין תחרות תחושת יש כי חשבו ערבית דוברות מהגננות 58%אך לעומתן , ה"ציל לצוותי הבוקר

  .הצוותים

 כי ווחויד דתיים-מלכתייםומ יםממלכתי תיעבר ודוברי ערבית דוברי בגנים ה"ציל מגננות 70%-כ

שיעורן נמוך יותר  זאת לעומת, בבוקר שעלו סוגיותב או בנושאים עמן מתייעצות הבוקר גננות

  .בלבד 35% – החרדיחינוך ה בגנייחסית 

 הבוקר גננות כי דיווחו 44%: הצוותים בין פעולה שיתוף של נוסף היבט תיארו ה"ציל גננות

בחלק . מסוימים ילדים עם או מסוים בנושא לפעילות בקשות לפעם מפעם אליהן העבירו

 הבתחילת ,בשנה פעם אחרים ובגנים שבועיים או לשבוע אחת בקשותמהגנים הייתה תדירות ה

  . השנה סיום מסיבת לקראת או) האם יום כדוגמת( אירוע לקראת או
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באיזו מידה את מסכימה לכל היגד העוסק בקשר שלך עם צוות הבוקר של הגן

ד"מ וממ"דוברי עברית מ
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 פעילות לבצע ה"ציל מגננת ביקשה הבוקר גננת שבה הרווחת תדירותה עברית דוברי בגנים •

 דתיים- הממלכתייםו ממלכתייםה גניםמה 40%-ב" (בשנה פעמיים או פעם" התייה מסוימת

 .)חרדיחינוך הה גנימ 56%-בו

 מגננת כלשהי פעילותלבצע  הבוקר גננתביקשה  בהש תדירותהנעה  ערבית דוברי בגנים •

  ).32%( בחודש פעם לבין) 41%" (שלושה-בחודשיים פעם" בין ה"ציל

  

  :האיכותני מחקרב שהשתקף כפי הגן צוותי בין הקשר

 כביטוי, הבוקר גננות מצד מעורב3ת רמות של יחסית רחב מנעד בלט האיכותניים בראיונות

  :הצהרון בשעות בגן למתרחש אחריותן מידת אתדרך שבה הן תופסות ל

  "; שם מתרחש מה לדעת אותי ומעניין שלי הגן זה, מאוד רבה במידה מעורבת אני"

  "; בינינו מחליפות שאנחנו שתיים או מילה יש יום כל"

   ".לכלום שותפה הייתי לא אני, לתכנית יעדים הוגדרו אם יודעת לא אני, מושג לי אין"

בכל יום  חפיפהכי ה מרביתןהשיבו  ועל תדירותו, ביניהן הקשר אופי על ישירות שנשאלוכ

 יום אותו בקורות הצהריים צוות את הבוקר גננת משתפת בהו, בצהריים דקות 20-כנמשכת 

 ובגנים ספציפיים ילדים של צרכים, מיוחדים אירועים, הילדים של הרוח מצב, הפעילות אופי(

  .היום להמשך פעולה כיווני או דגשים מציעה או) לימוד נושאי גם אחדים

 לתיאום אחרות בעתות גם להיפגש נוהגות הן כי ה"ציל וגננות בוקר גננות טענו גנים כמהב

  :דואר האלקטרוניב או בטלפון עניינים ומתאמות מידע "משלימות" הן וכי הפעילות

 יום בסיס על לא אבל, בטלפון מדברות אנחנו אז להתעדכן רוצה אני או לשאול רוצה היא אם"

  . "יומי

 הגן על בעל�תלגן ואת תחושת ה אחריותה תחושת אתבהדגישן  בלטו בוקר גננות כן, כמהוא

  :בהיעדרן גם בו למתרחש הביעו אכפתיותו

  ..."; הגן על מלאה בצורה אחראית אני"

, המקשרת החוליה אני, הגן על אחראית אני, דרכי יעבור שזה מבקשת אני, בעיות ויש במידה"

   ."ההורים מול למשל

 בתיאום עניין חוסר מתוךחלקן  ,קשר היעדר שתיארו צהריים וגננות בוקר גננות היו לעומתן

  :ובהמשכיות

  "נהנות שהבנות רק יודעת אני, הצהריים אחר שקורה למה קשר לי אין"

   :מוגדרת או מחייבת שאיננה תפקיד תפיסתבשל  או זמן אילוצי מתוך חלקןו
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 של יצירות בודדות פעמים ראיתי, בשולחנות משחקים, סיפורים להם מספרת שהיא שמעתי"

  ...."; הילדים

      ".שלי הילדים את להוציא צריכה אני, הדקות על אני, חפיפה שום אין"

  
בין  קשריםה כי סברו איכותניתה במתכונת שרואיינו האחרים התפקידים בעלי מרבית גם

 של) בהתחלה בעיקר( קיומם את גם חשפו יותררבים  . עם זאתטובים עד סביריםהצוותים 

 עם הגן את "לחלוק" הבוקר גננות של קושיבשל ה, פעולה שיתוףשל אי ו יריבויותשל , מתחים

 התנהלותן ועל הצהריים גננות של המקצועית רמתן על בביקורות שהתבטא קושי, אחרות גננות

   :הגן ניקיון כלפיו משמעת בעיותכלפי 

 היה מהגנים בחלק אבל, הגנים ברוב בסדר דבר של בסופו היו הצוותים בין פעולה שיתופי"

 הבוקר וצוות הקשיים על ידעתי לא בהתחלה ...שיתווך לפיקוח פנו ס"ומהמתנ ,התערבות צריך

  "; הצהריים לצוות צרות עושים שהם לי אמר לא

 ונעלמים לה אכפת שלא מישהי מגיעה. ...נהרס שלהן הגן כי, הלב את אוכלות הגן של גננות"

  ".נהרסים והמשחקים משחק של יקרים חלקים

  
  , לסיכום

 דיווחו) 44%( מהגננות ממחצית פחות: רופף הבוקר לצוותי ה"ציל צוותי בין קשרה כי נראה

. מסוימים ילדיםבקשר ל או מסוים בנושא לפעול לפעם מפעם מהן מבקשות הבוקר גננות כי

 ינהא הצוותים בין חפיפהבכל יום  קייםל ההנחיה כי חשש עולה האיכותניים מהממצאים

 20-כ של יומית חפיפההזכירו  הצהרים וגננות הבוקר מגננות כמחצית רק. בצעת תמידמת

  . קשרכי אין ביניהן דיווחו  הצהריים וגננות הבוקר מגננות כמחצית, לעומתן. בצהריים דקות

  

  האיכותני המחקר ממצאי :ההורים ובין"ה ציל צוות בין הקשר 5.2

ולכן  הסעות היו הגנים מן בחלק: הוריםבין הל ה"ציל צוות בין קלוש קשרעל פי רוב תואר 

סברו כי גננת הבוקר היא  הבוקר וגננות ה"ציל מגננות חלק, כלל לגן הגיעו לא הוריםה

בצהרונים היו רק מעט ו), והתנהגות משמעת בענייני למשל( הילדים הורי עם קשרהאחראית ל

  :הורים-ילדים משותפות פעילויות

   ".הילד את לקחת שבאים לזה מעבר לא לרוב הוא הקשר"
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 הורים של התעניינות עקב בעיקר ,היום בסוף קצרה שיחה או טלפוניים קשרים הוזכרו, זאת עם

  :האוכלבנושא ו היום של אלה בשעות דווקא ילדם במצב

 .היום של המשך בזה רואים הם, צהרון לא זה להורים .מתקשרים והם שלי הנייד את להם יש"

  ".שלהם הווטסאפ על אותי שמו

  6האיכותני המחקר ממצאי :הזכיין עם הקשר 5.3

. וטוב סדיר קשרכ הצדדים כלבפי  תואר הזכיינים לבין ה"ציל וגננות הבוקר גננות בין הקשר

, זמינותם – הזכיינים של האכפתית התנהלותם את שיבחו תכאח ה"ציל וגננות הבוקר גננות

 שִאפשרו הבחירה חופש אתלצד זאת ו – וביעילות במהירות בעיות לפתור נכונותםו יוזמותיהם

  :שבועאחת ל אפילו, תכופות פגישותיהם כי ציינו. הן לנקוט להן

 התפעלנו, בסדר ממש, שואלים, קשובים מאוד, מהשירות מרוצים, מעולה הזכיין עם הקשר"

  "; שלהם מהיעילות

  ".לדבר מי עם שיש יודעים, סחבת אין"...

 התכופים המגעים ואת תכניתה בהפעלת המגוונים אחריותם תחומי את תיארו מצדם זכייניםה

 ובין הבוקר צוותי בין כמתווכיםבעיקר  עצמם את תפסוהם ; הגנים צוותי ובין בינם זאת בגין

 אוזן שמשול אלה עם וגם אלה עם גם טובים קשרים לקיים נםניסיו את והדגישו, ה"ציל צוותי

   :מתיחותכשמתעוררת  ולפשר ולהעדפותיהם לצורכיהם קשבת

  ". מתייצב אני מיד, דעות חילוקי יש אם בפרט, הצוותים בין הקשר בניית על אחראי מרגיש אני"

 מציעים שהם הליווי במסגרת ה"ציל צוותי עם הדוק בקשר עומדים הם כי ציינו הזכיינים מן חלק

   :להם

 להם בלתת מתמקדים אנחנו, ללמוד שרוצה צוות שזה זיהינו, מוצלחות השתלמויות העברנו"

   ."לימודים ותכנון עבודה שיטות, תקשורת

יומי באמצעות -יום קשר על מקפידים, הגנים בכל תצפיותו ביקורים ,פגישותעורכים הזכיינים אף 

   :האלקטרוניהטלפון או באמצעות הדואר 

 זמין אני, אני מי יודעים כולם, אלי לפנות יכולים דבר בכל, לאחד אחד, הדוק מאוד הקשר"

   ."מאוד

   :קרובות לעתים מהשטחהם מקבלים דיווחים 

  ."בשטח אווירה לבדוק נדרשת אני, בגנים מסתובבת אני, מסיבי קשר לי יש, ביקורים לי יש"

                                                      

  .גנים ומפקחות לא נכללו בניתוח הנתונים של סעיף זהרכזות  6
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 ובין זכיינים בין קשריםהוזכרו גם . מיוחדים ופרויקטים פעילויות ויוזמים מציעיםיתר על כן, הם 

  :סים"מתנעם  או ביישובים חינוך מחלקות

  ".צוות ישיבות עושה אני, חינוך מחלקת מנהל עם בקשר תמיד אני"

   הפיקוח עם הקשר 5.4

של ו החינוך משרד מפקח של מעורבות נדרשת זכייןקשר עם ה לע נוסף, התכנית מתווהעל פי 

  . הילדים בגני ה"ציל של בפעילות המקומית הרשות נציגי

 המפקח כי מעלה, בגנים םהביקורי בהיקף משתקפת שהיא כפי, בתכנית המפקחים מעורבות

 הממלכתיים מהגנים בכמחציתשנה  במחציתבחודש עד פעם  פעם של בתדירות בגנים מבקר

 הדיווח למרות. החרדיחינוך ה מגני שלישים ובכשני ערבית דוברי גניםמהודתיים -הממלכתייםו

 ובגנים חרדיחינוך הה בגני ה"ציל מגננות כמחצית רק, בגנים מפקחים של נרחבת נוכחות על

-הממלכתייםו ממלכתיים ובגנים הרב או דומארבה  המפקחים מעורבות כי העריכו ערבית דוברי

 הרב או דומא הרב מעורבות על דיווחו 36%( יחסיתהפיקוח כמעטה  מעורבות הוערכהדתיים 

   7.)המפקח של

  8האיכותניים בראיונות שהוצג כפי הפיקוח עם הקשר

 מאז תכניתל הקשור בכל הפיקוח מצד קלושה מעורבות תיארו ה"ציל וגננות הבוקר גננות

 גננותבגנים מעטים ציינו . העבודה תכניות את לאשר המפקחים על היה בוש, ההתנעה שלב

 והתעניינו השנה לאורך פעמים לשלוש פעם בין בהם ביקרו מפקחים כי והזכיינים הבוקר

   :במתרחש

 מדריכות נותנות ומה נעשה מה וראתה תכניתה במסגרת בגן אחת פעם ביקרה היא"

  "; ההעשרה

 לעזור השתדלה היא, אותה ערבנו בעיות מיני כל צצו כאשר, מסוימת במידה מעורבות לה יש"

   ."לפתור

 נוצרה אף וכימצד הפיקוח  ומעקב קשר היה לא כי טענו הבוקר גננות מרביתלעומת זאת, 

  :אותה בקורות מתעניין ואינו תכניתה מן ידיו את משך המשרדש הרגשה

                                                      

דוברי ערבית מהגנים חרדי וחינוך המגני ה 15%-ובכדתיים -הממלכתייםבנוסף, בכרבע מהגנים הממלכתיים ו 7
  ) דווח על מעורבות מעטה או על היעדר מעורבות.30%-. ביתר הגנים (כשל המפקח "מעורבות "בינוניתצוינה 

 
 נושא זה.לא נשאלו בשגננות צהריים לא כולל  8
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 איפה יודעת לא אני כי, מעורב החינוך שמשרד להבין קשה, בעניין לא שהמפקחת חשבתי"

   ".פה מפקח שהמשרד סימן שיתנו, ביטוי לידי בא זה איפה, החינוך משרד

  :הזכייניםמו הגנים רכזותמ חלקב גםהתעורר  דומה רושם

   ."מעורבים כך-כל לא הם אבל, הגיעו מהפיקוח"

 בדואר חלקם ,תקופתי באופןולעדכנו  המפקח את לשתף נהגו כי שציינו היולעומת זאת, 

   :ולקחים הערכה בישיבות וחלקם אלקטרוניה

 גם שיהיה צריך, שלה בתפיסה, המפקחת וגם לעדכן דואגת אני כי בתמונה נמצא די הפיקוח"

  "; צהריים פיקוח

   ".תכניתל והערכה סיכום עשינו, חודשיים כל כמעט נפגשנו השנה במהלך"

 בעליבמידה רבה יותר מכפי שתיארו  אך(  מוגבלתם בתכנית מעורבותכי  טענו אכן מפקחים

, זכיינים עםנפגשו  נוסף על כךאך  ,תכניותה אכן אישרו את כי ציינו הם); האחרים התפקידים

 תקופתיים ביקוריםערכו , תמתיח3 או בעיות בהם שהתעוררו במקומות ולסייע להקל ניסו

  :כספיםלו ציודהזכיינים בכל הקשור ל על וופיקח) ההזנה בטיב התעניינות כולל(

  ..."; מקצועית מהתפתחות נהנה, הרוויח שהיה מי ...מפגש בנובמבר עשיתי אני"

 ככל ניסיתי, תכניתל בקשר הבעלים עם פגישות לי היו, תכניותה כל את ואישרתי בדקתי אני"

, להעשרה המיועד הכסף כל שינוצל השגחתי ...להתערב ובעיות סוגיות שהיו במקומות האפשר

   ;..."יתרה ח"דו מהזכיינים ביקשתי

 ואחר תכניתה יישום אחר משמעותי במעקבזמן  להשקיעכי אינם פנויים  הדגישוהם אף 

  :השפעותיה

, האמת. הצוות אנשי ועל תכניתה על הראשונית וההחלטה החתימה אחרי מעורבת הייתי לא"

  "; המסגרות בכל נוכחת להיות כדי הדרוש הזמן את לי אין, מוגבלת שלי המעורבות

  ".וללוות לתמוך הגעתי שלא, בעיות בלפתור עסוקים כך כל היינו לפעמים"

   המקומית הרשות עם הקשר 5.5

 מהגננות כמחציתשל ודתיים -ממלכתייםהו ממלכתייםה בגנים מהגננות 71% של לתפיסתן

 השוטפת בהפעלההמקומית  הרשותשל  המעורבות ,חרדיוך הנחיגני הדוברי ערבית וב בגנים
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המקומיות באה לידי ביטוי בתחומים  הרשויות מעורבות 9.הרב או דומא רבה התייה ה"ציל של

  :)יורדת שכיחות לפי( אלה

 ;ה"בציל תכניםהעל ו פעילויותה על ובקרה הדרכה •

 ;וכדומה הסעות, שמירה, ניקיון של טכניים בהיבטים וטיפול ציוד הנפקת •

  ;תבעיו בפתרון סיוע •

 ;הזנה •

 ותשלום וסייעות גננות נוכחות אחר מעקב( ה"ציל צוות העסקת של התקציביים היבטיםה •

 ;)משכורות

 .ילדים רישום אחר ומעקב הוריםה עם קשר •

   10:האיכותניים בראיונות משתקףש כפי המקומית הרשות עם הקשר

 והצהריים הבוקר גננותלא ידעו , הכמותי שאלוןתשובות על המה שהתקבלו מהממצאים בשונה

 מנהלדרך  או( "הזכיין דרך עובר לוהכ" מבחינתן המקומית; הרשות עם הקשר על הרבה לספר

 אין, שוטף עובד הצהרון(" המקומית בקשר עם הרשות צורך אין לרוב כי העירו אף הן .)עמותהה

 יתהיה הרשות כי טענו מפקחים. להתערב נוטה איננה גםהיא  וכי ,")עזרה צריך ולא בעיות

 תהיהילאחר מכן  מעורבותה כי, אדםה כוח בגיוס בעיקר, תכניתה של ההתנעה בשלב מעורבת

  :הזכיינים עם הוא ה"צילל שלהם הקשר עיקר וכי, סייעות בהתחלפות בעיקר קשורה

 כך כל לא הרשות, תםאִ  יותר שלנו והקשר, הזכיין זה דומיננטי שיותר מה מהמקומות בחלק"

   ".הזכיין על סומכים הם, מורגשת

 במחלקות שלהם קופתייםת ביקורים או וישיבות המקומיות הרשויות עם טוב קשר תיארו זכיינים

   :חינוך

  ".יומי-יום ממש, שוטף הוא הקשר בטלפון. שבועיים גג, לשבוע אחת לשם מגיעה אני"

  "הציל לגננותליווי הו תמיכהה ,השתלמויותה 5.6

ם שה לגננות מדורג מקצועי פיתוחשקוד על ל התכנית של ההפעלה מזכייני דרש החינוך משרד

 בשנים החינוך במערכת ניסיוןחסרות  אך הוראה תעודת שבידן שגננות דיכ, מעסיקים

 במערכת וניסיון הוראה תעודת להן שאין ומדריכות שעות 30 של בהיקף ישתלמו האחרונות

                                                      

כחמישית מגננות החינוך החרדי ומהגנים דוברי ו דתיים-הממלכתייםממלכתיים והגנים הגננות מ 7%בנוסף,  9
  )27%–21%ערבית העריכו את מידת המעורבות כ"בינונית" והשאר העריכו כי היא מעטה או נעדרת (

  בנושא זה.לא נשאלו ש המקומיות ברשויותגנים הנציגי הזכיין ורכזות מחלקת לא כולל  10
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 כניובת להתמקד אמורה ההשתלמות. שעות 60 של בהיקף ישתלמו האחרונות בשנים החינוך

תוך התמקדות ו הפיקוח עם בתיאום םיישוביב היגויה תובוועד ה"ציל עבורב שגובשו ההעשרה

  .בריא חיים אורחעל ו ב"זה על

 מטעם או ה"ציל מטעם בהדרכה או בהשתלמות השתתפו מהגננות 48% כי עולה מהממצאים

במידה  גבוה ערבית ותדובר של שיעורן כי מעלה מגזר לפי המשתלמות ישיעור ניתוח. הזכיין

 ממלכתיחינוך הב 43% :האחרות הקבוצותבשתי  המשתלמות לשיעור בהשוואה) 73%(רבה 

  .חרדיחינוך הב 33%- ו דתי-בחינוך הממלכתיו

. ולזכיין ליישוב, האוכלוסייה לקבוצות בהתאם דומא שונים היו ומתכונתה ההשתלמות היקף

 72 של בהיקף השתלמות על דווח מקרים שניב( שעות 65-ל אחת שעה בין נע הממוצע ההיקף

 בגני שעות 15, דתיים-מלכתייםומ ממלכתיים בגניםבממוצע  שעות 38 :)שעות 120של ו שעות

 חרדיהחינוך ה בגני השכיח ההשתלמות היקף .ערבית דוברי בגנים שעות 24-ו חרדיהחינוך ה

–21 ערבית דוברי ובגנים שעות 20–9דתיים -הממלכתייםו ממלכתייםה בגנים, שעות 8 עד היה

 או מוסמכת( הגננת השכלת לבין בהשתלמות ההשתתפות עצם בין קשר נמצא לא .שעות 30

  .)אחרת השכלה לעומת אקדמאית

 ערבית דוברי גניםב גננותמה 90%- כ .בהשתלמות שהשתתפו גננותהנבדקה גם הערכתן של 

 חרדיהחינוך ה גנימהגננות ב 75%-כודתי -הממלכתיו ממלכתיבחינוך ה עברית דוברי גניםבו

 במסגרת בעבודה מועילהו רלוונטית, המקצועית להתפתחות תורמתשההשתלמות  העריכו

 ןדיווחיה. בהשתלמות הנלמד את בעבודתן מיישמות שהן דיווחו דומים שיעורים. ה"ציל

 :אם שפת מגזר לפי חלוקהב, שלהלן 12 בתרשים מפורטים

  הדרכהבהשתלמות או גננות שהשתתפו בה תהערכ: 12 תרשים
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 השתלמויותש ציינו האיכותני במחקר המרואיינים מן חלק ,הכמותיים לממצאים בהלימה

 בתדירותוכי הן נערכו ) הזכיין מטעם עמיתיםה למידתו עיוןה ימי ,סדנאותה או( ותורמות טובות

 ילדים עם לעבודה וכלים גישות, בצוותים עבודה :נושאים נסבו על כמהו משתנים ובהיקפים

   :עודו ובמשמעת באכילה הקשורים היבטים, צעירים

 שהייתי למרות .טובות מאוד היו הן .השתלמויות כמה היו מכן ולאחר ארוך אחד מפגש היה"

, לי עזר מאוד זה .הבאה התקופה על לימדו תקופה כל לפני, המון לימדו הם, זה לפני בצהרונים

  ".להתמודד כלים לי ונתן אותי קידם זה

 פעילות לנהל כישוריהן של עצמית הערכה לבצע התבקשו בהשתלמות שהשתתפו ה"ציל גננות

  :אם שפת מגזר לפיחלוקה ב, שלהלן 13 בתרשים מתוארות הערכותיהן. ילדים בגן יוםה צהריב

  

  11ילדים בגן יםצהרילנהל פעילות  יכולתה של עצמית הערכה: 13 תרשים

  
 ח"בדו ההצגה לצורך". ה"לציל נוספת הכשרהב או בהשתלמות צורך יש: "היה בשאלון ההיגד של המקורי הניסוח* 

  .זה בתרשים ההיגדים לשאר בדומה, יותר רצוי מצב שקףמ בהיגד יותר גבוה שערך כך ההיגד נתוני עודכנו
  

 להפעלת מתאימה הכשרה להן יש כי וכהערי האוכלוסייה קבוצות מכל מהגננות 88% מעל

 ממלכתיחינוך הב בגנים ה"ציל מגננות רבעים שלושה, זאת עם. ילדים בגן ה"ציל תכנית

 ערבית דוברותהגננות מ 90%-ו החרדיהחינוך  בגני מהגננות שלישים שני, דתי- הממלכתיו

  .התכנית הפעלת לצורך נוספת להכשרה או השתלמותל זקוקות הן כי דיווחו

 ה"ציל צוות בליווי צורךשיש ) צהריים גננות כולל( כולם כמעטהסכימו  האיכותניים בראיונות

 עם לעבוד כדי אם, הקשות השעות בשל וכתמיכה "גב"כ אם ,ניכר משוער רווחשיש בכך   או

  : ילדים של התנהגות בעיות עם יותר טוב להתמודד כדי אםו, יותרמעשיר ו חווייתי באופן הילדים

                                                      

11
  .השתלמותהשתתפו בגננות שלרק הוצגו השאלות  
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 שתגיע, אליה לפנות יכולה שהיא מישהי, התנהגות בעיות עם ילדים לגבי מעטפת צריכות הן"

  ."אותה שתכוון, לגן

בשנים ו הכשרתן את סיימומשום שחלף זמן מאז , הרשמית מקצועיותן אף עלחלקן סברו כך 

  :כישוריהן אתהביאו לידי ביטוי  לאהאחרונות הן 

 שהן מרגישה אני, בפועל ניסיון להן אין, ילדים עם בעבודה הראשונה ההתנסות זו לחלק"

  ". ולהכשרה למידע צמאות

 מטעם מלווה או רכז ידי על ליוויניתן  או מעקבכי נעשה  דווח מהגנים יותר או 80%-ב, ואכן

 ביקורים נערכו כי דווח מסוימים ילדים בגני , וזאת נוסף על ההשתלמות.ביישוב ה"ציל של הזכיין

 הביקורים תדירות. כולה הפעילות בשנת אחד ביקור על דווח ובאחרים חודש בכל כאלה

  :אם שפת מגזר לפי בחלוקה ,שלהלן 14 בתרשים תמפורט

  ההדרכה או הליווי תדירות: 14 תרשים

  

  החרדי החינוך מגני ובכרבע ערבית ודוברידתיים -הממלכתיים ,הממלכתיים מהגנים בכמחצית

   .לפחות חודשב פעם –" שוטפת" הלכנות שניתן בתדירותהליווי  נעשה 

   :שלהלן 15בתרשים  ההתפלגות לפי פעילויותו פגישות כללו )יוה כאשר( המעקב ביקורי
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  או הנושאים שנדונו בהן הדרכהה הליווי פעילויות: 15 תרשים

  

 תכנים היו לאש נראה לכךפרט . הביקור בזמן גןה בפעילות צפייה םביקוריהעל פי רוב כללו 

והן בכלל  ה"ציל של האוכלוסייה קבוצותכל קבוצה מ בתוך הן, ליוויוה המעקב לביקורי אחידים

 בגן ופעילויות תכנים על הגננות הדרכת, הגן ילדי עם שיחהבפעם  פעם מדי וכלל והם הקבוצות,

  . קשייםו בעיות ופתרון

על  פיקוחבו מעקבכי הביקור עסק גם ב דווח ומגני החינוך החרדי ערבית דוברי גניםמה בחלק

 ובדיקת ספקתםה – יצירה חומרי ;אכילה והתנהגויות כמותו, המזון איכות – הזנה: תחומים אלה

אחר ו בגן הילדים מספר אחר מעקב ;מהם הרצון ושביעות החוגים אחר מעקב ;יצירהה תוצרי

  .נוכחותם

  הזכיין או מהמלווה שהתקבל המענה הערכת: 16 תרשים
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 או מהמלווה שהתקבל הכולל המענהש העריכו מהגננות רבעים שלושה עד שלישים כשני

 שיעורים". טוב" או "דומא טוב"הוא ) בכתב או טלפוניות בפניות ואם בביקורים אם( זכייןהמ

 התמיכה ואת) 65%–63%( הגן בהפעלת שעלו קשייםה לע המענה את העריכו מכך נמוכים

 יחסית הנמוכות ההערכותנמצאה הלימה בין ). 66%–50%( הגן פעילויות לגבי המקצועית

 בכמחצית מועט מאוד ליווי על דיווחיםבין הו נוספות בהשתלמויות הגננות שהעלו לצורך

  .מהגנים

  : ועל תכניו הליווי היקףאת המידע על  מרחיבים 12איכותניים הראיונות ממצאי

אחד הזכיינים סיפר כי הוא  .הגנים מן בחלק רקו חלקי ליווי רקלגננות  ה3צע השנה לאורך

  . עמיתים למידת עלמקפיד 

, כךל מחויבותה את הדגישה אחת ומפקחת השנה לאורך רהיסד הדרכהתיארו  גניםה רכזות

הן לא התפנו כלל  רבה עומסה בשל אחדות: (א) ותטענ נשמעו המפקחות יתר בקרב אך

  :להדרכה

 את גם להוסיף לנו יגידו לא הזה שמהסקר מאוד מקווה אני. בהן לצפות שלי התפקיד לא זה"

   ;"זאת שתצייני מאוד לי חשוב. לכך זמן לי אין, זה

   :לליווי שזקוקות מיל להיחשבולבקש ליווי כדי לא  לפנותות ששוח ה"ציל וסייעות גננות(ב) 

   ;'"בסדר לא'כ תיתפסנה שאולי חושבות אבל, למידע צמאות שחלקן מתרשמת אני"

 משרה בעבור המקצועי בפיתוחן להשקיע ה"ציל גננות של בנכונותן ספק הטילו(ג) חלקן 

   :כך כל מוגבלת

  ".לכולן לא אבל, רצון לחלק יש אולי, בצהריים שעתיים לעבוד כדי ללמוד שתרצה בטוח לא"

אם  גם, ליווי על דיברומש יותר והדרכה השתלמויות על דיברו המרואיינים מרבית, דיוק ליתר

 דווקא לאו עולה מתיאוריהם, ואכן. הפעלתהלפני  כהכנה רק ולא תכניתה לאורך נערכו הם

 של תחושהאלא , "השטח מן שעולה מה" שבמרכזו, ומוסדר שיטתי, ףורצ ליווי של תחושה

  :מראש קבועים לנושאים בהתאם השתלמות או הכשרה

  "; סדנה והעבירה שבאה מדריכה לנו גייסה, ליווי לנו הציעה היישובית הרכזת"

 על מדי כללית יתהיה, ה"לציל שתרמה חושבת לא אני אבל, שעות 30, השתלמות לנו יתהיה"

   ".לילדים היחס

                                                      

  .גניםהרכזות הניתוח עוסק בדיווח הגננות ואינו כולל את תשובותיהן של  12
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 כיזאת  ביקשו לא גם הן אך, ליווי או הדרכה כל להן הוצעו לא כי ה"ציל גננות טענו גנים בשני

   :להם נזקקו לא

  "; מיוחדת הכנה לאיזו זקוקה שאני הרגשתי לא, תכניתה את למדתי, בית שיעורי עשיתי אני"

   ."חסר לי היה ולא אלי פנו לא, בזה אני שנים, ילדים עם ניסיון הרבה לי יש"

   :פעמית-חד הדרכההתכנית  בתחילת ניתנה כי נטען אחרים גנים בשני

, משמעת יותעב על, ילדים להפעיל איך על, תכניתה לגבי תדרוך היה, ארוך מפגש לנו היה"

   ".הרגילים מהדברים דבר מכל קצת

  :הזכייןאו של  הגנים רכזתשל  בעיקר, פגישות ולעתים טלפוני ליוויים הזכירו מעט

  "; הזכיין מטעם הגיעה היא, ההדרכה את שהעבירה מי של טלפוני ליווי היה"

  ."טלפוני סיוע מקבלת אני אליה פונה אני אם, ]יישובב[ ה"ציל לרכזת לפנות יכולה אני"

  

  , לסיכום

. משתנים בהיקפים ה"ציל במסגרת בהדרכה או בהשתלמות השתתפו מהגננות כמחצית

, הממלכתיים מהגנים בכמחצית( יחסית נמוכה בתדירותניתן  בגנים פרטני ליווי

 ארבעה עדנערכו  החרדי החינוך מגני רבעים ובכשלושה ערבית ודוברידתיים -הממלכתיים

 שיטתיו ףורצ ליווי: דומה תמונה הצטיירה האיכותני במחקר). השנה במהלך ליווי מפגשי

 בחלק ;העבודה בשגרת שכיחות פרקטיקות היו לא הפעילות אחר ומעקב הערכה וגם

  .ה"ציל גננות של איכותן אחר עקבומעטים  בגניםו, כלל נעשו לא מהגנים

 תכנית במסגרת גן ילדי להפעלת מתאימה הכשרה בעלות הן כי עצמן על העידו הגננות רוב

  .השתלמותב או הדרכהב ,בליווי צורך שיש הסכימורובן אף  ;ה"ציל
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  מימוש יעדיהלגבי ו ציל"ה בתשע"ד תכנית השפעות לגבי ומשוב תפיסות  .6

 בגני ה"צילתרומת הפעילות שנעשתה במסגרת תכנית  את להעריך התבקשוציל"ה  גננות

  .תכניתהמ רצונן שביעותמידת על  נשאלוהן  כן כמו .ילדיםה

  בה המשתתפים הגן ילדי על"ה ציל של נתפסותה השפעותה 6.1

בהעשרה ובתחום הפדגוגי; הן  הגן לילדי ה"ציל של התרומה את להעריך התבקשו הגננות

בעבורם  בטוחה וסביבהצורכי הילדים  לע" טוב מענה"נשאלו גם באיזו מידה התכנית היא 

 .שפה מגזר לפי בחלוקה, שלהלן 17 בתרשים מוצגים דיווחיהן .הצהריים בשעות

  בעיני הגננות הגן לילדי"ה ציל תתרומ: 17 תרשים

  

  

של התכנית,  המבנייםהיבטים לה של ציל"ה תתרומבמידה רבה את ציל"ה העריכו  גננות

 נשארים הילדים כי דיווחו ומעלה 90%: הצהריים שעותלצורכי הילדים בהמספקים מענה 

שיעורים נמוכים  .מוגנת וסביבה טוב מענהלילדים  מספקת הפעילות וכי סדיר באופן לפעילות

) 86%) ודוברי ערבית (76%( דתיים-דוברי עברית ממלכתיים וממלכתייםבעיקר בגנים  יותר,

  לפעילות מגוונת במסגרת ציל"ה. כי הילדים נחשפים העריכו 

  13:האיכותני במחקרלתכנית כפי שמשתקף  המרואיינים שמייחסים השפעותה

                                                      

13
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 רקבאות לידי ביטוי  הן ;הילדים על בלבדעטות מ השפעות תכניתל מייחסים המרואיינים רוב

גננות ציל"ה והזכיינים הזכירו אותן במידה רבה יותר יחסית ו, רגשייםה היבטיםב )בעיקר או(

  :האחרים התפקידים בעליל

  ..."; השתפרו בעייתיים ילדים"

  "; ספציפיים ילדים עם הישגים היו"

 ולהתמקד לעבור יכולה אני שבו לשלב הגיעו שכבר כאלה יש, התקדמות רואה אני לאט לאט"

  "; באחרים

  "; עצמם את מבטאים, ְמספרים, אנרגיות מוציאים הם, יותר חופשיים הילדים"

 להם נותנים ה"שבציל מרגישה אני, תוכן ולהספיק לימודים תכניתל שמחויבת, הגננת לעומת"

  ". הרגשי בהיבט טוב להם עושה זה, כישרונות לגלות, אותם לשמוע וחופש אפשרות

 בעיקר, לימודיים היבטים לקידום תרמה לא תכניתה כי הסכימו המרואיינים מרבית, כך או כך

  :פרטנית עבודהלשקוד על  או קטנות בקבוצותהיה אפשר לעבוד  לאבמסגרת הצהרונים ש מפני

 יכולה לא ה"ציל גננת ...בשעתיים מענה לכולם לתת ה"ציל לגננת אפשרי בלתי עד מאוד קשה"

  "; פרטני משהו לעשות כדי לרגע אפילו הראש את להוריד

 בטוחה לא אני ,לתת יוצא היה אם אפילו .אישי ולא קולקטיבי מענה רק שנותנת תכנית זו"

  . "לכך הכלים את יש ה"ציל של שלגננת

  :ילדיםה של הכללית בסקרנות עלייה ניכרה כי סברו ה"ציל ומגננות הבוקר מגננות אחדות

 תכניתה, עולה הנעשה סביב הילדים של הסקרנות ואיך התקדמות הרגשתי השנה במהלך"

  ". אצלם הסקרנות את חיזקה

מן התכנית מעידה על  הוריםה ושל ילדיםה של הרצון שביעותכי סברו  ה"ציל גננות

 החמה ולאווירה הילדים עם הטוב לקשר, ולעשייתן לפועלן היתר בין אותה וייחסו ,התהצלח

  :השרותל שהצליחו והנעימה

  "; שלי הנוכחות את לאהוב להם ולגרום הילדים לרגשות להגיע איך ידעתי אני"

   ".מזה יותר רוצה לא ואני, כיף היה זה, הילדים בקרב להנאה לגרום יכולתי"

 נוכחותןו מעורבותן ואת תכניתה של "קיומה עצם" את להכיל יכולתן השיבו כי בוקרה גננות

   מעידה על הצלחה מצדן ועל תרומתן לתכנית: שבאחריותן בגן נוספות דמויות של

 שאני כמו הגן את מקבלת שאני זה וגם ...הצלחה יבעיני מהווה תכניתה את שלי ההכלה"

  ". היום בסוף אותו משאירה

 השיבו, גניםלאו דווקא ב תכניתה השפעות פן שלובהיק ןבטיב ושוני הבדלים על שנשאלוכ

 בהתאם שעבדו בצהרונים יותר קצתמשמעותיות  מהשפעות התרשמו כי וזכיינים מפקחים
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 זכייניםה שלדברידבר  ,אחיד נושא הגיהצ גניםה רשת אם בפרט( מוגדר מרכזי יעדאו ל לנושא

  :)יותר רבה השקעהעודד ו תחרותעורר 

, חלל שנקרא פרויקט, למשל, שלקחו גנים ויש הסביבה איכות שלהם שהפרויקט עמותות יש"

   ."מרכזי נושא או יעד לפי עבדו שלא גנים מאשר יותר בולטת תהיהי ההצלחה, ואכן

, בצהרון גם עבדו הסייעת או הבוקר גננת שבהם צהרונים באותםחוות הדעת היו טובות 

 הפעילות ה שלהתאמה מידת ואחר ההתנהלות אחר תקופתיים ומעקב הערכה בהם ושנעאשר ו

  :לילדים

 יותר לה היה אז, בצהריים בוקר של גננת יתהיכשה ובמיוחד, צוות של רצף שהיה מקום בכל"

 עם לעבוד לשבת יכלה היא, בצהריים הבוקר מטרות את המשיכה ואז הילדים עם איכות זמן

  "; בקבוצות ילדים

 לא בצהריים שנוחת חדש צוות היה אם. להצלחה ערובה וזו לעבוד התנדבה שלי הסייעת"

  "; מצליח היה שזה בטוחה

 העשייה אחר שעוקבות עמותות, העמותה של הרצינות ממידת נובעים הגנים בין ההבדלים"

  ". ובמעקב בהשגחה תלוי הרבה, עוקבות שלא מעמותות אחרת זה בצהרון

להתמיד ו מוגדרים נושאאו ל ליעד בהתאם עבודה תכנון עללהקפיד  הומלץ לכך בהתאם

  :לילדים והמשתנות השונות הפעילויות התאמתבעת  "הדופק על אצבע" של במדיניות

 רואים והתאמה סדר אין אם, להמשיך אפשר אי זה בלי, מחדש ולתאם לעקוב הזמן כל חייבים"

  ".בגן השלכות לזה

רבות יותר  מהותישא התרשמו כי מהמרואיינים חלקציינו  הוריםה תעסוקת על השפעותל אשר

   :עבודתם שעותבעניין  יותר נינוחים היו עובדים הורים וכי העבודה במעגל השתלבו

 שעבור וברור לעבוד שיצאו הרבה יש .לעבוד הורים לעודד הצליחה תכניתשה חושבת אני"

  "; אדיר מענה מהווה תכניתה שעובדים הורים

   ".תכניתה בעקבות לעבוד שיצאו מהותיא אישי באופן מכירה אני"

  

  ,לסיכום

 רקהן באו לידי ביטוי ו ,הילדים על בלבדעטות מ השפעות לתכנית ייחסו המרואיינים רוב

 לקידום תרמה לא התכנית כי הסכימו המרואיינים מרבית. רגשיים היבטיםב )בעיקר או(

. פרטנית עבודה או קטנות בקבוצות עבודה התאפשרה שלא מפני בעיקר, לימודיים היבטים

 טוב מענה מספקת התכנית כי חשו מהגננות 90% מעל ,המצומצמות השפעותיה למרות

  .הגן ילדיצרכים של ל
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  תכנית ציל"ה בתשע"ד על משוב 6.2

 על דעתןאת  חוותלו מהתכנית רצון שבעי וההורים הילדים אם להעריך התבקשו הגננות

 . 18מוצגים בתרשים  ןדיווחיה. "הציל כגננות העסקתן

  בעיני הגננות "דבתשע"ה ציל מתכניתילדים הו הוריםשל הרצון השביעות : 18 תרשים

  

 מהשתתפותם מרוצים וההורים הילדים כי העריכו – ומעלה 92% – הגננותשל  מכריען הרוב

 דתיים,-מלכתייםומ יםממלכתי עברית דובריבגנים  למעט( ה"ציל של ההעשרה בפעילויות

  ).בהתאמה 90%-ו 81% – יותר נמוכים בשיעורים כך שהעריכו

  הבאה הלימודים בשנתו ב להמשיך נכונותהו גננת ציל"ה מתפקיד רצוןה שביעות

  

  



  
  
 

  
68                                תכנית ציל"ה בגני ילדים, סיכום הפעילות בתשע"ד

   

 

 הרב או דומא הרב רצון שביעות הביעו האוכלוסייה קבוצות מכל מהגננות יותר או 86%

 בעבור העבודה  התגמולמו ה"בציל העבודה תנאישביעות הרצון מ אבל ,ה"בציל מהעבודה

  ). פחות 33%–15%(במידה רבה  הנמוכהייתה 

 יחסית נמוךציון  משובב העניקו דתי- הממלכתיו ממלכתיבחינוך ה עברית דוברות גננות, ככלל

  . נשאלועליהם ש המדדים בכל האחרות האוכלוסייה מקבוצות לגננות

 המוצע השכר כיסברו  הנשאלים מרבית ;האיכותניים בראיונות חיזוקניתן  אלה ממצאיםל

 מיוחדת ולהגעה" ביום קשות הכי שעות"ל הולם תגמול איננו ובוודאי מאוד נמוך ה"ציל לצוות

  :עבודה מעטות ִלשעות היום באמצע

  ";שווה לא התגמול, שלם יום פשוט לא זה"

 של המז יותר גבוה יהיה אקדמאית מוסמכת גננת של שהשכר הבטיחו התכנית בתחילת"

  ";שווה היה השכר בפועל אך, סטודנטיות

  ";החינוך משרד של ת"מיל כמו לנו שישלמו"

 אז חופש נותנת המדינה העצמאות יוםב למשל .חופשות של תגמולים מבחינת אלינו שיתייחסו"

 של חופש קיבלתי לא הגדול בחופש .כורחנו בעל חופש לנו נותנים .אותנו שיתגמלו לפחות

  ."חודש

 השעה אף שעל שסברו צהריים סייעותו גננותכמה  של הצנועה תןעמד מפתיעהלעומת זאת 

  : ולדרישות השעות להיקף יחסית הולם השכר", המעייפת ִמשרה"וה הקשה

  ". הוגן לי נראה זה לשעות יחסית"

 החיוביות עמדותבין ה הלימהנמצאה , ה"ציל כגננות ולשמש להמשיך ירצו אם שאלהאשר ל

 90%-כ לבין הרצון להמשיך לעבוד בתפקיד זה בשנה הבאה. ה"ציל כגננות העסקהה כלפי

 גם ה"בציל כגננות לעבוד ירצו כי העריכו ערבית דוברות 84%-ו עברית דוברות ה"ציל מגננות

   .ה"תשע הלימודים בשנת

  :לכך הסיבות את רטויפ בתפקידן להמשיך מעוניינותשאינן  הגננות מעט

 משרה לשלב קושילצד ה העבודה שעות שלהמצומצם  מספרה או הנמוך התגמול •

 ;נוספת חלקית משרה עם ה"בציל

   :אחרות או אישיות סיבות •

 וגם בגן להיות גם לי קשה זה כי" ;"בירושלים שני לתואר לומדת אני. זמן לי אין" ;"בבית מסתדר לא"

 כי" ;"שעברה בשנה ה"ציל מצוות טוב יחס קיבלתי לא וגם ,בבוקר עובדת אני .קשה היה" ;"ה"ציל

 ;"ריוןיבה
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 ;אחרת משרה מציאת •

  .הצהריים בשעות צעירים ילדים להפעיל קושי •

  :האיכותני במחקר שמשתקף כפי המרואיינים משוב

 להעיד התבקשו שהן לעובדה קשורה ה"ציל גננות שהביעו הרבה רצוןה שביעות כי לשער ניתן

 תפיסה ומבטאות מאוד מעורב;ת עמדות נשמעו האיכותניים בראיונות. עבודתן ועל עצמן על

 כל בתוך והן השונים התפקידים בעלישל  קבוצותבכלל ה הן, וחסרונות יתרונות של מורכבת

   .כשלעצמה תפקידים בעלי קבוצת

   הבוקר גננות משוב

 הן – יתרונות לתכנית מייחסות חלקן .הבוקר גננות בקרב מיוחד ובלטעמדות המעורבות ה

 – )ת"ומיל ת"תמ( בסביבתן שפעלו קודמות צהרון למסגרות בהשוואה והן כשלעצמהלתכנית 

 התכנית כיסבורות  הבוקר מגננות חלק, למשל. מפורשות מחמיאות לא עמדות מבטאות וחלקן

 לשנה בהשוואה משופרתה הבריאה הארוחה ובשל ההעשרה חוגי בשל בפרט, ומעשירה טובה

 מוחלשות אוכלוסיות עם במיוחד מיטיבההארוחה אף  ;אחרות למסגרות ובהשוואה הראשונה

  :עובדות מהותילא ילדיםעל  ההקלה ובזכות ממנה שנָשבו והאחידות השוויון בשל

 ידי על הפעלות למגוון להיחשף בעיני, המון תורם זה, חיצונית הפעלה יש בשבוע פעמיים"

  "; הילדים עבור עצום יתרון מהווה זה .חיצוניים אנשים

  "; ברחוב לא והם לילדים מסגרת מהווה התכנית"

 הרגישו והן בודדות ילדות רק בצהרון נשארו .עובדות מהותיא רק וסיפק כסף עלה ת"התמ"

   ";עובדת שלי אמא כי, לחזור לאן לי אין כי נשארת ואני הביתה הולכות כולן, דופן יוצאות שהן

 מקצועי תמיד לא הצהריים שצוות, דלה שההעשרה סברו אחדות בוקר גננות זאת, לעומת

 זכייניםהוש הזמן של טוב לניצול והדרכה הכוונה שחסרות, הרך גילבני הטיפול בב מנוסהו

  :ובאיכות בחינוך ופחות ומנהלתיים לוגיסטיים בעניינים מדי עסוקים

 גדולה היא והקבוצה עייפים שהילדים שעות אלו כי, הצהריים לשעות עזרה עוד לקבל צריך"

  "; יועבר למה יותר ברורות הנחיות שיהיו וצריך

 הגיעה העשרה מאוד מעט אבל, תאריכים זוכרת לא אני, בהעשרות מאוד ענייה ה"ציל תכנית"

  "; פורמלית בלתי תכנית נראית לא ככה, התכנית במסגרת

 ולא איכות אותו שיעניין צריך. הניקיון רמת ולא, והתכנים הנעשה לעניין צריך הזכיין את"

   ."בחינוך אלא בקטנות להתעסק לא, התנהלות
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 ועל ילדיםה על מזיקות השפעות כבעל הצהרון תפיסת כדי עדנשמעו חוות דעת שליליות 

 התבטאות תוך, עובדות מהותילא רקהצהרון  הקדשתואף טרוניות על  ,שלהן הבוקר עבודת

  : ילדן את ואלי שולחות היו שלא משהו-מתריסה

 אבל, ההורים לקראת באים ...הבוקר על גם משפיע זה, לרעה השפעה זה היום של ההמשך"

  ..."; הילדים לקראת לא

 את לשלוח לה כדאי לא עובדת שלא שמי חושבת אני אבל ,שלו דעת והשיקול אחד כל, נכון"

  "; לזה הילדים

  "; שלי לגן או לי עזרה שהתכנית חושבת לא"

  "; בבית להישאר עדיף כבר"....

, בבית לישון במקום, עינוי זה בשבילו, סמרטוט מגיעה אני ...להורים פתרון נטו זה בצהריים"

  ". פרס זה שלו מאיא בשביל .לנוח, טוב לאכול

  ה"ציל גננות משוב

 מסגרת): דומה בשכיחות( התכנית של יםמרכזייתרונות  ינש ציינו עברית דוברות ה"ציל גננות

 כולל נמוכות אוכלוסייה לשכבות סיועו לילדים מפתחתו מעשירה ,איכותית, מהנה פעילות

 צוינהבדירוג  שנימקום הב. הצהריים בשעות ילדיםה על ושמירה ומזינה חמה ארוחה מתן

 מקום באותו הצהרון המשך – נוסף יתרון צוין חרדיה החינוך בגני ;עובדים להורים העזרה

  .הבוקר של לזו דומה ובמסגרת

, מהנה פעילות מסגרת בהיותו אהו ה"ציל של המרכזי היתרון כיסברו  ערבית דוברות גננות

 עובדים להורים העזרה הוא הוזכרש משניהיתרן ה .לילדים מפתחתו מעשירה ,איכותית

 על ושמירה חמה ארוחה כוללה, חלשות אוכלוסייה לשכבות הסיוע צוין שלישיה ובמקום

  . הצהריים אחר שעותב הילדים

 התמונה אך, הבוקר גננות של הללא דומות ביקורותמתחו  ה"ציל מגננות אחדות, זאת עם

 הזדמנות, טובה תכנית ה"בציל אור מהןרבות . יותר הרבה ואוהדת מרוככת יתהיה הכללית

 מוטוריתמבחינה ( םמולקדאת הידע החסר להם  להשלים, את עולמם של הילדים להעשיר

 עומדותה האחרות לאפשרויות ראויה חלופה; בעיניהן הצהרון הוא )אכילה ובענייני התנהגותיתו

  :עובדים הוריםלרשותם של 

  "; חוויות ובהרבה במסר מלאים שהילדים ואומרים נהנים כולם"

  "; גדולה כה להצלחה ציפינו לא, מאוד מוצלחת התכנית לדעתי"

  "; מלחיץ לא אחד אף, רגועה בצורה העשרה וגם תכנים גם שמקבלים, לחץ בלי זמן זה"
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 ילדים בחברת הם, חמה לארוחה, חום להרבה זוכים הם, הילדים על טובה שמירה יש זה בזמן"

   ."ומעניינת בטוחה במסגרת, שמכירים

 שאיננה עבודה ותכנית זמןה תכנוןיעילות ב-אי כמו, משמעותיים חסרונות תיאור אף על זאת

  : ילדיםה של ספציפייםה לצרכים מכוונת ושאיננה דייה מגוונת

 את להעסיק הזמן כל וצריך, דל התקציב, עצמם על חוזרים מדי יותר והפעילויות התכנים"

  "; האלה בשעות הילדים

 צורך לפי בחירה יתהיה לא, הילדים לכל היה שנכנס מה .צרכים לפי חלוקה שום יתהיה לא"

  "; אחת העשרה תכנית רק לגן שמגיעה – הגבלה גם ויש, פרטי

 מיוחד משהו שהכנו או, יכולה לא אני צורך לפי נעשית שהפעילות לומר .תכניות מגוון לי אין"

, הנאה להכניס פשוט ניסינו, צרכים לפי ולשבץ חלוקה לעשות יכולה לא אני .בעיות עם לילדים

   ".והעשרה משחק

 קשייםכרוכים ב בה וההתנהלות תקציביה, המסגרת תנאי כי גננות שתי סברו כאן גם, אלה לצד

 מאוד ראוי מקום להיות הצהרון עללדעתן,  ;טובה איננה הילדים על השפעתםו סדר-איבו

  :הילדיםשל ההורים עם  האיכות בזמן הפגיעה את מצדיק שגם, לילדים

 סדר-לאי גורם זה ,לילדים לתת מה אין כאשר .ומכשולים בעיות להרבה גרם נכון תיאום- אי"

  "; הגן של הרגיל היום סדר על השפעה לזה יש ואז כללים על שמירה- ואי

 עבדתי כי ברֵ קָ  דרך שבאות למדריכות אותן משווה אני .משהו לא ההעשרה מדריכות י,בעיני"

  "; ומקצועיות רציניות ס"המתנ דרך שהגיעו שהמדריכות הרגשתי לא, שם

 תכנון אין, הילדים עם נמרחים שסתם אוהבת לא אני כי, בצהרון שמה לא שלי הילד את אני"

  ..."; בתכנית משמעותי בלגן נוצר ולכן כראוי

  "; ברמעֵ  לא, עובדת מאילא זה היחיד היתרון"

 על מקשה שזה ורואים חשכה לקראת הביתה מגיעים בחורף .ואבא מאיא בלי דור מגדלים"

  ".מההורים בבוקר להיפרד להם קשה, הילדים

  הגנים רכזות משוב

 שלהן הנחת-ואי, יתרונות בצהרונים למצוא התקשו רובן .גניםה רכזות ביטאו נוקבות עמדות

 בכל קיימת מהתכנית רצוןה שביעות-שאי כנראה": שאמרו צהריים לגננות גם וִחלחלה( ניכרה

 ה"ציל וגננות הבוקר גננות שָמנו החסרונות את הבליטו הן ").ה"ציל גננת מי משנה ולא, העמותה

 האכזבה אתו" הזכיין ומצד המועצה מצד השגחה חוסר"כ תפסואשר  את עליהם והוסיפו

  :הזכיין ומצד יישובב ההיגוי ועדת מצד הדלה הפדגוגית מהמעורבות
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"; ובניקיון במנהלות בעיקר מתעסקים, הפדגוגי בתחום אמירה אין, הפדגוגי החלק חסר מאוד"

   ",בתכנית משמעותי בלגן נוצר ולכן כראוי תכנון אין"

 המצטברת התרשמותן אתהביעו ו להורים בעיקר לעזורהרכזות טענו כי התכנית מכוונת 

 כוחלו סדרל, ארגון, בייחוד בכל הקשור לובאיכות בטיב נסיגהבבחינת  היה ה"לציל שהמעבר

  :אדם

 על לשמור צריך היה כלומר, הצוות את לשדרג צריך .הילדים לטובת לא הם שנוצרו התנאים"

   ";סתם ולא חינוכי צוות

 רוב ...מאורגן יותר היה ת"התמ כשהיה .נפשות להרגיע חייבים, ויכוחים יש פעמים הרבה"

  ..."; ברחו ילדים, ילדים על צעקו למשל, טוב לא תפקוד, וניקיון סדר לע הן התלונות

 כזאת לרמה הגיע לא זה כי, תרומה ועל לימודיים תכנים על לדבר היה אפשר-ואי היה לא"

  "; הצהריים גננות מבחינת

 בשעה להיות יכולה משמעותית למידה איזו? כן אחרי נשאר וכמה, שעה בערך אוכלים הם"

  ?"; [אותם] לקחת באים כבר ההורים שבמסגרתה, שנשארה

  "; שלה בגן לילדים תרם ממש שהצהרון לי אמרה לא אחת אף"

 זה, עובדות מהותילא רק טובה התכנית, מאוד בינוני משהו עשינו, להורים לעזור כדי וי רק זה"

  ". להורים פתרון נטו

  המפקחים משוב

 ואף ולהורים לילדים ומ�כרת בטוחה מסגרת ה"בציל ראו כי הדגישו שרואיינו המפקחים

מספקת  אשר, ראויה מסגרת היא בכללותה ציל"ה . לדעתם,קודמות ממסגרות יותר מושקעת

  : מגוונים צרכים

 באותו למקום ממקום לנסוע צריכים לא והילדים ומבנה גן באותו שממשיכים מוסף ערך יש"

  "; שלנו המטרה וזו המון מרוויח הילד ...יום

- הסוציו מצבב הילדים, חינוכיות העשרה לתכניות זכו המחוננים, לדוגמה .צרכים מיפוי עשינו"

 קיבלו מיוחדה חינוךה ילדי וגם שלהם למצב התואמות העשרה תכניות קיבלו הנמוך אקונומי

  "; שלהם הקוגניציה לרמת שמתאימה תכנית

 מקום סיפקה היא .גננות וגם הורים גם אלא ילדים רק לא משרתת היא ,כראוי מנוצלת היא אם"

   ".ואחריות מהשגחה וסבתא סבא שחררה, עבודה

 לואי היהמוטב ו ,מנוצלים כהלכה אינם שמשאביה ,דייה איכותית איננההתכנית ש שהוד� היו

  : זכיינים ידי על ולא המשרד ידי עלהופעלה 
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 המשאבים ניצול אז – סים"המתנ באחריות ולא ,כמשרד ,שלנו באחריות תהיהי התכנית אם"

 שהמשרד למה .והזכיינים סים"המתנ אחר לעקוב הזמן כל צריכה אני ככה .אחרת לדעתי היה

  "; ?ס"למתנ לתת למה ?עצמו על זה את ייקח לא

  ."מבייביסיטינג יותר לא שהן ה"ציל גננות יש, באיכות עובדות הגננות כל שלא בטוחה אני"

  : עוינת עד נעימהבלתי  אווירהלעתים משרות ו להתלונן מרבות הבוקר שגננותנאמר גם 

 כאלה ויש הצהריים ולצוות לתכנית מאוד שעזרו כאלה יש .טענות להן יש תמיד הבוקר גננות"

   ."לתכנית המשך רוצות לא שהן ומרגישים שלילית עמדה להן שיש

 תכנית במידה מספקתב מעורבים להיות מצליחיםבשל זמנם המוגבל אין הן שהיו שהודו 

  :לשיפורה לתרוםכך ו התנהלותה אחר מקרוב ולעקוב

 קשה באמת אבל, שטוחה ברמה מעורבת להיות לי קשה, עומס, עבודה עוד זה כמפקחת"

  ".יעדים ולהשיג לשפר, לעקוב

  הזכיינים משוב

  :מחסרונותיה התעלמו שלא אף, עליה והגנו בתכנית צידדוהזכיינים 

  "; מסגרת באותה נשאר הילד, מנוצלת דקה כל, בתכנים עשירה התכנית ...וטוב נכון המענה"

  "; אחרות לתכניות בהשוואה לכולם ניתנת התכנית"

  "; בילדים והתקדמות שינוי ראו שהן בוקר מגננות שמעתי"

 וברור מנחה קו יש, מנוצלת דקה כל, בתכנים יותר עשירה ה"ציל ,אחרות לתכניות בהשוואה"

  ". הילד על שמירה שזה היא הסטיגמה בצהרונים, הסופי התוצר יהיה מה

 ולגייס לספק צריך ...ונקי בריא אוכל להם לספק לי חשוב, הפנים על היה האוכל"ש גםנאמר עם זאת 

  ...". יותר ומקצועיות הכשרה בעלות מדריכות

 בבחינת  שהיא, ניכרות ילדיםה על התכנית של החיוביות שהשפעותיה סברוזכיינים רבים יותר 

 בהשוואה מנחה וקו סביר תוכני עושרהיא מציעה ש, בגנים הקצר הלימודים ליום טבעי המשך

משום  ולאינטגרציה לנורמליזציה תורמת שהיא – לומכ חשוב ואולי, אחרות צהרון למסגרות

  :ילדים מתייגת שאיננה היחידהשהיא 

 הורים על מקל מאוד זה, ת"בתמ שהיה הדרגות כמו לא, העיר ילדי כל את כוללת ה"ציל"

  "; וילדים

   ".עכשיו אותם מקבלים חוגים לממן יכולים שלא ילדים גם, צהרון כעת כשיש"

 מהןרבות  – שעברה שנהל יחסית בוקרה גננות של בעמדותיהן חל שיפור ניכר לדבריהם

  : בצהרון ילדים של השתתפות ומעודדות פעולה משתפות, רגועות
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 כיוון השתפרו שילדים העידו םאֵ  גננות אפילו היום .חששות המון עם הצהרון עניין לכל נכנסו הן"

  "; ה"בציל שהם

 יותר שהן רואה אני .התכנית את הבינו השנה, קשה די התכנית את קיבלו ראשונה שנהב"

  ".טובה שהתכנית חושבות, מרוצות

  והילדים ההורים של הרצון שביעות הערכת

 יהם של ה"לקוחות" ולגבי שביעות רצונםעמדות לגבי השונים התפקידים בעלי של תפיסותיהם

 מגננות חלק: עצמה התכנית לגבי עמדותיהםל רבה במידה תואמות – וההורים הילדים –

  :מרוציםרבים  הורים וכי, ברצון בו ונשארים הצהרון את אוהבים ילדיםה כי טענו הבוקר

  "; הביתה לחזור רוצים שלא ילדים רואה אני, מההורים חיובי משוב מקבלת אני"

 לילדים מסבירים שהם לי מספרים ההורים .שישי ביום גם בצהרון להישאר שרוצים ילדים יש"

  ", צהרון אין שבשישי

משום דעתם  לא בצהרון ילדיהם את המשאירים הורים יש כי הדגישו םחלקלעומת זאת, 

  :רהברֵ  מחוסר רק אלאהחיובית עליו 

 חושבים הם כי לא, עובדת מאישהא כיוון לתכנית להצטרף חייבים שהיו יודעת שאני הורים יש"

   ".טובים דברים עליה

 ממנו מתלהבים ואפילו הצהרון מן מרוצים הוריםה כי סברו, שתיים למֵעט, ה"ציל גננות

  : אותו משבחיםו

  "; בחינם ועוד, הפסקה ללא פעילות שזו, סיטר לבייבי ברמעֵ  שזה רואים הורים"

   ,"שיש הפעילויות ממגוון ומתלהבים עניין מגלים הורים"

 המשך כאלאליו  מתייחסים, מהשהייה בצהרון נהנים, עייפותם אף על, הילדים כיהן אף סברו 

   ":המשמרות חילוף" על בקלות מתגברים ו הגן

  "; פה להיות נהנים כן הם כמה לי מעידה היום סוף עד יום כל שלהם ההתמדה"

 זה את לדעתי מראה זה, חלק עובר זה, מתחלפות כשאנחנו הילדים מצד עניינים שום אין"

  . "המשך גן, גן אותו זה ושמבחינתם אתנו להישאר להם שנעים

 מהם רבים אך, הצהרון מן ילדיהם את בפועל מוציאים אינם הוריםה אמנם כי טענו גנים רכזות

  : פרטי בגן ילדם את להשאיר שבחרו יש וכי, להתלונן ומרבים" בייביסיטר" כאל אליו מתייחסים

 חושבים כי, שרוצים מתי מהצהרון הילד את ולוקחים עובדים לא הוריםה שבהם אזורים יש"

  "; בייביסיטר שזה מקרה בכל

   ".פרטיים בצהרונים להישאר שהעדיפו גם ויש ...כלכלי חיסכון זה אבל, מקטרים חלקם ההורים"
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 ומעריכים מהצהרון כמות שהוא מרוצים רבים שהורים התרשמו, זאת לעומת, וזכיינים מפקחים

  : ותוא

   ;..."הכסף בגלל ולא, והעשרה המשכיות מציע שהוא זה בזכות, שהוא מה בזכות"

 שהיה אחרי, ונקי שבע בא והילד מקום באותו בארבע אותו ואוסף הילד את בבוקר שם הורה"

  ..". טובה בפעילות

וייתכן כי שביעות , ה"צילמסגרות צהרון לפני  היו לא ערבית דוברה במגזר היישובים במרבית

  : להשוואה מקור איןמאחר שהרצון ממנו הייתה רבה למדי 

  "; ברכה זו, שלנו במגזר במיוחד, זו לתכנית אדיר צורך יש, מאוד טובה, מדהימה תכנית"

  ";חברתי ולשיפור לעשייה, ללמידה גם הזדמנות ייבעינ מהווה התכנית .מאוד חיובית עמדתי

 לילדים מסגרת מהווה התכנית, ובריא מצוין האוכל, העשרה של פעילויות למגוון חשיפה יש"

  . "גדולים יותר אחים עם בבית או הטלוויזיה מול לא והם

  התכנית חסרונות 6.3

  :בולטים חסרונותהמרואיינים ציינו כמה 

  ":קשות"וה המאוחרות השעות) 1(

 מאוד ענייה שהתכנית כיוון, האלה בשעתיים, ולכולם, טוב מענה לתת ה"ציל לגננת מאוד קשה"

  , "פעילויות של מגוון ואין

 ינהא ה"צילכאשר  עובדים הורים עבורב חלופיים תקופתיים סידוריםאו  במסגרות ורךהצ) 2(

  : 16:00 השעה ואחרי פועלת

 ולא כאן לא זה ה"ציל .16:45 עד ונמשכו 1.9-ב נפתחו שהם היה ת"התמ צהרוני של הפלוס"

  "; כאן

 לצאת מסייע לא זה ולכן מזה משתגעים ההורים .בשנה חודשים שלושה עובדת לא התכנית"

 ההורים של סופיות- ןאי בקשות יש, פרטי צהרון מחזיק אני ה"ציל שאין בזמנים .לעבודה

  ;"הצלחה יתהיה זו – להאריך היה ניתן לו, לצהרונים

   :הולםלאו דווקא  אדם כוחב ישירותבטא המת, לתכנית שיועד המוגבל התקציב) 3(

 כוח איכות זה לוהכ, הבוקר צוותי על או יותר מקצועיים צוותים על תעמוד או תיפול התכנית"

  "; האדם

 בלי נישאר הרף את נעלה אם .מסננת מערכת אין ...רצון לשביעות בדיוק איננה הצוות רמת"

  . "הזה במחיר ועוד ביום שעתיים בשביל יעבוד מי ...אנשים
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 היא רבים במקרים( כלכלית מבחינה עצמאיתאינה  מסגרתהעובדה שה את גם שהזכירוהיו 

   :נפרד תקציבלצהרון להעמיד וכי הכרחי ) הבוקר ציוד עלנשענת 

 מפיות, כוסות, ניילון מפות. מספיק לא זה בפועל, השנה לכלש"ח  1000 של סכום קיבלתי"

 נקנו לא גם, מספיק לא הזה התקציב ...מהבוקר הזמן כל לוקחת אני אחר מתכלה וציוד

  "; הצהריים לאחר משחקים

 שזה אחרות מגננות שמעתי אבל, בסדר זה אצלי, למשחקים תקציב אחת פעם נתן הזכיין"

  ".הגן של בתקציב שמשתמשים אוהבים שלא, בעיות עושה

  , לסיכום

 של בפעילויות מהשתתפותם מרוצים וההורים הילדים כי העריכו) הגדול ברובן( הגננות

 ורכזות הבוקר גננות :לתכנית ביחס מעורב4ת עמדות ונשמע האיכותניים בראיונות. ה"ציל

 את לראות נטו והמפקחים ה"ציל גננות ואילו התכניתכלפי רבה  נחת- איהביעו  הגנים

  הגננותהביעו  הכמותי במחקר גם ,בהלימה). חסרונותיה את גם שמנו אף( יהיתרונות

  . התגמולמו ההעסקה תנאימ למעט, ה"בציל מעבודתן הרב רצון שביעות

 מפתחתו מעשירה ,איכותית, מהנה פעילות מסגרת: המרואיינים נושמָ  רכזייםמה יתרונותה

 על ושמירה ומזינה חמה ארוחה מציעה ;מוחלשות אוכלוסיות עם במיוחד מיטיבה ;לילדים

 מסגרת היותהשל  יתרוןה צוין כן כמו. עובדים להוריםועוזרת בכך  הצהריים בשעות ילדיםה

  .מקום באותוהשוכנת  הבוקר של לזו דומה המשך

 מנוסהו מקצועי אינוש צהריים צוות ;דלה העשרה: המרואיינים נושמָ  מרכזייםה חסרונותה

 בלתי ואחיזה הזמן של טוב לניצול והדרכה הכוונה היעדר ;הרך גילטיפול בבני הב תמיד

 לצרכים ונתמכ3 ושאיננה דייה מגוונת שאיננה עבודה תכנית ;משמעת בענייני מספקת

 ;בילדים הפוגעים סדר ואי קשייםהמעוררים  מסגרת תנאי ;ילדיםה של ספציפייםה

 לעזור "התכווננות" ;זכייניםה ומצד יםיישובב ההיגוי תוועד מצד דלה פדגוגית מעורבות

  ".לילדים תרמה ממש לא התכנית"ש מצטברת והתרשמות להורים בעיקר
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   "הבציל לשיפור המרואיינים המלצות 6.4

 חסרונותיה של ישירות נגזרות גם הן התכנית יישום להמשך מרואייניםה יהם שלהמלצות

 הופיעו כברחלקן  מה;וביישו התבהטמע ואילוצים קשיים של שיקוף וגם בעיניהם המוְבנים

 וחלק הטלפוניים שאלוניםב ניתנו גננותה של ההמלצות מן חלק. השונים בפרקים בהקשרן

 של התכנית משופר ליישום חיוניים כתנאיםהדוברות  בעיני נתפסו וכולן, האיכותניים בראיונות

  :בעתיד התולהצלח

 לצוות) העסקה ותנאי תגמול( השכר תנאי שיפורבאמצעות  יותר מתאים אדם כוח גיוס �

  ;ה"ציל

שיהיה  כדי )"למחר מהיום(" מראש את העבודה ללא כל התראה שונטא לל סייעות חיוב �

  ;מחליפהדי זמן למצוא 

, ')וכו יצירה חומרי, משחקים( ציוד עבורב הבוקר מתקציב נפרד צהריים תקציב הגדרת �

  :)חגים לקראת בעיקר( שיא פעילויות עבורבו שוטפים ניקוי חומריו הגן ניקיון

 הבוקר של הגננות כלפי נעימות אי יוצר שזה מכיוון מהעירייה ניקוי חומרי של תוספת"

   ;"מלוכלך גן שמקבלות

 ."שלהם בדברים שמשתמשים מרוצות לא הבוקר גננות. למשחקים לחומרים תקציב יותר צריך"

 בשעותנערכים  שאינם חוגיםתוך התמקדות ב, וההעשרה החוגים נפח וגיוון תגבור �

   ;הגן של הבוקר פעילות

 של מלא ניצול אפשרתי כך ;זכיינים ידי על ולא החינוך משרד ידי על התכנית הפעלת �

    ;המוגבלים המשאביהמתווך ב של הגוף "נגיסה" ללא התקציב

   ;מוגדר נושאאו על פי  יעד פי על עבודה תכנון על הקפדה �

   :החינוך משרד של הפיקוח ידי ועל הזכיין ידי על הצהרון פעילות של ליווי על הקפדה �

  ;"יותר רבות השתלמויות צריך, ""בפיקוח לדבר מי עם שיהיה צריך"

   :הלימודים שנת כל לאורך ה"ציל הפעלת �

 ;"דצמבר או בנובמבר מתחיל שזה שנה כל כמו ולא בספטמבר ישר שיתחיל"

   ;הצהריים בפעילויות הוריםה שלרב יותר  שיתוף �

 למגזר הצהרון של השנתי הזמנים לוח את להתאים הציעו אחדים ערבית דוברי מרואיינים �

  :ערבית הדובר

 בחג ...ולחופשות שלנו לזמנים מותאמת לא היא, ]הזכיין[ ידי על מנוהלת והתכנית היות"

  ".האוכל עם לבד להתארגן נאלצנו שבועותה
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   ;האוכלוסייה ולמגזר לילדים וטעמילהתאים את והמזון  כמות על להקפיד: אוכלה שיפור �

 יותר מתאימה 13:00 השעה .17:00 עד 13:00והרחבתן לשעות  הצהרון שעות עדכון �

 של הפעילות שעות והארכת ,הגן ילדי של המלא היום בסדר בהתחשב צהרייםה לארוחת

 שעת בין "גישורארגן "ל נדרשים אשר( עובדים להורים יותר מתאימה 17:00 עד הצהרון

 .)מהעבודה חזרתם לבין הצהרון סיום

  ודיון מסכמות תובנות  .7

 כי נראה. הפעלתה ולאופן לתכנית חיובי משוב העניקו ה"בציל המעורבים הגופים כל, ככלל

   .חוג או העשרה גם לעתיםו גההפ פעילות, חמה ארוחה הכוללת מסגרת לילדים מספקת ה"ציל

 אליה נרחבה רישוםהיקף הב משתקףהוא ו חיובי ה"לציל ההוריםשל  משובה גםככל הנראה 

    ).תכניתב משתתפיםאו כולם  הגן ילדי רוב מהגנים 85%-ב(

 התכנית החלה מהגניםויותר  90%-ב, השנייה הפעילות שנת תהיהי ד"שתשעלעומת זאת, אף 

 הפעלה הנחיות בקבלת איחור הן לכך שהסיבות טענו המרואיינים. ספטמבר חודש לאחר לפעול

 הן ,)זמנית חלופית מסגרת לארגן שנדרשו( הילדים הורי על הן שהקְ הִ  האיחור. תקציב ומסגרת

  .שנתית פעילות תכנית ולבנות סייעותו גננות לשבץבבואם  הזכיינים על הןו הגנים על

לצוות  הנמוך והשכר הבאות בשנים המעורפל עתידה, התכנית של המאוחרת ההתחלה

  :כוח אדם גיוסב םקשייעוררו  ההמועסק ב

  ;מהגנים שליש עד בכרבע ד"בתשעלעבוד  המשיכה לא ג"בתשע בגן שפעלה הגננת �

  ;מהגנים בכעשירית בגן ה"ציל פעילות תחילת לאחר לעבוד החלה ה"ציל גננת �

  ;24%–16%-הגיע ל השבוע במהלך אחת מגננת יותר פעלהשבהם שיעורם של גני ציל"ה  �

 מהגנים בכשלישבקרב הסייעות המועסקות בציל"ה הייתה תחלופה במהלך שנת הפעילות  �

   .ערבית דוברי מהגנים כחמישיתבו עברית דוברי

 ציינו רובם ;בלבד עטותמ השפעות הל ייחסו המרואיינים רוב, לתכנית יהחיוב המשוב למרות

לא  הצהרונים שבמסגרת מפני בעיקר, לימודיים היבטים לקידום תרומה הל לייחס ניתן שלא

  ,ה"ציל של הפעילות זמן בגלל, וכן פרטנית עבודה או קטנות בקבוצות עבודההתאפשרה 

מוקדש  שעתיים מתוך( הקצרזמן הפעילות  ובגלל, עייפים צעירים ילדים שבהן הצהריים שעות

  ).צהרייםה לארוחת ניכר חלק

 : לא מומשו התכנית יעדי מרביתכי  מההערכה עולה עוד



  
  
 

  
79                                תכנית ציל"ה בגני ילדים, סיכום הפעילות בתשע"ד

   

 

 הפעילות של וההערכה הביצוע, התכנון בתהליכי התכנית של אינטגרלי שילוב נוצר לא �

  ;הגן של הכוללת

 ףורצ, שלם אחד למכלול הפך לא ,הצוותים בין מתואם להיות אמור שהיה, היום סדר  �

  ;השנה כל לאורך נבחנה ושהתאמתו כולם את מחייבה, הצוות לכל ומשותף

  ;הבוקר של הלימודים מערכתעם  ופדגוגי לימודי רצף נוצר הגנים בכל לא �

  משותפת להורים ולילדים;  פעילות הייתה לאכמעט  �

   .קטנות קבוצותב או בודד ילדשל גורמים מקצועיים ב תמיכה פעילות התאפשרה לא �

 וחסרה ה"ציל גננות של הפעילות על ופיקוח ליווי חסרש תחושההתעוררה  המרואיינים בקרב

  .פדגוגיהשל משרד החינוך בתחום  מעורבותה

 יותר" אשהי מסגרת. התכנית נועדה לשמש ההתכנית לבין יישומ כוונות בין פעריש אפוא 

 משאביםה דלות למרות( סבירה מסגרתלילדים  סיפקההיא  כי נראהולם למעשה א", מצהרון

 כן על. לכך מעבר תורמת ואינה משמעותית חוויהלילדים  מספקתאין היא  אך), אדםה וכוח

 מתכנית המצופה המוסף הערך מה :הטמעתו ועלרעיון ה על תדשומח חשיבה נדרשת כי נראה

בין הבוקר לבין הצהריים  והמשכיות רצף יצירת לגבי ייחודב, המשרד הנחיותמדוע ? ה"ציל

 שונים באופנים ה�ְבנו, שלם-אחד- כצוותשל המעורבים בגן  הִתפקודו ההתנהלות חשיבות ולגבי

 הבוקר גננות את ִהנחו כי שהצהירו, מפקחים בקרב למשל( שונות יישומיות לפרשנויות וזכו

  )? מאוד מעטה למעורבות

 


