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  מבוא

איל קמחי
  

. בקרב הציבור בישראל קיימת תחושה של חוסר שביעות רצו ממערכת החינו

הספר היסודיי והתיכוניי בשני מידי ישראל בבתיההישגי של תל

 .)2010, דודב ( מדינות מערביות אחרות25האחרונות היו מתחת לאלו של 

כלכלי החברתיבמידה רבה ע הרקע , בי היתר, הישגי התלמידי מתואמי

ובהינת העובדה ששיעור העוני בקרב ילדי ישראל , )2007, ה"ראמ (שלה

המוסד לביטוח  (גיע לכדי יותר משליש בשני האחרונותעלייה והבמגמת 

  .  העתיד אינו מבטיח טובות,)2010 , מינהל המחקר והתכנו,לאומי

הבסיס להישגי לימודיי החינו בגיל הר מספק את ש, הגישה הרווחת היא

תכניות ", יימס הקמ'במילותיו של חת פרס נובל ג. הצלחה בחיי הבוגרילו

מאחר שלא ,  ואול.1" הר משלמות דיבידנדי בכל מש החיילימודי לגיל

 מעט מידי ידוע על, קיימי נתוני מספקי על הישגי התלמידי בגני הילדי

המטרה של מסמ זה היא לצמצ את פער . יסודי בישראלאיכות החינו הקד

מדובר בסקירה ראשונית המיועדת להוות מסד למחקרי נוספי . הידע בתחו

  .נושאשייערכו ב

המידע האיכותני מבוסס על . הסקירה כוללת פרקי איכותניי וכמותיי

סקירה מקיפה של הספרות הקיימת ועל ראיונות ע נציגי של רשויות 

המידע הכמותי מתבסס על נתוני . וארגוני שוני העוסקי בחינו לגיל הר

  .מי זה את זהמידע משליהשני סוגי . משרד החינו ברמת התלמיד והג

                                                        
   ופסור לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית וסג המנהל במרכז טאוב פר, איל קמחי

   .לחקר המדיניות החברתית בישראל
  . 2010 בדצמבר 16, הדברי נאמרו בהרצאה במסגרת פורו מקורמיק בשיקגו   1

-http://www.heckmanequation.org/content/resource/why-early-investmentראה בנוס 
matters.  
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, כמו גם תוצאות של מבחני הישגים לימודיים,  רביםכלכליים-חברתייםמדדים 

ניתן . מצביעים על פערים עמוקים בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי בישראל

בהבדלים בנגישות לחינוך , בין היתר,  ששורשיהם של פערים אלה נעוצים,לשער

מסיבה זאת הסקירה . י המגזריםשנין גיל הרך ובהבדלים באיכות החינוך בב

  .שמה דגש על פערים בין המגזר היהודי והמגזר הערבי

יסודי - סקירה היסטורית של התפתחות החינוך הקדםמציג הראשוןפרק ה

. המבנה המוסדי של המערכתעל הפרק שם דגש על התשתית החוקית ו .בישראל

 1999-ולם רק בא, 3-4 התקבל בכנסת חוק חינוך חובה לגילאי 1984כבר בשנת 

 גני ילדים .2וגם מאז הוא יושם רק באופן חלקי וסלקטיבי, הוחל ביישומו

ובנוסף לכך קיימים גנים , ידי הרשויות המקומיות-ציבוריים מופעלים על

הרישוי של הגנים . מציעים שירותים משופרים במחירים גבוהים יותרה פרטיים

אולם , דים בידי משרד החינוך והפיקוח עליהם מופק3הפרטיים לילדים מעל גיל 

  .באופן מעשי משרד החינוך אינו ממלא תפקידים אלה באופן משביע רצון

יסודי - הפועלים בתחום החינוך הקדם, מתאר את הגורמים השוניםהשניפרק ה

הגנים מנוהלים במשותף .  ומעלה3הדגש הוא על הגנים לגילאי . ואת תפקידיהם

אולם משרד החינוך הוא האחראי , ומיותידי משרד החינוך והרשויות המק-על

מימון הגנים . הפיקוח על הפעלתהעל הבלעדי לקביעת התכנית החינוכית ו

בהתאם לנוסחאות , הרשויות המקומיות וההורים, מתחלק בין משרד החינוך

 הרשות בו מסווגתחברתי -אשכול הכלכליב, המתחשבות בגיל התלמידים

 מתקצוב ה נהנ5 חלק מן הגנים לגילאי .מצבם הכלכלי של ההוריםבו, המקומית

שונים רים וגופים פרטיים "מלכה, הרשויות המקומיות. ליום לימודים ארוך

במגזר הערבי ובמגזר .  בתשלוםהצהריים-משלימות לשעות אחרמציעים תכניות 

ידי גופים -המופעלים על, "מוכרים שאינם רשמיים"החרדי נפוצים גנים 

אולם , היות באישור משרד החינוך ובפיקוחוגנים אלה אמורים ל. פרטיים

  .הפיקוח עליהם רופף ביותר

                                                        
 יש לציין כי . נמוכיםכלכליים- חברתייםעדיפות ניתנה לרשויות מקומיות באשכולות    2

ח ועדת טרכטנברג וכמובן לפני החלטת הממשלה "עבודה זו נכתבה לפני שהתפרסם דו
 .ארצי של החוק-ח בנוגע ליישום כלל"ליישם את המלצות הדו
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   בשנים3-5גילאי  על ילדי הגניםדמוגרפית התמונה את המציג  הפרק השלישי

שיעורי הביקור בגן נשארו קבועים לאורך התקופה בגנים היהודיים . 2000-2010

ל חוק חינוך בעיקר עקב היישום ההדרגתי ש, גדלו מאד בגנים הערבייםהם ו

,  במגזר הערביניםלמרות הגידול בשיעורי הביקור בג. 3-4חובה לגילאי 

גם בתוך . במגזר היהודיבגנים  עדיין נמוכים משיעורי הביקור השיעורים

, מגזרים- בין תתגניםהמגזרים ניתן להבחין בשינויים יחסיים בשיעורי הביקור ב

בין . כלכליים שונים-םחברתיי שובים באשכולותייבין אזורים גיאוגרפיים ובין 

 שנשארים בגן 6 במספר הילדים בגיל  אחוז20 חל גידול של 2010- ו2005השנים 

גננות , גידול זה מטיל עומס על המערכת מבחינת תקציבים. לשנה נוספת

מספר הילדים המבקרים . תופעה זו רווחת בעיקר במגזר היהודי. ותשתיות

בעיקר בקרב , 2009- ו2000 בין השנים וז אח100-בגנים פרטיים גדל ביותר מ

  .האוכלוסייה היהודית

מתבצעת הן במוסדות ה,  מתאר את מערכת הכשרת הגננותהרביעיפרק ה

,  משרד החינוךידי- עלממומנתוה, אקדמיים והן במוסדות שאינם אקדמיים

 ספי הקבלה היו באופן מסורתי נמוכים למדי. לקביעת ספי הקבלהגם אחראי ה

קיימות תכניות הסבה , בנוסף. לו מעט בשנים האחרונותעהם אולם 

 המליצה בשנת אריאב תועד.  המבקשים לעבוד בחינוך לגיל הרך,לאקדמאים

,  לבצע מספר שינויים מבניים בתכניות ההכשרה של מורים לגיל הרך2006

מרבית הסטודנטים . ושינויים אלה כבר יושמו במרבית מוסדות ההכשרה

ושיעורי הערבים והחרדים ביניהם , ל הרך הם נשיםהמתמחים בחינוך לגי

יש בעובדה זו בכדי להתריע על מחסור צפוי . גבוהים יחסית לחלקם באוכלוסייה

  .3חרדי-בגננות במגזר היהודי הלא

. דמוגרפיים של כוח ההוראה בגני הילדים מאפיינים מציג לעבודהנספח ה

. הודי מנוסה למדישהגננת הממוצעת במגזר הי, הנתונים מצביעים על כך

השיעור הנמוך יחסית של גננות חדשות מראה שהמקצוע הפך לפחות אטרקטיבי 

מה שמעלה חשש למחסור בגננות לאחר שהדור הנוכחי של , בשנים האחרונות

אם כי הוא , תהליך דומה ניתן לראות במגזר הערבי. הגננות המנוסות יפרוש

רכשו , בעיקר במגזר הערבי, ותשיעור גבוה של הגננ. החל בשנים מאוחרות יותר

                                                        
שהביקוש להתמחות בחינוך לגיל ) 18' עמ, 2011 באוגוסט 23 ("מעריב"לאחרונה דווח ב   3

אולי עקב הרעה בתנאי , הרך נמצא בעלייה בקרב תלמידי המוסדות להכשרת מורים
 .ספר יסודיים-העבודה של מורים בבתי
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ומדובר לא רק בגננות החדשות אלא גם , תואר אקדמי בעשור האחרון

  .השלימו את השכלתן תוך כדי עבודה ש,תיקותובו

גן  (5החינוך לגילאי  :יסודי בישראל מתחלקת לשניים-מערכת החינוך הקדם

 חינוך חובה חוק – 3-4לגבי גילאי ו, דומה בכל מאפייניו לחינוך היסודי) חובה

 אלה נמצאת בפיגור אחרי 3-4לבני מערכת החינוך , על כן. טרם מוצה במלואו

הספר היסודיים והתיכוניים מבחינת המקורות -החינוך בגן חובה ובבתי

פער בין המגזר היהודי בביטוי בולט ביותר לכך  יש. הציבוריים המופנים אליה

ממשלת ישראל על . ר האחרוןאם כי ניתן להבחין בצמצומו בעשו, והמגזר הערבי

 לחסוך עשויה בחינוך לגיל הרך "ההשקעה"ש ,להבין ולהפנים את העובדה

  .תלמידים בשלבים מאוחרים יותרל שיידרש להפנותם ,סכומים גדולים בהרבה

ליר על שעודדה אותנו לבצע מחקר זה ואף -אנו מבקשים להודות לקרן ברנרד ון

 המחקרי והמנהלי של מרכז טאוב על אנו מודים לחברי הצוות. מימנה אותו

חברי תכנית המדיניות של מרכז טאוב בתחום החינוך . זו עבודהעזרתם בהכנת 

תודה , לבסוףו. העבודההעירו הערות מועילות על גרסה מוקדמת של 

למרואיינים שתרמו מזמנם ומן הידע שלהם על מנת להעשיר את היכרותנו עם 

  .יסודי בישראל-מערכת החינוך הקדם

  

  

  איל קמחי

  סגן מנהל מרכז טאוב

  2012מרץ , ירושלים
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  פרק ראשו

   בישראל יסודי הקדהתפתחות החינו 
3והחלת חוק לימוד חובה על גילאי  4  

  סקירת ספרות

   ונחו בלסהילה צב

  1סקירה היסטורית. 1

יסודי בישראל נעוצי בתחילת השורשי ההיסטוריי של החינו הקד

. המדינההרבה לפני קו , רשת הגני העבריי שקמה בגולהב, המאה העשרי

הגננות שהוכשרו לעבוד בה וחומרי הלמידה שהוכנו בעבור היו , רשת הגני

ג הילדי . ישראל ברבות הימי התשתית לגני העבריי הראשוני באר

נוספי גני  בראשו לציו ובעקבותיו קמו 1888העברי הראשו נוסד בשנת 

ת השפה יַ שתי המטרות העיקריות של הגני היו הקנ.  מ היישובי בארברבי

מהות עובדות לשעות ספורות י ושחרור אהספרביתהעברית כהכנה ללימודי ב

,  שהנחתה את העבודה בגניהפילוסופיה החינוכית. יהמ הטיפול בילד

הושפעה מ המסורת האמריקאית  היא וצרכיו במרכזאת העמידה את הילד ו

859' עמ, 1999, מיכלובי( מ המסורת האירופיתו 860( .  

. לדי גני הישכלל ג את,  חל פיצול לזרמי בחינו העבריבשנות העשרי

 בעלי אידיאולוגיה פוליטית שנגזרה ממנה בהדרגה התגבשו שלושה זרמי

                                                        
   גוריו בנגבלוגיה באוניברסיטת בתלמידה לתואר שלישי באנתרופו, הילה צב.   
  חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, נחו בלס. 
 שסקרה באופ , ההיסטורית מתבססת בעיקר על מאמרה של רנה מיכלוביהסקירה  1

יובל למערכת "המאמר התפרס בספר . יסודי בישראל ממצה את מערכת החינו הקד
  .1999שנת ב" החינו בישראל



  בישראליסודי -החינוך הקדם  

 

12

, וזרם העובדים, "המזרחי"זרם , ילהזרם הכל: השקפת עולם חינוכית שונה

 חינוך ובשלושת הזרמים הודגש, למרות הפיצול. החינוך הקיבוצי אתגם שכלל 

עת , 1953הזרמים המשיכו להתקיים עד שנת . לאומי וטיפוח השפה העברית

  .חוקקה הכנסת את חוק החינוך הממלכתי

שליווה את החינוך בגני " אני מאמין"שנים מעטות לפני קום המדינה התגבש ה

" סביבה חינוכית"ל גן הילדים להוות על פיו ע,  במשך שנים רבותהילדים

. מתוך התנסות אישיתויום -המאפשרת לילד לחוות חוויות מחיי היום, חופשית

עודדה את הילדים ב ,"בירכתי הבמה"ת היה באותה תקופה מקומה של הגננ

  בפעילויות אלה את ההיבטים הערכייםהדגישהבלעסוק בפעילויות השונות ו

  . )861' עמ, שם(

, גני הילדיםבלרבות ,  הראשונות הציבו בפני העוסקים בחינוךיםשנות החמיש

עיצוב לצד העברית הקנית השפה על הדגש הובלט  שובכאשר , תפקידים חדשים

מערכת הרגלים ודפוסי תרבות משותפים לילדים הבאים מארצות ומתרבויות 

חוק לימוד חובה . התגבשה מערכת החינוך הממלכתיגם בשנים אלה . שונות

זכו  3-4 והגנים לגילאי 5 הוחל גם על מערכת גני הילדים לגילאי 1949 משנת

באותן שנים צמחה מערכת גני הילדים פי . להערכה ולהכרת הממסד החינוכי

 אתגרים בפני בפני בעיות והתוהעמידה אוהתפתחותה המואצת , ארבעה

 שלולקליטה המחסור בגננות חייב בנייה מזורזת של מסגרות להכשרה : חדשים

 גובש צוות מפקחות על גני כמענה לכך. השלימו את הכשרתןשטרם  ,מאות גננות

  . להן השתלמויות את הגננות והעבירך שהדרי, ילדים

 המשיכה, בשנות החמישיםהגישה שנהגה בגני הילדים , לגבי האידיאולוגיה

, במרכז בעוד הגננת עומדת מן הצד ואינה מתערבת את הילד וצרכיו והעמידה

ר " הציעה ד1958בשנת . עוליםהילדי תאימה למ איננהזו ר שגישה הסתבאך 

 ,שיטה זולפי . כדרך לקדם ילדי עולים" האינטנסיבית"פאיינס גליק את השיטה 

יכולה  בהן הגננת ,הזדמנויותובתוכו , מובנה יותר מבעברבגן הילדים יום הסדר 

ערכת גני שיטה זו יושמה לימים במ. להביא בפני הילדים תכנים חינוכיים

המכוון תחילת החינוך את למעשה היא מהווה , הילדים כולה ושלא במוצהר

זוהי גם תחילת ההתמודדות על קידום הילדים . להישגים בגיל הרך בישראל

, שם (בהישגים בינם לבין ילדים מבוססיםלקראת סגירת הפער " טעוני הטיפוח"

  ). 861-2' עמ
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ם של גילאי ת האחריות לחינוכ התקבלה החלטת ממשלה על הפקד1959בשנת 

גם קיבל על עצמו את התמיכה בילדים נזקקים המשרד .  בידי משרד החינוך3-4

 את משרד והחליף בכך, נשים בידי ארגוני שהופעלו ,3-4בגנים לגילאי שביקרו 

משרד החינוך חייב העסקת גננות מוסמכות בלבד בגנים שבתמיכתו ובכך . הסעד

 1960 בשנת . כמוסדות חינוך3-4המוסדות לגילאי נקבעה הגדרתם הרשמית של 

 אידיאלים ו שכלל,חינוך בגן הילדים הנקבעו ופורסמו לראשונה מטרות

   . )863' עמ, שם (תיאורטי-בסיס פסיכווחברתיים 

ערכים חברתיים ונסיבות היסטוריות על  השפיעו בשנות השישים והשבעים

פער התברר כי הולך ונפער שנות השישים הראשונות ב. התפתחות גני הילדים

ילדים בעלי רקע של בין בין ילדים מאוכלוסייה מבוססת ל, בהישגים לימודיים

באותן . שהוגדרו באותה עת כטעוני טיפוח, מצוקה כלכלית או קיפוח תרבותי

והציבו , "הזדמנות שווה לכל"את המושג , שר החינוך דאז, שנים טבע אבא אבן

מתן הוא ביסודי - בחינוך הקדםימוש ערך זהמ. כערך מרכזי למערכת החינוך

מאחר שהמערכת . הזדמנות שווה לכל בני השלוש והארבע לבקר בגן ילדים

גננות הוצע לחלק את המעט בין ב היה בה מחסורהייתה במצוקה תקציבית ו

ולנצל , לקצר את יום הלימודים לבני החמש ולהעמידו על ארבע שעות: הרבים

שלוש  שבהם ילמדו בני, ארבע ת גנים לגילאימשתחרר לפתיחאת התקציב ה

הזדמנות שווה "למרות הצורך ב . שעות לימוד2-3שתי משמרות בנות  בוארבע

בשנות השבעים התמודדה הוועדה . 1972תכנית התממשה רק בשנת ה, "לכל

בשאלת תחילת הוראת הקריאה , המהווה גוף מוביל לגני הילדים, לגיל הרך

יכוח היו שותפים מיטב אנשי התיאוריה והמחקר לוו. והקניתה בגני החובה

, ככלל, ואולם.  שהיו חלוקים בדעותיהם ביחס לסוגיה זו,בארץ באותם ימים

הקריאה  ור שעסק בחינוך לגיל הרך לתחילת הוראתבאותו זמן התנגד רוב הציב

הגישה "הרצון לקדם את הילדים הביא ליישום , עם זאת. בגן הילדים

תכנים הפכו ל התכנים שבהם עסקו בגן הילדים על פיה, "האינטנסיבית המובנית

תחום . בתחומים מוגדריםו בדרך מתוכננת שמטרתם לקדם את הילדיםנבחרים 

תפיסת מתוך ,  עם ההורים בשיתוףעבודה באותה תקופה היהנוסף שהתפתח 

  . )863-5' עמ, שם (ההורה כשותף שווה בעשייה החינוכית

בגני הילדים עדים והגדרת תכני העבודה  קביעת היבמהלך שנות השמונים

, שהציבה גבולות ברורים למה שניתן לעשות, ה' פיאזו שלתורמתהושפעו מאוד 

 למה שילד ,מגבלות אלה. תקוגניטיבימבחינה  ומה שלא ניתן לעשות עם ילד
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 צמצמו את מרחב הנושאים והתכנים שנראה ,בגיל הגן מסוגל ולא מסוגל לתפוס

ה התמזגה עם התפיסות 'תורת פיאז. בגן הילדיםו היה כי ראוי לטפל ב

תפיסת הגננת : הקודמות ומכולן נגזרו הגישות שקבעו את האווירה הכוללת בגן

הפעילות כמי שאמורה לפתח את הילד מבחינה רגשית וחברתית ותפיסת 

 כתחומים –יצירה בחומרים במשחק הדרמטי וב בעיקר –הספונטנית של הילד 

אינה אמורה לכוונם או לנצלם תחומים שת להתערב ו זכוגננתשבהם אין ל

רכים חדשות לפיתוח חשיבה באותן שנים החלו לחפש אחר ד. ככלים ללמידה

פותחה אז תכנית למדעי הטבע בגני הילדים והחלו . טיפוח יצירתיותמדעית ו

,  גבר הלחץבמקביל. להתייחס לפיתוח יצירתיות כערך וכמטרה חינוכית

, לגן הילדים גםגיע הש, להישגים אקדמיים, בית כולהבחברה המערובישראל 

   ).865-6' עמ, שם (הספר-ביתלטפל יותר בהכנת הילדים ל שנתבע

שתי  מיוחסת לבשנות השמוניםיסודית -השפעה נוספת על המערכת הקדם

עלייה בשיעור הנשים העובדות שהן , הראשונה: מגמות חברתיות בולטות

 עלייה בערנות ההורים להישגים הלימודיים ,והשנייה, אימהות לילדים קטנים

של ילדם וחרדתם להצלחתו בלימודים כתנאי להצבתו במקום נאות במערך 

. אלה הגבירו את מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם במוסד החינוכי. החברתי

לילדים בגיל הרך העלייה בשיעור הנשים היוצאות לעבודה מקרב האימהות 

 הנדרש כיתות גן  ביישוביהם ככלומיות לפתוחדרבנה את ראשי הרשויות המק

לכתיות השונות  המלצתן של הוועדות הממובכך מומשה בהדרגה, 3-4לגילאי 

 גני ל עם פתיחתם ש.אלה במסגרות חינוכיותגילאים  שפעלו בעבר להכללת

 שהתבטא בהפעלת ,בסבסוד משרד החינוך, חובה ברשויות המקומיות-הטרום

הצטמצם מספר הילדים , יכולת הכלכלית של ההוריםשכר לימוד מדורג על פי ה

ובכיתות , ידי ארגוני הנשים-עלמקרב גילאים אלה במעונות המופעלים 

 מענה מסוים לצורך בהכללת ניתןבכך . המתפנות נקלטו גילאים צעירים יותר

  . )866-7' עמ, שם ( במסגרות החינוכיות0-3גילאי 

לתכנון החינוך בעשור צוות במשרד החינוך הוקם  בראשית שנות השבעים

 1976-ח הצוות פורסם ב"דו. ל המשרד"מנכ, פלדאלעד ר "בראשות ד, הקרוב

 היעדים הבאים למדיניות וצבוהבו , "החינוך בישראל בשנות השמונים"במסמך 

כל מו של  להבטחת מקו:3-4יוחד לגילאי יש הראשון החומ. החינוך בגיל הרך

הכשרת כוח אדם ול, לימודים לגיל הרךכניות לפיתוח ת, ילדיםילד בגיל זה בגן 

להקצאת משאבים לבינוי : 0-3טיפול בגילאי ליוקדש החומש השני . להוראה
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עיצוב לות חינוכיות ולהכשרת כוח אדם ולמחקר שיוביל להכנת תכני, עבורם

בשנות :  התממשו ברובם3-4היעדים שהוצבו לחינוכם של גילאי . דפוסי עבודה

  אחוז97- וכשלוש מהילדים בגיל  אחוז90-י הילדים כהשמונים ביקרו בגנ

הייתה , לעומת זאת, במגזר הערביהתמונה . במגזר היהודי, ארבעמהילדים בגיל 

 נדחה לתחילת שנות ,0-3 הטיפול בגילאי ,היעד השני במסמך. שונה מאוד

 הספר-בית והדאגה למוכנות הילד למעורבות ההוריםהעלייה ב. התשעים

לחצי ההורים . ל התפתחות העבודה החינוכית בגני הילדיםהשפיעה מאוד ע

, הובילו לכך שמערכת גני הילדים אימצה לה למעשה תכנית לימודים חבויה

וההבעה החופשית את שבמסגרתה איבדו בהדרגה פעילויות המשחק הדרמטי 

 כפעילויות משום שאלה לא נתפסו עוד, והראשון במעלה מקומן המסורתי

' עמ, שם (הישירה לקידום הילד לקראת הישגיםתרומתן אפשר להצביע על ש

867( .  

לו שלא היה  מכאןחלק מהחינוך היסודי ו היה יסודי-קדם החינוך ה1982עד 

" יסודי-חינוך קדם" מונתה ועדה נפרדת ל1982בשנת . תקציב ייחודי וייצוג נפרד

פקיד לוועדה זו היה ת אך, לחינוך היסודי אלא מקבילה להשלא הייתה כפופה 

. נהליותתקציבים או סמכויות מ,  כליםלא הוענקו הלעומדת בראשו פדגוגי בלבד

 ידי-על הרפורמה במבנה משרד החינוך והתרבות שהונהגה בסוף שנות השמונים

את  שנועד להפעיל ,שמשון שושני הביאה להקמתו של מינהל פדגוגיר "דל "המנכ

לצעד . במערכת החינוך כאחד משלושה אגפי גיל "יסודי-האגף לחינוך קדם"

 יסודי-כות מרחיקות לכת על התפתחות החינוך הקדםלשרשמי זה היו ה-ארגוני

יסודי במבנה זה -מעצם הגדרת מבנה המערכת ומיקום החינוך הקדם .בישראל

חובותיו כנושא באחריות לתרומתו : יסודי וזכויותיו-נגזרו חובות החינוך הקדם

וזכויותיו כשותף מן , הכוללת ויעדיההעל של מערכת החינוך -מטרותלמימוש 

האגף החדש . המניין לעיצוב מדיניות החינוך ולעשיית שימוש במשאבי המערכת

כגוף שאמור לתת מענה לצרכים   והגדיר את היקף פעילותושם לעצמו מטרות

המטרות והיעדים שהוצבו כללו את הצורך . 0-6 גילאיהחינוכיים של ילדים 

 שישקף את התמורות שחלו בחברה ,ס מעודכןלהכין לגני הילדים סילבו

הישראלית ובצרכיה כמו גם בתיאוריות ההתפתחותיות והחינוכיות מאז תכנית 

את הצורך לפתח ולהכין חומרים ; שגובשה בשנות השישים, הלימודים הקודמת

בניית ; לתחומי דעת שונים בהתאם לסילבוס החדש ולעדכנם באופן שוטף

 את שידריכו צוותים והכשרתכצרכן תרבות  ילדתכניות שמטרתן לחנך את ה

ב ההורים וריעוף ותימציאת דרכים הולמות לש; הילדים בתחום האמנויות
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מתן מענה לצרכים נבדלים שמקורם בגיוון לשוני ו; בעשייה החינוכית בגן

חינוך בגיל קידום הלמטרות אלה יצרו שימת לב . ותרבותי או ברקע חברתי שונה

 והכשרת 0-3פיתוח תכניות חינוכיות בעבור גילאי ל כמו גם, הרך במגזר הערבי

באותו זמן נוסחו גם המטרות . הפועלים לחינוכם במעונות ובפעוטונים

תחומי ההתייחסות אל . דתיים-הייחודיות לחינוך בגני הילדים הממלכתיים

 יחידה לתכניות  להקמתההביא שלא עסקו בהם קודם בגני הילדים דעת ותכנים

; ה ולמידהשהחלה שוקדת על הכנת חומרי הדרכ, יסודי-חינוך הקדםלימודים ל

למידה הדרכה וה חומרי השהציגו את , רשת רחבה של מרכזים פדגוגייםלפרישת

להקמת מערך הנחיה ו;  הפכו נפוצים ביותר תוך שנים מועטותואלה, חדישיםה

ח את  פתזה גםמערך .  גננות שהוכשרו לכךשל צוות הגן בידיוהדרכה מקצועית 

 את מערך הפיקוח על גני ו חייביםשינויה. הדרך בפני גננות לקידום מקצועי

אלא , לא עוד פיקוח והדרכה פרטנית כעיקר: הילדים להגדיר מחדש את תפקידו

הרפורמה . המנחות והמדריכות,  לקהילת הגננותמערך הפיקוח כמנהיג חינוכי

יסודי -נוך הקדם שכעת זכתה מערכת החי,הארגונית הביאה כמובן גם לכך

 כלל לפני  חינוך זה– יסודי במגזר הערבי-חינוך הקדםבאשר ל .במשאבים

 היסודיים ולכן הופקדו עליהם הספר-בתיהרפורמה בעיקר גני חובה הצמודים ל

כשלמפקחות על גני הילדים נועד בעיקר , הספר-בתיבאופן רשמי המפקחים על 

 הצורך לפתח מערך פיקוח ררהתעובעקבות הרפורמה . תפקיד של ליווי מקצועי

  'עמ, שם(ם והדרכה לגני הילדים הערביים ואלה שינו מאוד את פעילות

867-871(2.   

תכניות לפיתוח של כישורי :  לימודים חדשות פותחו תכניותבשנות התשעים

טיפוח ו; מדעי הטבע ומחשבים, בעיקר מתמטיקה, חינוך מדעי טכנולוגי; חיים

גל העלייה הגדול ). בעקבות מסקנות ועדת שנהר(הזיקה אל התרבות היהודית 

                                                        
שציין את , 1990 ולשנת הכספים 1991 לשנת 42' בדוח מבקר המדינה מסהנושא עלה גם    2

תכנית החומש למערכת החינוך במגזר הערבי שפורסמה באותה שנה ואשר עסקה בשני 
בתכנית החומש הוחלט . הפיקוח ותכניות הלימודים: היבטים של החינוך בגני הילדים

אך על פי מבקר המדינה מדובר היה עדיין , וח במגזר הערבילהקצות יותר משרות לפיק
טענת הדוח היא כי היקף הפיקוח . בתוספת קטנה מכדי לאפשר פיקוח הולם על כל הגנים

על גני הילדים במגזר הערבי אינו מאפשר להחיל את הפיקוח על גני טרום חובה ולכן רוב 
 לומדים רוב הילדים במגזר ואשר בהם, המחויבים עקרונית בפיקוח(הגנים הפרטיים 

. פועלים בלי רישיון והמידע על המתרחש בהם מצומצם) הערבי בהיעדר גנים ציבוריים
 הספר-בתיהדוח אף התייחס למצב לפיו רוב גני החובה במגזר הערבי שוכנים במבני 

בדיקת המבקר הראתה שבמקרים רבים . הספר-בתיהיסודיים וכפופים מנהלית למנהלי 
הללו נמצאים במבנים שאינם מיועדים לכך ושחסרים בהם השירותים גני הילדים 

 ).390-9' עמ(המתאימים לילדי גן 
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: נושנה-הגננות משימה חדשההמערכת ובפני מברית המועצות לשעבר הציג בפני 

עברו על מערכת החינוך גם בשנים אלה . הנחלת השפה העברית ותרבות ישראל

שהתקבלה  ,ההחלטההאחד בעקבות :  ארגוניים משמעותייםשני שינויים

ץ "בגיע משרד החינוך והסתדרות המורים לאחר פניה לפשרה אליה הגבעקבות 

 לאפשר לגננות לעבוד חמישה ימים בשבוע למרותכדי , )3951/90, 3707/90ץ "בג(

הביאה אל גני זו החלטה  .3יפעלו שישה ימים בשבוע, הספר-בתיכ, גני הילדיםש

. ממלאות את מקום הגננת ביום העדרהה, "הגננות המשלימות"הילדים את 

העמיד את מערכת , משלימה,  לשבץ בכל כיתת גן בישראל גננת נוספתהצורך

ביחס לכוח ניכר שכן נדרשה לכך תוספת של גננות בהיקף , החינוך במבחן לא קל

מאמץ כמו גם ,  שניםמספרההתאמה חייבה התארגנות של . האדם שהיה עד אז

. רךבתחום ההכשרה עד שנמצאו לגני הילדים די גננות מוסמכות על פי הצו

, לכל ציבור הגננות" השתלמות מוסדית"ההחלטה על נובע משני השינוי ה

       ).871-4' עמ, שם(שהתקבל בהסכם שכר בין משרד החינוך להסתדרות המורים 

 מההיבטולא רק  ( החינוךאפשר לומר שהשינויים המהותיים ביותר במערכת

 סוף שנות זמא . לקום המדינההראשונותשנים עשרים ה בהתרחשו, )התחיקתי

 בעלי חדשים חוקים לא התקבלושכמעט ,  השמוניםשנותאמצע  השישים ועד

אם וכאשר נעשו שינויים . תכניועל השפעה על מבנה מערכת החינוך ו

וראות  או באמצעות המשנית יסוד חקיקה על  נעשו בעיקר הםהרי ,חקיקתיים

 כאשר הכנסת ,1990 שנות השמונים ועד מאמצע  מעניין התחוללשינוי .מנהליות

 לגילאיחוק הארכת לימוד חובה :  בתחום החינוךחשובים  חוקיםשלושה קיבלה

 עם יחד .)1990( וחוק יום חינוך ארוך )1988 (חוק החינוך המיוחד ,)1984( 3-4

יושמו הללו  שלושת החוקים ,למעשה למרות הזמן שעבר מאז קבלתם ,זאת

 הוא שעומד 3-4לגילאי  החוק להארכת לימוד החובה .במידה חלקית בלבד

הובא  כי חוק זה ,)2004(במאמרם טוענים בלס ואדלר . במרכזו של מחקר זה

כי אם ,  ושיקול מעמיק ציבורי מקיףדיון לא על יסוד ידה-על בפני הכנסת ואושר

לא ש,  קבוצות עניין ספציפיותיצגושי , של חברי כנסת בודדיםזמהומיכתוצאה 

  .4ע האידיאולוגי או המצע המפלגתי שלהםהרקשל פועל יוצא הייתה בהכרח 

                                                        
ץ התבצעה עקב כוונתו "הפניה לבג. 27.4.2011ד אפרים יפהר מיום "ראה מכתבו של עו  3

אך , מהלך זה אמנם לא התקיים. של משרד החינוך לעבור לשבוע עבודה של חמישה ימים
 .התקבעה והפכה לנוהג מקובל,  ימים בלבד5נות לעבוד האפשרות של הגנ

 .2004, ההיסטוריה של החוק שתתואר להלן מבוססת על מאמרם של בלס ואדלר  4
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  תהליך החקיקה: 3-4 לימוד חובה לגילאי חוקהארכת . 2

 הדיון .ארוכה למדי 1984משנת  3-4 לגילאי לימוד חובה חוק  שלההיסטוריה

 החל כבר בשנות השבעים 3-4 גילאי של  להחיל את החוק על חינוכםבאפשרות

שנת  שנבחרה בהממשלהיוניים של  והנושא נכלל בהסכמים הקואליצחרותהמאו

 וארגונים  כנסתחברי קבלת החוק היו למען העיקריים הפעילים. 1981

 התמיכה בהרחבת בבסיס .לדים כגון ארגוני הנשים המפעילים גני י,ציבוריים

ניסיון ב, אינטואיציהבהנתמכת  –  עמדה ההנחה3-4 חוק חינוך חובה לגילאי

 השקעה בחינוך בגיל הרך כי –  מעטיםמחקרים מדעיים לאוב  מצטברחינוכי

 תרומה משמעותית תורמתה, עלת תשואה חינוכית וחברתית גבוהההיא ב

  . חברתיים ויש בה כדי לפעול לצמצומם של פערים לחינוכו של הילד

יושבי הראש ובעיקר  ,חברי כנסת  המאבק למען חקיקת החוק היו מספרמובילי

 לחוק 16  מספראושר תיקון 1984 שנתב. עדהובו ם חברי ומספר החינוךועדת של

 שונים הביעו גורמים .שלושחובה ללימוד ה את גיל שהוריד , חובהלימוד

, ההסתדרותבראשית שנות השמונים את תמיכתם הנמרצת בחוק וביניהם 

אופירה נבון ' ת הנשיא הגב שבראשות אש,עצרת בית הנשיא לשלום הילד

 את  המאוחרות הביעו גופים נוספים בשנות התשעים.5 הנשיםוארגוני ,המנוחה

ועדת המעקב לחינוך לערבים , זרחית הדמוקרטית המהקשת(תמיכתם בחוק 

   .6)עדאללה ואחרים, ל"שתי ומספר ארגונים ציבוריים כגון

 כל לאורךהייתה מסויגת מאד כמעט   הנהלת משרד החינוך כלפי החוקעמדת

  :ם מרכזיים שלושה נימוקילמעשה ההסתייגות עמדו בבסיס. הדרך

 לקצץ מה שיאלץ את המשרד, יים הקהתקציב על יוטל שמימון החוק החשש )א

  .מובסעיפים אחרים על מנת לייש

להגדיל את שלו אפשר היה , כלל לא ניתן לה ביטוי פומבי-שבדרך, התחושה   )ב

  .  ביעדים אחריםלהשקיעעדיף היה , תקציב מערכת החינוך

                                                        
 עמדת – )גני ילדים( לימוד חינם חוק" הכללית מההסתדרותפסה .  של נעמדה  ניירורא 5

' גב, ו"ן מויצמטלו' גב הבוועדות הכנסתשנשאו ודברים , 1982 נובמברמ" ההסתדרות
 מיום 124' מספרוטוקול ועדת חינוך  ("אמונה"מ סנהדראי' ת וגב"ריטה גור מנעמ

 מיום בישיבת ועדת החינוך של הכנסת הללוגורמים ה דברי נציגי ו גם את רא.)17.11.82
1.11.82.  

 .14.7.97 מיום הכנסת ועדת החינוך של פרוטוקול  6
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עתיד ש, בפרט במגזר הערביו החוק ביצועל תשתית ארגונית ופיזית היעדר  )ג

  .להיות הנהנה העיקרי מחוק זה

הממונים על החינוך  המכריע של רובה ,משרדהעמדה הכללית של העל אף 

 מבחינת, ברוח החוק ובכל המשתמע ממנוך תמיסודי במשרד החינוך -הקדם

  .7הדרישות מהמערכת בתחום התכנון והיישום

החוק בצורה   ההשפעה של קבלתמזעורל  החינוך נקט מספר צעדיםמשרד

כך  . שהפעלת החוק תיעשה בהדרגה ולאורך זמן,וניסה להשפיע על כך, גורפת

הצעה .  בלבד4החיל תחילה את החוק על גילאי ל  משרד החינוךהציעלמשל 

. שוניםה ביישובים  הקייםהצורך לפי, יל את החוק בהדרגהח להאחרת הייתה

: שכתב,  בזמנוהחינוךדען הראשי של משרד את עמדת משרד החינוך ביטא המ

 לתכנן גישה מתאימה למשימה החשובה העומדת בפנינו עלינו לזכור בנסותנו"

בשעה שיש . צמדות לקונספציה מתאימהיהמשכיות וה,  הצורך באיכותאת

יש סיבות טובות יותר להתקדמות זהירה ,  מהירהלהתקדמותלחצים ברורים 

   .8"מתמדתתוך כדי בדיקה 

 צוות 1982שנת  הקים משרד החינוך ב,עדת החינוך של הכנסת לדרישות וענהבמ

 כבר אז את תשומת הלב של הפנההממונה על החינוך לערבים . לבחינת הנושא

 הגיש הצעה הצוות .9 שהבעיה היא בעצם במגזר הערבי בלבד,הצוות לעובדה

ן ליישום יה מקור המימוועל פ,  האוצרל עמוסכמיםשנתוניה הכספיים לא היו 

 4בסך  ( במסגרת הביטוח הלאומימיוחד להיות מתוספת של היטל החוק אמור

 וביטול 16 חובה לגיל חינוךבה נהגו עם הארכת חוק שבדומה לשיטה , פרומיל

  . 10)1978בשנת , שכר הלימוד בחינוך העל יסודי

 ,בשנות התשעיםהחקיקה להחלת החוק בעת הדיון על ,  מאוחר יותרבשלב

כשהנימוק היה פוליטי ,  החינוךמשרד של הפוליטית ההנהגה גם בחוקתמכה 

                                                        
רים על נושא מסוים במשרד החינוך מביעים אין זה מקרה יחיד שבו הממונים הישי   7

, הדבר גם אינו מפתיע. עמדה תומכת בעוד שהנהלת המשרד משמיעה עמדה מסתייגת
שכן הנאמנות המקצועית והאידיאולוגית של הממונים על התחום היא לאותו התחום 

  . בעוד שלהנהלת המשרד יש מחויבות כוללת יותר
אך קרוב לוודאי  –ללא תאריך (קוגלמס  .  שמאת 4 בגיל למסמך על תכנון החינוך מבוא   8

 ).   1984 בשנת
 .5.7.82 מיום סטנסיל   9

 החינוך והתרבות בוועדת החינוך של הכנסת מיום משרד ל" דברי המשנה למנכורא   10
   .65'  פרוטוקול מס,10.5.1982
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הדבר בא לידי . ס" החינוך של שמערכת מפני התעצמות קרי החשש, בעיקרו

 גדול חלק" :ברך על קבלת החוקבעת ש , לויצחק הרב י,בדברי שר החינוךביטוי 

, עליהם שאני חושב שראוי שהמדינה תפקח ,הולכים למקומות) הילדיםמ(מהם 

 העלתה נימוק  מאורנתחברת הכנסת ע גם .11"שהם יהיו חלק ממערכת החינוך

ה י הדיון המסכם אחרי ההצבעה על הקריאה השני,באותו דיון בדבריה זה

שבמהלכו התקבלה ההחלטה להחיל , 1999 בשנת  זהדיון .12והשלישית של החוק

  חשיבות בדברהתנהל בתקופת בחירות והיה לכן רווי בהצהרות, את החוק

   .החוק והחיוניות שבקבלתו

,  כלל בעמדה דומה לעמדת משרד החינוךבדרך השלטון המקומי נקטו נציגי

 הקצאת בהעדר  יוכלו לעמוד בהןשלא תוך חשש שהחוק יטיל עליהם הוצאותמ

 גדולה יותר בעמדותיהם  להתחשבותדרישההם גם הביעו . משאבים נוספים

   .13 ביישום החוקהמלא ולשיתופם

כלפי חוץ ובאופן הצהרתי תומכת אך הייתה כלפי החוק  האוצר  משרדעמדת

כאשר קו המדיניות העקבי היה דחייה של היישום באמצעים , מתנגדת למעשה

 1982 שנתב .המרת החוק הכללי במתן הקלות ספציפיות –או לחליפין /ו, שונים

 חובה לימוד בהרחבת חוק תמיכתו  על,שר האוצר דאז, הצהיר יורם ארידור

שהחליט לאשר את התכנית חרף ההקטנה , הודיע הוא .3-414נם לגילאי חי

כדי לבטא בכך את הרגישות המיוחדת של הממשלה ,  הציבוריותבהוצאות

 1983 שנת בכבר אולם . החינוך בגיל הרך במיוחדולנושאילנושאי החינוך בכלל 

 ציעהו, 3-4רחבת לימוד חובה חינם לגילאי ודיע נציג האוצר על התנגדות להה

תנגד משרד האוצר באופן עקבי ה מאז .15 במדיניות של הנחותהבמקום זלנקוט 

 שאין צורך ,עיקרי הטיעונים היו. גויות שונותעלה הסתייוה החוק לחקיקת

ועדיף לתת הנחות למעוטי ) בגין חקיקה גורפת( אמצעים מתשלום בעלילפטור 

 ;ת לממן אותהת שאין בשלב זה אפשרו מסיביבנייהחקיקה תחייב שה; יכולת

                                                        
 חוק בדיון על הקריאה השנייה והשלישית להרחבת ,11.1.99 ,274 ' הכנסת מסדברי   11

  .3-4לימוד חובה לגילאי 
 . שם   12
  .4.1.83, 29.1.82 ,1.3.82 -ת ירושלים י החינוך בעיריאגףמנהל ,  מר יואל שיפטןדברי   13
  .2.9.82 ,"הארץ"   14
  .4.1.83 מיום הכנסת ועדת החינוך של פרוטוקול   15



  יסודי בישראל-התפתחות החינוך הקדם: פרק ראשון

 

21

בשנות  .16מימוש החוק דבר שמונע את, מחסור בסגל חינוכי מתאים ושיש

   .17 הנימוקיםאותם האוצר על נציגיהתשעים חזרו 

 חובה בדבר החלתו על לימוד התיקון לחוק שהתקבל לאחר ה שנ12, 1996 בשנת

 להפעיל את –  הביתבפני הצעת חוק נסקי'תמר גוז'  גבכ" חההניחה,  3-4גילאי 

אך , ראשונהעברה קריאה ,  חברי כנסת46 ידי-עלהצעתה נתמכה . החוק מיד

 הכנסתשנה לאחר מכן הצטרפו גם חברי .  חוק ההסדריםידי-עלהוקפאה שוב 

שוב  אושר החוק סוףלב. שלמה בן עמי בהצעת חוק דומה' ענת מאור ופרופ' הגב

" 1999-ט"תשנ, )ילדים החלה בגני(צו לימוד חובה "תחת השם  1999 ביולי

נוע את הדחייה וזאת על מנת למ, שנים 10 יבוצע על פני תקופה שלש בונאמר ו

 בתקופת ידי ממשלת נתניהובהחוק התקבל כאמור  .הנמשכת של הביצוע

אהוד  בראשות, החדשההנבחרת בידי הממשלה מאוחר יותר ואושר , בחירות

כלי הוא בכי שהמצב הכל  ברור היה1999החוק בינואר התקבל שבעת כבר . ברק

שגם מבחינה פוליטית נמצאת ממשלתו של בנימין נתניהו במצב של חוסר  ורע

  .יציבות

 באו לידי ביטוי באופן ברור והשלישיתה י הכנסת בקריאה השנימליאת בדיוני

עמדות אלה שיקפו גם את עמדותיהם . של חברי הכנסת לגבי החוקעמדותיהם 

 באו לידי  ואשר1984משנת , ורישל חברי הכנסת שקידמו את הצעת החוק המק

 חברי  לדעתחייבו עיקריים גורמיםארבעה .  תהליך החקיקהאורךכל ל ביטוי

   .18בחוק תמיכה הכנסת

 של שקל בגיל הרך חוסכת שבעה שקלים השקעה(" בגיל הרך החינוך חשיבות  )א

  ").יותרמאוחר 

ציאה  הכלכלי על זוגות צעירים ומעמד הביניים והקלה על יהנטל הקלת  )ב

  .לעבודה של נשים

  . בין יהודים לערביםתלשוויוניו תרומה  )ג

  .  ברשת גני הילדים שהקימהס"שהאלטרנטיבה שמציעה  עם התמודדות  )ד

                                                        
 .15.5.85 הכנסת ועדת החינוך של , קפלןאיזי   16
 .14.12.98, 27.7.97פלץ  . ח,21.7.97 הכנסת  החינוך שלועדת ,אינדורן. י   17
  .כ ענת מאור"דבריה של חה, 11.1.99 ,274 'מסהכנסת  דברי   18
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 "2001-א"תשס, )ילדים החלה בגני(צו לימוד חובה " התקבל 2001באפריל 

זה הוחל חינוך צו במסגרת . 1984במטרה לדאוג ליישום החוק המקורי משנת 

 בכמה עשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות 3-4ה חינם על גילאי חוב

  .רבות מהן במגזר הערבי והבדואי, נוספות

 היא העברת כספים ו מטרתשכלמהלך  חובה לראות בהרחבת חוק לימוד אפשר

 ששירות שברגע  הקובע,עיקרון חברתי חשובשל  אך גם מימוש ,לציבור הרחב

  . על המדינה לשאת במימונו, ליעט אוניברסכמממלכתי מסוים הופך להיות 

    של החוקתהליך היישום. 3

חשוב להכיר את בגרסתו האחרונה  החוקבה יושם ש להבין את הדרך בכדי

למרות  ,עד ליישום החוק.  לפני קבלת החוקיסודי-הקדםהמצב בתחום החינוך 

, 3 החקיקה בשנות השמונים שחייבה לכאורה כניסה למערכת החינוך כבר מגיל

בחזקת חובה וההורים נדרשו למעשה  לא היה 3-4 בגני הילדים לגילאי הביקור

 שכר הלימוד בגני הילדים היה מדורג ,יחד עם זאת. לשלם עבור חינוך ילדיהם

 תםהכנסשהורים .  ומקום מגוריהםההורים ם שלהכנסתגובה ונקבע על פי 

 קו ביישובי ,כונותהש ביישובים שנכללו בפרויקט שיקום או כאלה שגריםנמוכה 

 ו משתנים שהגיעבשיעורים הנחות קיבלו ,' עדיפות לאומית אאו באזור העימות

   .19 משכר הלימוד המלא אחוז90עד 

מהציבור   מרבית הילדיםביקרו, בטרם התקבל החוקעוד , 1984בשנת כבר 

  אחוז84, שנתיים מבין גילאי  אחוז49(לדים ציבוריים  בגני י3-4אי בגילהיהודי 

 ,3במיוחד גילאי ו ,מהילדיםאחר  חלק .20)4מבין גילאי  אחוז 98-ו 3בין גילאי מ

 ביקרו באותה השנה בגני ,לעומת זאת, במגזר הערבי.  ילדים פרטייםבגני ביקרו

 הביקור בגני מיעוט. 3גילאי בין  מ אחוז20- וכ4 גילאיבין מ  אחוז30- רק כילדים

, כוח אדם חינוכיב מחסורניהן  נבע מסיבות שונות וביהערביילדים במגזר 

 ושיעור נמוך גיל הרךב לחשיבות החינוך מודעותהיעדר , עדר תשתית פיזיתיה

                                                        
 ועל כן רוב ההורים שילמו את גבוהחשוב להדגיש שרף הפטור משכר הלימוד היה די   19

 .א שכר הלימודומל
  .619'  עמ,10 ב"כ לוח ,36 ' מס,)1985(סטטיסטי לישראל  שנתון   20
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הפעלת חוק לימוד חובה לש, אפוא, ברור. עבודההבכוח הנשים של השתתפות 

י עיקר יהודבעוד שבמגזר ה. על המגזרים השונים נבדלת השפעהיש  3-4לגילאי 

הרי במגזר הערבי ,  ההוריםעלהנטל הכלכלי  הפחתתב היהשל החוק  ההשפעה

 חינוכיות במסגרות קודםגילאים שלא ביקרו אותם מדובר בעיקר בהכללת 

 גילאים בתנאי שתיפתר בעיית כוח האדם והמבנים לחינוך ,ות ומבוקרותמסודר

בחוק היא הדדית " חובה" שמשמעות המילה , בהקשר זה חשוב להבין.אלה

במשך השנים . את המדינה, ואולי בעיקר, אלא גםומחייבת לא רק את ההורים 

מדיניות אכיפת החוק על ההורים הייתה מקילה מאוד והיו רק מקרים בודדים 

מכוונת " חובה"המילה , כלומר. של הורים שהוגש נגדם כתב אישום בעניין זה

חובת המדינה ,  יתרה מזו.21ואל אחריותה למימוש החוק במיוחד אל המדינה

שהמצב הקיים בו דרש התערבות  ,כלפי המגזר הערביבמיוחד חשובה 

  . אינטנסיבית והשקעה רבה מטעם המדינה

בעת ,  עם זאתיחד. מסתייגת הייתה החוק  משרד החינוך כלפיעמדת, כאמור

שנראה  לחוק התנגדותמפורשות  להביע המשרד הנהלת לא יכלה קבלת החוק

 לא יכול היה משרד גם אם באופן רשמי, ואמנם .כך עם הציבור-כלכמיטיב 

כל אחד (הרי מעשית משרד החינוך יחד עם משרד האוצר , החינוך להתנגד לחוק

ולאחר מכן את תהליך היישום של , עיכבו את תהליך החקיקה) מסיבותיו הוא

   .22 במגזר הערבי3-4כפי שמלמדת ההיערכות להחלת החוק על גילאי החוק 

למעט ההורים  (3-4בני ים ילדל ההורים מרביתנדרשו , קודם להחלת החוק

לשלם תשלום מלא )  באזורים שצוינו לעילמתגורריםשהכנסותיהם נמוכות או ש

החלה (צו לימוד חובה ".  בלבדזעומותהנחות שזכו ל אום ה ילדיךעבור חינוב

אך בתוך ,  מדורגיהיה ם החוק שיישוקבע כאמור" 1999-ט"תשנ, )ילדים בגני

השנה , )1999/2000 (ס"בתש . כלל הציבורעשר שנים אמור היה החוק לחול על

 4 גילאי: יהכלוסי על שתי קבוצות אוהוחלהוא  ,הראשונה שבה הופעל החוק

 בשכונות וביישובים הכלולים בפרויקט 3-4  וגילאי' לאומית אעדיפותביישובי 

                                                        
וגיה זו נדרשו גם חברי הכנסת שדנו בהצעת החוק וחששו מהמשמעות של חיוב בס   21

ראו פרוטוקול . גם הם ראו את החובה כחלה בעיקר על המדינה. ההורים על פי חוק זה
  . 29.5.84ועדת החינוך של הכנסת מיום 

' עמ( התייחס לכך 1990 ולחשבונות שנת הכספים 1991 לשנת 42' דוח מבקר המדינה מס   22
למדו במוסדות חינוך ציבוריים רק ,  שנים לאחר שעבר החוק7, באותה שנה). 390-9

לשם , בגני החובה.  מבין גילאי ארבע55%- מבין גילאי שלוש במגזר הערבי ו25%
  . בדומה למצב הקיים במגזר היהודי,  מהילדים96%-השוואה למדו כ
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 הסולם  בתחתיתהמצוייםבכל היישובים והעימות קו ביישובי ,  השכונותשיקום

 ,יהודימהמגזר השרוב הילדים  ,הייתההחלטה ה משמעות .23כלכלי-החברתי

 מפטור מלא או כן נהנו גם לפני ,הפעלתולראשון החוק חל עליהם בשלב הש

החוק לא שינה כמעט את המצב במגזר , כלומר. חלקי מתשלום שכר הלימוד

 שכר הלימוד מבחינת לא מבחינת מספר הילדים בגני הילדים ולא ,היהודי

 ההחלטה להחיל את החוק על כל ,לעומת זאת. וכםעבור חינבהמשולם 

מאוד  יתהייתה משמעותכלכלי -החברתי של הסולם 1-2 ות באשכולהיישובים

  . הערבילגבי המגזר 

 הייתה , שהשתמע מהחלת החוק,במגזר הערבישינוי האת בכל זאת מה שמנע 

- איבגלל החוק םומייש "פטור"משרד החינוך העובדה שבמקרים רבים קיבל 

 .מבנים והן מבחינת כוח האדם הדרוש הן מבחינת ,כנות היישובים הערבייםמו

   מתוך 53,000- הוחל החוק רק על כס" תשהלימודים שבשנת , נוצר מצבכך

מבין  ילדים 37,000-כ, יתרה מכך. היה לחולצריך עליהם ש ילדיםה 75,000-כ

 ילדים 15,000-כ רק .משכר לימודגם קודם היו פטורים אלה שהחוק חל עליהם 

ודות ה, בגין הפעלתו החלקית של החוקגני הילדים מניין הלומדים בהצטרפו ל

, כך. הנמוכים ביותרכלכליים -החברתייםכך שיישוביהם נכללו באשכולות ל

 נכללולמרות ש, בגני ילדיםעדיין לא ביקרו  ילדים 13,500- כ,)2000/01(א "בתשס

 כולם – יםתקציבוב בגננות, םגנימבני מחסור ב בשל,  חל החוקעליהש בקטגוריה

  .מגזר הערבימן ה

  מעמד הילדלקידוםוועדה  הלשמשותפת ה ישיבב החינוך משרד  נציגימדברי

דנה בנושא ואשר , 2001 בפברואר 27- שהתקיימה בוועדת החינוך והתרבות

,  בתחום הבינויהחוקכנית אב לביצוע עדר תי השל תמונהה מתגלה ,חוקהיישום 

.  זה והדרכתו כוח אדםעל  ובתחום הפיקוחכוח האדם החינוכיבתחום הכשרת 

  :החינוךממשרד  הוועדותלפיכך תבעו 

שתפרט את פתיחת הגנים החסרים תוך חודש ימים תכנית ב אליהןלהעביר   )א

במטרה להחיל את החוק על כל הילדים , 2- ו1ביישובים השונים באשכולות 

   .ביישובים אלה

לגבי יישום , כולל עלות תקציבית, תכנית מדויקת ימיםתוך חודש בלהכין   )ב

  . ב"החל משנת הלימודים תשס, 3 אשכול ביישוביהחוק 

                                                        
  .  רכזית לסטטיסטיקה של הלשכה המכלכלי- החברתי רוגיהדשל  הנמוכיםבאשכולות  23
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, מוכרים-הלאביישובים גם  3-4להכין תכנית להקמת גנים לגילאי   )ג

שתושביהם לא נהנו מיישום החוק בשל היעדר גנים במקום מגוריהם או 

   .ים סמוכים הילדים לגנים ביישובלדאוג להסעת – לחלופין

, )ילדים החלה בגני (צו לימוד חובה "– 2001באפריל צו ההחלה שהתקבל 

מרות ל, ואולם .הבעיות הללולהתמודד עם ככל הנראה נועד , "2001-א"תשס

 עדיין אין, החוק במגזר הערבי והבדואי השיפור שחל במשך השנים ביישום

 זו קשורה כאמור  עובדה.גם במקרים שהחוק מחייב זאת, יישום מלאב מדובר

מצב  .שמתבטא במיוחד במחסור בכיתות גן, למחסור המתמשך בתשתיות

יישובים ערביים ב מואולי אף קשה יותר, למדיהעניינים במזרח ירושלים קשה 

כ "בראשות חה,  בוועדת החינוך של הכנסת2007בדיון שהתקיים בשנת . אחרים

המצטרף גם , 5- ו4, 3גילאי ל,  כי המחסור בכיתות גן,עלה, הרב מיכאל מלכיאור

 ובעתנ הבעיה .24 וחסר תקדיםהוא עצום,  שםספר-ביתלמחסור החמור בכיתות 

 אינה נמנית כלומר,  ממוקמת באשכול הרביעיירושליםהעיר  ש,בין היתר מכך

מזרח ירושלים גם  .הוחל עליהםשהחוק , על שני האשכולות הנמוכים ביותר

. החוק אינו חל על הילדים שםועל כן , תשיקום שכונואינה נכללת בהגדרה של 

 חייב בית ,2001ת  שהגישו תושבים ממזרח ירושלים בשנ,צים"בגשני בעקבות 

שיפור מצב הנוגעים בדבר לפעול בצורה אינטנסיבית ל המשפט העליון את

ח " שעלו גם בדומסיבות שונות, ואולם. התשתיות הלימודיות במזרח ירושלים

רחוק מלהיות עדיין  מצב העניינים במזרח ירושלים ,2008לשנת מבקר המדינה 

גם כשמגיעים תקציבים המיועדים למימון הפקעת קרקעות לטובת . משביע רצון

ניהול הדברים נעשה בעצלתיים ,  של מבני חינוך ולבינויתכנוןל, ציבורהרכי וצ

עיריית ירושלים , משרד החינוך: ונובע מהתנהלות כושלת של כל הנוגעים בדבר

  .)א2008, מבקר המדינה (י"חומנ

נכתב מסמך ש) מ"ממ( פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2009בשנת 

, וורגן (שאמורה הייתה לדון בחוק ובהחלתו ועדת הכספים תישיבקראת ל

, חוק בעשר שניםה דחות את מועד השלמת החלתל נועדה כדי  הישיבה.)2009

 2009/10 חוק ההסדרים של ,למעשה. חוק ההסדרים של אותה שנהוצע בכפי שה

. 3-4 חוק לימוד חובה על גילאי השלמת החלתשל במספר שביעית ווה דחייה הי

נדחה מועד השלמת החוק שש פעמים באמצעות , 1998 ועד 1985במשך השנים 

                                                        
 .12.11.2007התרבות והספורט מיום ,  של ועדת החינוך300' פרוטוקול מס   24
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 צמצם את 2009/10 לשנים חוק ההסדרים, בסיכומו של דבר .חוק ההסדרים

נכון  ,כלומר.  מעשר לשש בלבד שהשלמת החלת החוק תידחה בהןמספר השנים

 שנה 30, )2014/15(ה "להיום אמור החוק לחול על כלל ילדי ישראל בשנת תשע

 אינו מזכיר 2011/12לשנים ,  חוק ההסדרים האחרון שהתקבל.לאחר שהתקבל

שלא להכניס , גדעון סער, כיוון שהאוצר התחייב בפני שר החינוך, את הנושא

  .)2010, גולדשטיין ( לחינוךלחוק ההסדרים סעיפים הנוגעים

ובתוך כך ,  החינוך לגיל הרךחרונות עלתה במחקרים רבים חשיבותבשנים הא

 2008בשנת . חשיבות החלתו המלאה של חינוך חובה חינם מגיל שלוש ואילך

, המליצה על כך מפורשות ועדת מומחים מטעם האקדמיה הישראלית למדעים

" הספר-ביתהגן וזיקתן להפקת המרב מהוועדה לבחינתן של דרכי חינוך בגיל "

נראה כי ההחלה של חוק לימוד " כי ,ועדה זו קבעה. פנינה קליין' בראשות פרופ

חובה לפחות מגיל שלוש היא המינימום ההכרחי להענקת שוויון הזדמנויות לכל 

לכשיגדל ויצטרף , וגם בעתיד, ילד צעיר לחיות חיים של כבוד בחברה בהווה

 כי ,עוד ציינו החוקרים. )254' עמ ("ה הבוגרים של המדינהלאוכלוסיית תושבי

יש הוכחות מחקריות לכך שהשקעת הון ציבורי בחינוך בגיל הרך משתלמת 

  .)2008, קליין ויבלון (מבחינה כלכלית הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך

 בראשות מר )נוך בישראלכוח המשימה הלאומי לקידום החי(ועדת דברת גם 

ידי הממשלה בספטמבר -ועדת דברת מונתה על.  לנושאההתייחס שלמה דברת

ולהמליץ   של מערכת החינוך במדינת ישראלה בחינה מקיפקייםל במטרה 2003

על התווית דרך  וכן – ארגוניתומבנית , פדגוגית – על תכנית שינוי כוללת

כוח המשימה ( 2005הדוח הסופי של ועדה זו הוגש לממשלה בינואר . ליישומה

 החינוך  כי מערכת,דברת קבעהועדת  .)2005, אומי לקידום החינוך בישראלהל

שרונותיהם השונים של כלל ילדי ייצירתיותם וכ, אחראית לפתח את אישיותם

אדם החיים חיים של - למיצוי מלוא יכולתם כבני18ישראל מגיל שלוש עד גיל 

ים אלבחיזוק מיוחד של החינוך בגי, של משמעות ושל מחויבות, איכות

העשייה " כי ,הוועדה קבעה.  וטיפוח מתמיד של התלמידים החלשיםהצעירים

ובהמשך לכך , "שלושגיל בהפדגוגית תתממש כרצף מתמשך ועקבי החל 

ונוסף על , 3-4המליצה מפורשות להרחיב את חינוך החינם לכלל הילדים גילאי 



  יסודי בישראל-התפתחות החינוך הקדם: פרק ראשון

 

27

,  ככלל.25הספר-הילדים ובתיבכל גני ) ארוך( יום לימודים מלא כך לקיים

דברת התבססו על שימור מסגרתו התקציבית הקיימת של המלצותיה של ועדת 

בדוח הוועדה נכתב כי בנושא הרחבת חינוך חינם , עם זאת. משרד החינוך

, שהוא מרכיב מרכזי בתכנית הוועדה, 3-4והארכת יום הלימודים לגילאי 

הוצאות על  הרחבה זו כרוכה גם ב.26תתחייב בכל זאת הרחבה תקציבית מיוחדת

יתקיימו תנאים  3-4לגילאי בכל כיתת גן שכן הוועדה המליצה כי , תשתית פיזית

הרחבת " כי ,עוד נכתב. ם ואפשרות מנוחה לילדיםילמתן ארוחה בשעת הצהרי

 יתחילו מוקדם ככל 3-4שיעורי הלמידה והארכת יום הלימודים בגנים לגילאי 

נדרשים ולהכנת התשתית האפשר ויתבצעו בהתאם לקצב הקצאת התקציבים ה

  .27"הפיזית המתחייבת

 2006דברת הוגשה להנהלת משרד החינוך בשנת לצותיה של ועדת בהמשך להמ

 שבמרכזה המלצה להרחיב את הרצף ,הצעה למדיניות החינוך בגיל הרך

בהמלצה זו . 3-4ובתוך כך להרחיב את מעגל הזכאים לחינוך חינם בגיל , החינוכי

הרחבה , הן החלת חינוך חינם על כלל האוכלוסייהוב, נכללו כמה חלופות

מדורגת של היישובים שניתן בהם חינוך חינם באמצעות הגבלה לפי אשכול 

החלת חינוך : למשל(כלכלי בסיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -חברתי

הגדלת ההשתתפות של משרד , )6חינם בכל היישובים המסווגים עד אשכול 

המלצות אלה לא . ובים שבהם לא הוחל החוק ועודהחינוך בשכר הלימוד בייש

  .הגיעו לכלל מימוש

                                                        
 עד גיל 3קיום יום לימודים מלא מגיל ", 2.1המלצה , 2פרק , ח כוח המשימה הלאומי"דו   25

לבחור לשלוח את ילדיהם יוכלו הומלץ כי ההורים  3-4גני הילדים לגילאי לגבי ". 18
  . של שעות לימוד בשבועלמספר מופחת

  ".תקצוב מספק והוגן והתייעלות, ריכוז משאבים", 6פרק , שם   26
במסגרת יישומה המלא של , "ילדים יישום התכנית בגני", 9.4.2המלצה , 9פרק , שם   27

  .התכנית אשר יהיה הדרגתי וייפרס על פני חמש שנים
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  החלת החוק נכון להיום. 4

אחוז  37המהווים , 3-4גילאי  ילדים 108,000על הוחל  החוק 2008שנת נכון ל

ם  הלומדים בגני3-4 מכלל גילאי  אחוז50- בישראל ו3-4בלבד מכלל גילאי 

   .ציבוריים שבפיקוח משרד החינוך

 2- ו1 ביישובים המסווגים באשכולות , שהחוק הוחל עליהם,3-4ר גילאי שיעו

שני האשכולות ( של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כלכלי-החברתיבדירוג 

 היא ,2011שנת , והמגמה כיום , אחוז100- גבוה מאוד וקרוב ל,)תחתוניםה

, האמצעייםבאשכולות , עם זאת. 3לסיים ולהחיל את החוק על כל אשכול 

ויש עדיין עשרות אלפי ילדים , שיעור התחולה נמוך יותר,  למשל5- ו4שכולות א

ביישובים שחוק לימוד חובה לא ,  כאמור. שהחוק טרם הוחל עליהם4-3בגיל 

ביישובים אלה .  מופעלת מערכת שכר לימוד מדורג3-4הוחל בהם על גילאי 

המשתתפות , עלויות הפעלת הגן נחלקות בין המדינה ובין הרשות המקומית

המשתתפים במימון בהתאם לגובה , לבין הורי הילדים, במימון באופן חלקי

פי טבלת הנחות -השתתפות ההורים במימון נקבעת על .ההכנסה לנפש במשפחה

  . אחוז90כשההנחה המקסימלית עומדת גם היום על , המחולקת לעשר דרגות

 151 עלהחוק מוחל  להיוםנכון , ממשרד החינוךשנמסרו עדכניים  נתונים על פי

, באופן מלא או חלקי, מועצות אזוריות מועצות מקומיות ו,עיריות, יישובים

עדיפות מדובר ביישובים הנכללים בהגדרות של  לרוב . בלבד4 או מגיל 3מגיל 

 בסולם 3-ו, 2, 1אשכולות יישובי השיקום שכונות או , קו עימות', לאומית א

ל הגדרות יישובים שאינם עונים עגם  הרשימה כוללת, ואולם. כלכלי-החברתי

 ולעתים אינה כוללת ;בין היישובים שהחוק חל עליהםאלה ובכל זאת נכללים 

הסיבות להכללת יישוב כזה או .  שהייתה צריכה לכלול על פי ההגדרותיישובים

 .פוליטיים ושיקולים מסוגים שונים לחצים הפעלתבלרוב אחר נעוצות 

  :כמפורט להלןם היישובים שהחוק חל עליהם ה

  עיריות 76: 3-4יישובים שנכללים במלואם במסגרת צו לימוד חובה לגילאי 

  ;) שונות מועצות אזוריות19-ב( יישובים 258-ומועצות מקומיות ו

  פי הגדרת -על, 3-4יישובים שנכללים חלקית בצו לימוד חובה לגילאי

 ; מקומיות עיריות ומועצות26: השכונות הכלולות בפרויקט שיקום שכונות

 27: יישובים שנכללים במלואם במסגרת צו לימוד חובה לגילאי ארבע בלבד 

 ;) שונות מועצות אזוריות24-ב( יישובים 261-יישובים ומועצות מקומיות ו
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  כרמיאל, עפולה, שמש-בית": שבעת היישובים"קבוצת היישובים המכונה ,

  אחוז80 של שזוכות להנחות, גת-עכו וקריית, העמק-מגדל, עילית-נצרת

  ).3מגיל (וקציר ) 3-4גילאי (וגם טבריה , 3-4לגילאי 

  ילד-מבוגר המספרי והיחס בכיתה ילדים מספר. 5

והן בגני ) 5גילאי (הן בגני חובה , ילדים בכיתה בגניסימלי קהממספר התלמידים 

  .3528 הוא )3-4גילאי (חובה -טרום-חובה וטרום-טרום

מציעות להפחית בהדרגה את מספר  ה,29לאחרונה הוגשו שתי הצעות חוק

גם ועדת המומחים . 28 לא יעלה על םכך שמספר, התלמידים המרבי בכיתת גן

 המליצה ,2008 שהגישה את מסקנותיה בשנת ,פנינה קליין' בראשות פרופ

 כי ,בהמלצות הוועדה נכתב. לצמצם משמעותית את מספר התלמידים בכיתת גן

, אפיינים אישיים של כל התלמידיםכדי לאפשר לצוות החינוכי להכיר מ"

רכיהם הייחודיים ולאפשר ולהתייחס אליהם תוך ביטוי רגישות והיענות לצ

 ילדים 14-16הוועדה ממליצה לכלול , לילדים להתפתח בסביבה תומכת למידה

 ילדים בכיתה 25- ולא יותר מ5-6 ילדים בכיתה של בני 16-20, 3-4בכיתה של בני 

מתאים בין מספר המבוגרים למספר הילדים בכל אחת כדי לשמור על יחס . 'א

קליין  ("מורה וסייעת לכל כיתה/מקבוצות הגיל מומלץ לייעד צוות של גננת

  .)2008, ויבלון

 הציג) א2007 ,וורגן (2007של מחלקת המחקר והמידע של הכנסת מיולי מסמך 

, )5אי גיל(חובה  על מספר התלמידים בכיתה בגנינתונים עדכניים לאותה שנה 

בהם לומדים (ובגנים מעורבים , )3-4 גילאי(חובה -טרום-חובה וטרום-בגני טרום

פי מעמד -עלהנתונים הוצגו גם בחלוקה . ) באותן כיתות5וגילאי  3-4גילאי 

)  דתי ואחר-ממלכתי, ממלכתי(פיקוח , )חינוך רשמי וחינוך מוכר שאינו רשמי(

  :הנתונים המרכזיים במסמך היו אלה. ומגזר

                                                        
ל חנוך " בחתימת המנכ17.6.66חוזר מיוחד למוסדות החינוך ולרשויות המקומיות מיום    28

 .2011הסתדרות המורים , "דע את זכויותיך"-ראה ציטוט ב, רינות
של , 2421/17/פ' והצעת חוק מס, כ נאדיה חילו"של חה, 2345/17/פ' הצעת חוק מס   29

  .2007 במרס 19שתי ההצעות הונחו ביום . כ מיכאל מלכיאור"כ רונית תירוש וחה"חה
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 היו בשנת הלימודים )  כיתות6,800-כ(הילדים  הכיתות בגניכלל  מ אחוז57-ב

 תלמידים 31-35  מהן היו אחוז42-ב.  תלמידים בכיתה28-ז יותר מ"תשס

  . תלמידים בכיתה35-היו יותר מ)  כיתות370( מהכיתות  אחוזים3-ב ובכיתה

 למידים  ת28-שיעור הכיתות בהן יותר מ) 3-4 ללא גילאי(חובה בלבד -בגני

  . אחוז64היה 

 אחוז61 תלמידים היה 28- בהן יותר מ, בחינוך הרשמישיעורן של כיתות הגן  

 אחוז 48 לעומת, ) אחוז68: בגני חובה בלבד השיעור היה גבוה עוד יותר(

  .בחינוך המוכר שאינו רשמי

 הילדים בחינוך הממלכתי   תלמידים בגני28-שיעור הכיתות בהן למדו יותר מ

  . אחוז48 – ובחינוך החרדי  אחוז52 –דתי -בחינוך הממלכתי, ז אחו63היה 

 הילדים בחינוך היהודי   תלמידים בגני28-שיעור הכיתות בהן למדו יותר מ

 57- ובחינוך הבדואי אחוז 59, בחינוך הערבי אחוז 69  אחוז לעומת54היה 

 .בחינוך הדרוזיאחוז 
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  פרק שני

  מיפוי השחקני במערכת החינו
  י בישראליסוד הקד

  הילה צב

 –בישראל  יסודיפרק זה מציג את השחקני השוני במערכת החינו הקד

וארגוני המפעילי מעונות יו או , הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה

, בפיקוח, בתקצובה,  וסוקר את תפקידיה בתכנו המערכת–תכניות משלימות 

 הגננות תידו בהמש הכשרת(בקביעת התכני ובהכשרת הצוות החינוכי 

 ראיונות שנערכו ע בעלי 17הפרק מבוסס על ). בעיקר בפרק הרביעי, העבודה

ע ; )ת"התמ(המסחר והתעסוקה , תפקידי במשרד החינו ובמשרד התעשייה

שתי ערי : רכזי ומנהלי של מחלקת הגיל הר ברשויות מקומיות שונות

יישוב בדואי מוכר , עיר חרדית, יותשתי מועצות אזור, עיר בינונית אחת, גדולות

; וע מנהלי שלושה ארגוני המפעילי מעונות יו; ומועצה מקומית ערבית

 .1ועובדי ארגו המפעיל את אחת התכניות המשלימות

כחלק מרפורמה במבנה משרד , יסודימאז הקמתו של האג לחינו קד

לותו הוגדר במת היק פעי, שהונהגה בסו שנות השמוני, החינו והתרבות

0מענה לצרכי החינוכיי של ילדי גילאי  המשרד אינו נושא , יחד ע זאת. 6

3באחריות חוקית על כל טווח הגיל אלא על גילאי  הגילאי הצעירי .  בלבד6

0גילאי , יותר באמצעות האג למעונות יו , ת"ה באחריות משרד התמ, 3

כמו משרד הרווחה ומשרד , למשרדי נוספי. 2ומשפחתוני לגיל הר

                                                        
   גוריו בנגבר שלישי באנתרופולוגיה באוניברסיטת בתלמידה לתוא, הילה צב. 
 עריכת הראיו אינ מצויני בהקשרי  מקואו מולכ שובטח מיני ימרואחיסיו ה   1

 . בעבודהשוני
0הגדרת הגיל    2  בספטמבר טר מלאו לה שנתיי ושמונה 1 מתייחסת לילדי שב3

3הגדרת הגיל ). ו חובההגיל בו אפשר להירש לג עירוני טר(חודשי   מתייחסת 6
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חלוקת האחריות על הגיל הרך בין שני . יש אחריות משנית למערכת, הבריאות

אך בכל , נובעת מסיבות היסטוריות, ת"משרד החינוך ומשרד התמ, המשרדים

שמשרד החינוך יישא , המרואיינים חשבו שהיה נכון, הראיונות שערכנו

וכי הוא אינו עושה זאת מסיבות , ששמלידה ועד גיל , באחריות כוללת לגיל הרך

  . פוליטיות ותקציביות

 כחלק, המדינה קום לפני עוד הנשים ארגוני ידי-על בארץ הוקמו היום מעונות

 והם נועדו, כאחד וגברים נשים של לעבודה שחייבה יציאה העבודה מתפיסת

 לילדים עובדות והן נשים לילדי הן יועדו המעונות. עובדות לנשים לסייע

לגן  כניסתם לפני, ארבע גיל עד לילדים מסגרת והיוו, במצוקה שפחותממ

 במסגרות לילדים להענקת חינוך המחויבות, הקמת המדינה עם. הילדים

 מגיל ילדים על החל כיום, 19493-ט"תש, חובה לימוד עוגנה בחוק ממוסדות

 לעד גי לילדים מסגרות לגבי תקנות נקבעו ולא חקיקה יוחדה לא .ומעלה שלוש

 באותה לפעול המשיכו הנשים ארגוני מעונות, המדינה הקמת לאחר. שלוש

 ילדים של במעונות התבטאה בפעולתה להשמה הממשלה ומעורבות, מתכונת

כמעט  היה ממומן עבורם שהתשלום, חדשים עולים ושל ילדי מצוקה ממשפחות

 להסתמן החל השבעים בשנות. ימים אותם של הסעד שירותי ידי-על במלואו

, וחברתיים כלכליים היום בעקבות שינויים מעונות מערך בתפיסת שינוי

 ,נשים בכוח העבודה וגרמו לכך של ההשתתפות בשיעור ניכר לגידול שהובילו

. הולם חינוך שתעניק לילדיהם מסגרת היום למצוא במעונות ציפו רבים שהורים

במגמה שהשתלבה , יםנש היחידה לקידום העבודה במשרד  הוקמה1973בשנת 

 הנשים וארגונים ארגוני ידי-על היום מעונות לפיתוח תנופה נתנה הקיימת אך

 -פיכטלברג(עובדות  אימהות עבור במעונות לימוד שכר לסבסד והחלה, נוספים

  ).4: 2004 ,ברמץ

 למשרד העבודה 1977שהפך בשנת , מעונות היום היו באחריות משרד העבודה

, ת"פול בענייני עבודה הועבר למשרד התמ הטי2003בשנת , לאחר מכן. והרווחה

השינויים הפורמליים מעידים . שאחראי מאז גם על מעונות היום והמשפחתונים

                                                                                                                             

 בספטמבר מלאו להם שנתיים ושמונה חודשים ועד גיל חמש ושמונה 1-לילדים שב
  ). כוללת גם את הילדים שנשארו שנה נוספת בגן חובה3-6קבוצת הגיל (חודשים 

 :נוסח החוק המלא נגיש בקישור זה   3
http://www.constitution.org.il/index.php?option=com_consti_comp&mytask=view&cl

ass=3&id=883  
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שהתבטא במעבר מתפיסה של מעונות היום כשירות , גם על שינוי תפיסתי

, לשירות המיועד לאוכלוסיות עובדות, המיועד בעיקר לאוכלוסיות חלשות

גם אם הן אימהות לילדים , ציאה של נשים לעבודהכאמצעי לעידוד י –ובמיוחד 

ההפרדה הנמשכת בין מעונות היום לבין גני הילדים תחת שני משרדים . צעירים

. שונים משמרת תפיסות שונות ביחס לתפקיד כל אחת מהמסגרות החינוכיות

בעוד משרד החינוך רואה בגני הילדים מסגרת חשובה לחינוך הילדים 

, המוגדרים כחשובים ביותר, על פי הערכים החברתייםולסוציאליזציה שלהם 

מעצם , של מעונות היום" הלקוחות", העיקרי שלהם" לקוח"והילדים הם ה

מעונות היום , לפי תפיסה זו. הם ההורים, ת"היותם באחריות משרד התמ

גישה זו מכתיבה את . מציעים מעין שירות שמרטפות להורים היוצאים לעבודה

את התכנים ואת רמתם ואת רמת ההכשרה של , מעונותצורת העבודה של ה

שהארגונים המפעילים את מעונות היום , יש לציין, יחד עם זאת. הצוות

   .ת רואים את תפקידם בצורה רחבה יותר"והכפופים לתקנים של משרד התמ

ת ומשרד החינוך לפי גיל הילדים בעייתית "חלוקת האחריות בין משרד התמ

  :תמשלוש בחינות עיקריו

שיבטיח ,  בחינוך הילדים אין רצף חינוכי.העדר רצף בתפיסה החינוכית  )א

. בחינה של ההתפתחות הרצויה שלהם מלידה ועד צאתם ממערכת החינוך

ההשתייכות , למרות שלכאורה משרד החינוך נושא באחריות על הרצף כולו

הפיצול . של מעונות היום והמשפחתונים לאחריות משרד אחר היא בעייתית

בתכנים , בעלויות, בין שתי המערכות מתבטא בהבדלים ברמת הפיקוח

 חוק –הצעת חוק ממשלתית חדשה . וברמת ההכשרה של הצוות המטפל

 אמורה ליצור מהפכה – 20104-ע"התש, הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

, שכבר עברה בקריאה ראשונה, הצעת חוק זו. בתחום של מעונות היום

טיפוליים במעונות ועל כך שמשרד -התכנים החינוכייםמדברת בין היתר על 

במטרה , ת יידרש לתיאום מלא עם משרד החינוך בנושא התכנים"התמ

לא , יחד עם זאת).  בהצעת החוק3סעיף קטן , 10סעיף (ליצור רצף חינוכי 

 .  משרד החינוך–מדובר ברצף חינוכי באחריותו של משרד אחד בלבד 

                                                        
  : אפשר לראות את נוסח הצעת החוק בקישור זה  4

  http://www.psychology.org.il/uploads/content/yeled2010-12-15.pdf  
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ת אמנם "משרד התמ. עיות חינוכיות ולימודיותקושי באיתור מוקדם של ב  )ב

שבפיקוח ,  אבל בפועל מעונות היום והמשפחתונים0-3אחראי על טווח הגיל 

, הם רק חלק מכלל מערכת החינוך המשרתת ילדים בגילים אלה, שלו

. כשחלק גדול ממוסדות החינוך הם פרטיים או בתווך שבין הפרטי והציבורי

העובדה שילדים נכנסים למערכת החינוך , וכילצד הבעיה של העדר רצף חינ

 מקשה לעתים על איתור ילדים שיש 5 ולעתים אפילו רק בגיל 4 או 3רק בגיל 

העובדה שאין גוף אחד שאחראי . להם קשיים ועל הטיפול בהם מבעוד מועד

על חינוך ילדים ועל המעקב אחר התפתחותם התקינה כבר במסגרות החינוך 

חוק . לולה לגרום לדברים ליפול בין הכיסאותהראשוניות בעייתית וע

עשוי להסדיר את הנושא , במידה שיעבור, הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

  מכיוון שהוא יחול על כל המסגרות החינוכיות לילדים גילאי, באופן חלקי

מדובר גם במסגרות הפרטיות , כלומר.  בהן שוהים שבעה ילדים לפחות0-3

כל המסגרות ). ים שיש בהם עד שישה ילדיםאבל לא כולל משפחתונ(

עם . ת ולפעול תחת פיקוחו"תחויבנה לעבור תהליך רישוי של משרד התמ

הוא אינו ,  ראשית–כמה בעיות מונעות מן החוק לפתור את הבעיה , זאת

-שהם חלק משמעותי מן המסגרות החינוכיות, כאמור, מטפל במשפחתונים

וק עשוי אמנם להסדיר נושא שכיום אינו הח, שנית; טיפוליות לבני הגיל הזה

גנים בלתי תקניים יוצאו ממאגר , אם בעקבות יישומו, ואולם, מוסדר דיו

שתאפשר בינוי מהיר של , הגנים בישראל ולא תהיה הסדרה של נושא הבינוי

, עלול להיווצר מחסור חריף במבנים מתאימים לגנים, גנים תקניים

עוד יש להביא בחשבון . פול בגיל הרךשמשמעותו מחסור חריף במסגרות לטי

כפועל יוצא , את האיום של הגנים הפרטיים להעלות מאוד את שכר הלימוד

 ייתכן שיש להתמודד – 5)2011, סיקולר(של עלות השינויים שיידרשו מהם 

בהם , גנים פרטיים, שלישית; עם איום זה באמצעות פיקוח על המחירים

 –יהיו בפיקוח של שני משרדים שונים , 3לומדים גם ילדים מעל ומתחת לגיל 

, ורביעית; והדבר עלול ליצור דרישות סותרות מהגן, ת"החינוך והתמ

ת יהיה אחראי על הרישוי והפיקוח מנציחה עוד יותר "העובדה שמשרד התמ

 .את חלוקת האחריות הבעייתית בין שני המשרדים

                                                        
  : לקריאת הכתבה המלאה ראו  5

  http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3525816,00.html  
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שהביא , יאב מתווה אר.בעייתיות בהכשרת הצוות החינוכי לגיל הרך  )ג

" הגיל הרך"הגדיר מחדש את , לרפורמה במוסדות להכשרת מורים לגיל הרך

כפי המתבקש מכך שהאגף לחינוך , 0-6בהחילו את ההגדרה על כלל גילאי 

השינוי מייצר קושי בהכשרה . יסודי אחראי על כל טווח הגיל-הקדם

 המעשית של הסטודנטים במכללות להוראה מפני שהמוסדות נדרשים כעת

בעוד שההכשרה המעשית . לתיאום ולשיתוף פעולה עם שני משרדי ממשלה

לא כך הדבר , בגנים של משרד החינוך נעשית מתוך שיתוף פעולה מובנה

ת והקשרים בין המכללות לבין מעונות היום "בעבודה מול משרד התמ

הדרישה היא להכשרה במוסדות מוכרים ; ת טרם התמסדו"ומשרד התמ

ום יש קושי באיתור די מעונות יום או גנים פרטיים בלבד אך נכון להי

במגזר הערבי ; המעוניינים ומסוגלים לקבל סטודנטים להתנסות, מפוקחים

מאחר שיש מעט מאוד מעונות יום ואין מיסוד , יש קושי רב ביישום השינוי

  .3של חינוך ילדים מתחת לגיל 

  0-3מערכת החינוך לגילאי . 1

מסגרות ) א: (ידי שני גורמים עיקריים- מופעלת על0-3מערכת החינוך לגילאי 

ישנן . ת"הפועלים בפיקוח משרד התמ, מעונות יום ומשפחתונים) ב(; פרטיות

ידי עמותות או ארגונים -המופעלות על, מסגרות שהן בין השוק הפרטי לציבורי

ששייכים למגזר השלישי אך פועלות כמסגרות פרטיות ואינן מחויבות לתקנים 

כלל תנאים טובים יותר אך בעלות גבוהה -הן מציעות בדרך. ת" התמשל משרד

של " התחלה חכמה"כך למשל פועלים חלק מן הגנים שמפעיל ארגון . יותר

  .סים"החברה למתנ

  הגנים הפרטיים. א.1

אמנם מיקמנו את נושא הגנים הפרטיים תחת הסעיף העוסק במערכת החינוך 

, הלומד בהם אכן נמנה על קבוצת גיל זובעיקר משום שרוב הילדים , 0-3לגילאי 

 ביקרו בגנים 2009בשנת . 3-4אך הגנים הפרטיים נותנים מענה גם לגילאי 

הלשכה המרכזית נתוני  (4 ילדים בגיל 6,300- ו3 ילדים בגיל 16,800הפרטיים 

  ).3 בפרק 26ראה גם לוח  :לסטטיסטיקה
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אופן פריסתן , הנתונים המתפרסמים על המסגרות הפרטיות מבחינת כמותן

היקף כוח האדם המועסק בהן ומחזור , מספר הילדים הלומד בהן, בארץ

ששיעור גבוה , ההערכה היא, יחד עם זאת. הכספים שהן מגלגלות הינם חסרים

במקומות בהם לא הוחל חוק לימוד .  משתתף במסגרות הפרטיות0-3מגילאי 

למרות . 3-4י המסגרות הפרטיות גם משרתות חלק מן הילדים גילא, חובה

גם אם ,  בישראל ובחלק מסוים0-3שמדובר בנתח ניכר ממערך החינוך לגילאי 

השוק נותר בלתי מפוקח ופועל לפי כוחות , 3-4של מערך החינוך לגילאי , קטן

דורש אישור או ה , כיום גן פרטי אינו מסווג כעסק.השוק על בסיס היצע וביקוש

 לבצעל פתיחת מסגרת חינוכית אלא אין צורך להצהיר ע(רישיון עסק ייחודי 

כל אחד , נכון להיום). זעיר או חברה/תהליך רישום ופתיחה של עוסק מורשה

 מסוימת ומבלי שיידרש  הכשרהמבלי שתידרש ממנו, לפתוח גן ילדיםיכול 

 ארגונים של גנים שלושה בישראל פועלים .שמבנה הגן יעמוד בתקן כלשהו

לתמוך  שלקחו על עצמם – איגוד הגניםונים איחוד הג, ארגון הגנים – פרטיים

ם אינם עוסקים בפיקוח והחברות אך הם ולהיות גוף מאגד בשבילבגנים ובגננות 

  .בהם אינה מעידה דבר על טיב הגן או הגננת

אך אף אחד מהם אינו , המדינה נדרשה לסוגיית הגנים הפרטיים בכמה חוקים

 מעונות על הפיקוח חוק. טיותנותן תשובה ראויה אל מול ריבוי המסגרות הפר

לא פנו אליו ישירות שאינו מטפל במסגרות , ת"משרד התמ שבאחריות ,םיו

מעוניינת  שאינה מסגרת פרטית ,משום כך. מעון יוםכ  לפעוללצורך קבלת אישור

פיקוח של משרד ואינה נתונה בחסות המעון יום אינה מחויבת להיות מוכרת כ

 על פיקוח מחייב )ילדים גן של מסגרת כולל( רהספ-בתי על הפיקוח חוק .ת"התמ

 גיל מעל בילדים רק מדובר אך ,ילדים מעשרה יותר לומדים שבה מסגרת כל

ביוזמתו אלא אם כן הגן הפרטי פנה החוק כמעט שאינו נאכף  בפועל .שלוש

העומדים  מוגבל בכמות המפקחים משרד החינוך גם. רישיוןקבלת משרד לל

נכון . אש ובראשונה מול הגנים העירוניים הרשמייםואלה עובדים ברלרשותו 

רוב המסגרות הפרטיות אינן מדווחות למשרד החינוך או שהן עוקפות , להיום

במשרד החינוך . את החוק בכך שהן מפעילות מסגרת של עד תשעה ילדים

נתונים , משרד החינוך( גנים פרטיים בלבד בכל הארץ 239רשומים למעשה 

,  הפיקוח על מעונות יום לפעוטות– הממשלתית החדשה הצעת החוק). שנמסרו

 מציעה רישוי ופיקוח על כל מסגרת לילדים מתחת לגיל שלוש – 2010-ע"התש

מתן הרישיון והפיקוח יהיו באחריות משרד . המטפלת בשבעה ילדים לפחות
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-באשר לתכנים החינוכיים ת ותונהג חובת תיאום עם משרד החינוך"התמ

  .שעליהן עמדנו למעלה, ת חוק זו יש את המגבלות שלהגם להצע. טיפוליים

? מדוע כל כך מעט גנים פרטיים לילדים מעל גיל שלוש רשומים במשרד החינוך

 עשויה להציע לכך 1.6.2011- מ"מרקר דה"כתבתה של מירב ארלוזורוב ב

יניות מאחר יהגננות בגנים הפרטיים נהפכו לעבר"כי , ארלוזורוב כותבת .תשובה

עות מלעבור את התהליך הבלתי אפשרי של קבלת היתר חוקי לגן שלהן שהן נמנ

קבלת ההיתר לשימוש חורג .  היתר לשימוש חורג לפי חוק התכנון והבנייה–

עלותה לגננת בין כמה עשרות לכמה מאות אלפי , אורכת בין שנה לשנתיים

 אבל יש סיכון גבוה לספוג, אין כל ודאות לקבל היתר בסוף התהליך, שקלים

, בנוסף). היטל השבחה(או תביעה מהעירייה ) על ירידת ערך(תביעה מהשכנים 

 –לגננת אסור על פי חוק להפעיל את הגן כל זמן שהיא נמצאת בתהליך האישור 

ואת כל העלויות של תהליך , כלומר הגננת אמורה לממן שכר דירה לשנתיים

נוכח התנאים  . עתמבלי שהיא יכולה להתפרנס למחייתה באותה, קבלת ההיתר

אין תמה שהרוב המוחלט של הגנים הפרטיים בישראל פשוט , הדרקוניים האלה

הם נואשו  .חללא היתר וללא פיקו, מלהוציא היתר כחוק ופועל במחשכים נמנע

אבל , ולכן הם מפעילים את העסק שלהם, מלהצליח לקבל רישיון עסק כחוק

, יש לציין, מדובר. עליםמבלי לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית שבה הם פו

" ם רק לרשות המקומית הם לא מדווחי–בעסקים שמדווחים למס הכנסה כחוק 

   ).א2011 ,ארלוזורוב(

שאינו בפיקוח ושעלותו עשויה , מדוע בוחרים הורים באפשרות של גן פרטי

:  יש לכך כמה סיבות?6ח לחודש באזורי הארץ המבוססים" ש3,000להגיע עד 

למרות שהורים , פעמים רבות. ביותר היא חוסר בררההסיבה המשמעותית 

, או למעון יום, 3בהיותם מעל גיל , מעדיפים לשלוח את ילדיהם לגן עירוני

מחסור במקום פנוי במסגרות הללו ידחוף אותם בלית , 3כשהם מתחת לגיל 

- מירב ארלוזורוב התייחסה לנושא זה בכתבה נוספת ב. בררה אל השוק הפרטי

אביב -סגנית ראש העיר תל, מיטל להבי) "26.5.2011יום מ(" מרקר דה"

 מתכוונת לפתוח לקראת שנת הלימודים  [...]והאחראית על גני הילדים בעיר

                                                        
  מקומות הפחות מבוססים המחירים נמוכים יותר ואפשר לשער כי הם נעים ביןב   6

טווח מחירים זה והסיבות שבעטיין הורים בוחרים בגנים הפרטיים . ח" ש1,600-2,500
על סמך הראיונות אפשר לומר שבמגזר הערבי קיימות מעט . נכונות ביחס לציבור היהודי

וזה ,  של מסגרות אלה נמוכה ממחיר הגנים של הרשותעלותן. מאוד מסגרות פרטיות
  .המחיר הזול מתבטא בשירות שניתן בתמורה. מוקד המשיכה שלהן
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זהו לעג לרש לעומת היקף הביקוש . אביב- גני ילדים עירוניים בתל11הבאה עוד 

ידה מפאת חוסר מקום בגנים -נדחו על, 3-4גילאי  רובם, כאלף ילדים: בעיר

שביקשו להתקבל לגנים המוכרים של , עוד כאלף ילדים. עירוניים בשנה הבאהה

  , משמע. צפויים לקבל בימים הקרובים הודעת דחייה דומה, ת"ו ונעמ"ויצ

אביב לא ימצאו מענה בגנים העירוניים או - ילדים לפחות בתל2,000-כ

קשו רק שהגנים הפרטיים ית .והם יצטרכו להשתלב בגנים הפרטיים, המוכרים

נלחמים על חייהם , רובם ככולם, לאור העובדה שהם, לספק להם מענה

לאחר ,  גנים פרטיים בעיר שעומדים להיסגר18להבי מדווחת על . העסקיים

 ,ארלוזורוב" (אביב-ידי עיריית תל-שנגד בעליהם הוגשו כתבי אישום פליליים על

ידה שמורגש בה אביב אינה העיר היח- מהראיונות שערכנו מתגלה כי תל).ב2011

לא כל שכן שאינה העיר היחידה שיש בה , חובה עירוניים-מחסור בגני טרום

כך : יש גם סיבות נוספות להעדפת המסגרות הפרטיות. מחסור במעונות יום

המאפשרת יחס אישי יותר , ייתכן שהורים מעדיפים מסגרת מצומצמת, למשל

שההורים רוצים , ייתכןעוד . ופחות חשיפה של תינוקות וילדים רכים למחלות

מטפלת יהיה נמוך -להבטיח שמספר הילדים במסגרת יהיה קטן והיחס ילדים

ובהיבט זה המסגרות הפרטיות מציעות תנאים משופרים לעומת , יותר

כמו , שיקולים אחרים. ת"משפחתונים ומעונות היום שבפיקוח משרד התמ

, בגנים העירונייםבריחה מאינטגרציה חברתית במעונות היום ו, קירבה לבית

באשר . גמישות בשעות או היכרות אישית גם הם יכולים להשפיע על החלטה כזו

הורים , במקומות שחוק לימוד חובה אינו חל עליהם עדיין, לילדים בוגרים יותר

מבוססים מעדיפים לשלוח את הילדים למסגרת קטנה יותר עם יחס טוב יותר 

במעונות היום , כלל בגני הילדים-רךשל מספר ילדים למטפלת לעומת המוצע בד

והם מעדיפים לדחות את כניסתו של הילד למערכת הגנים , ובגנים העירוניים

העובדה שמדובר ביום לימודים רצוף עד , שעות הפעילות הנוחות. העירונית

 גם אלה סיבות –ומיעוט החופשות ,  ולפעמים גם אחרי16:00השעה 

במקומות . שיקול נוסף הוא המחיר. משמעותיות להעדפת המסגרות הפרטיות

חובה ועלות -עלות יום הלימודים בגן טרום, שטרם הוחל בהם חוק לימוד חובה

וכך גם עלות גני , ח" ש1,500-1,800מסגרת הצהרון עלולות להסתכם לכדי 

סכום זה הוא לעתים נמוך רק בכמה מאות שקלים ממה . הילדים במעונות היום

ורים רבים יהיו מוכנים לשלמו תמורת מסגרת וה, שמשלמים במסגרת פרטית

  . המציעה תנאים משופרים



  בישראל יסודי-מיפוי השחקנים במערכת החינוך הקדם: פרק שני

 

39

  ת"מעונות היום והמשפחתונים של משרד התמ. ב.1

שבעים של המאה התפתחותם של מעונות היום והמשפחתונים בראשית שנות ה

תרון הולם יפידי מתן -על, לעבודה לצאת לעודד נשיםמהרצון נבעה העשרים 

) או כבר קודם לכך(במקביל לכך . טיפולית-חינוכיתלסידור הילדים במסגרת 

תפקוד שמעונות יום ומשפחתונים עבור ילדים  לפתחמשרד הרווחה הכיר בצורך 

הגם שהם , שני הצרכים הללו. והרגשית התפתחותם האישית בעייתי להוריהם

אתר , ת"משרד התמ(הובילו להקמת מעונות היום הציבוריים , שונים זה מזה

   .)האינטרנט

  משפחתונים3,200- מעונות וכ1,640-כ היום במערכת מעונותהיום פועלים 

 והם האוכלוסייה בפריסה ארצית בכל מגזרי) הקולטים עד חמישה ילדים(

 עולה בהתמדה להשתלב במסגרות אלההדרישה .  ילדים90,000-מטפלים בכ

  . מדי שנה אחוזים 4- ל3והגידול במספר הילדים נע בין 

 מעונות היום  

, ת" נעמ– ארגוני הנשים –ה רשתות גדולות מפעילות מעונות יום בישראל כמ

 ולצידן עמותות –סים "של החברה למתנ" התחלה חכמה" ורשת –ו ואמונה "ויצ

ת נותן סמל מעון לכל "משרד התמ. סים"עיריות ומתנ, ערביות ואחרות, חרדיות

, ו רשות מקומיתמ א"חברה בע, ר"מלכ, עמותה, ארגוני נשים: גוף שהינו תאגיד

הגם שמעונות היום הם באחריות . ידו-ובתנאי שיעמדו בכללים הנדרשים על

ישנה העדפה , ת ומעוגנים בתפיסה של סיוע ליציאת נשים לעבודה"משרד התמ

, ")ילדי רווחה("ידי המחלקות לשירותים חברתיים -לקבלת הילדים המופנים על

ים לצאת ממעגל נתמכי הרווחה בין היתר גם מפני שזו אחת הדרכים לסייע לנש

ניתנת , ")ילדי עבודה("בין ילדי האימהות העובדות , בנוסף לכך. למעגל העבודה

חלק מארגוני הנשים מחזיק . 7קדימות לילדים שהכנסות הוריהם נמוכות יותר

משום כך . גם באמירה חברתית לצד הפעילות לקידום מעמד האישה בישראל

,  בכל מיני פרויקטים שהם מקדמים"ווחהילדי הר"חשוב להם לתת מענה ל

. פעמים רבות בשיתוף עם משרדי ממשלה ועם ארגונים ועמותות נוספים

כפתרון לפני הוצאת , כמו ילדים בסיכון, פרויקטים אלה פונים לקהלי יעד שונים

                                                        
, שמזכות הורים בשיעור הסבסוד הגבוה ביותר, שתי דרגות הסבסוד התחתונות בסולם   7

ן  על פי מבח"ילדי עבודה" מיועדות ל,3-10, שאר הדרגות.  בלבד"ילדי הרווחה"שמורות ל
  .הכנסה של ההורים
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למרות הקדימות . ילדים עם נכויות או ילדים עם בעיות תקשורת, הילד מהבית

, כלומר, "עבודה"רוב הילדים במעונות היום הם ילדי , "ילדי רווחה"הניתנת ל

חולים או -כמו בתי, אף יש כמה מקומות עבודה גדולים. ילדים לאימהות עובדות

בהם מופעלים מעונות יום בשיתוף עם המעסיק לרווחת , אוניברסיטאות

  .העובדים

o תכנון 
ירים ובמיוחד בתעסוקת אימהות לילדים צע, מאחר שהעלייה בתעסוקת נשים

הביקוש למעונות יום הולך ועולה אבל ההיצע אינו מדביק את העלייה , נמשכת

מאחר שמעונות היום אינם חלק מחוק . בביקוש וקיים מחסור רב במסגרות

כל , יחד עם זאת. אין חובה להקצות שטחי ציבור לטובתם, חינוך חובה

ם הבאה הארגונים המפעילים מעונות יום נמצאים בהתרחבות ובשנת הלימודי

הארגונים מאתרים מבנים מתאימים . ייפתחו יותר מסגרות מכפי שנפתחו השנה

ומסבים אותם למעונות יום והם משתדלים לנצל כל הזדמנות הנקראת על דרכם 

ת מצידו מעודד זאת ומקצה לכך משאבים "משרד התמ. לאיתור מבנים חדשים

  . רבים

 הפועלות תחת קורת גג כלל לפחות שלוש כיתות גן-במעונות היום יש בדרך

ת קובע את חלוקת הילדים לכיתות בהתאם "התקן של משרד התמ. אחת

ופעוטות )  חודשים16-24(פעוטות צעירים , ) חודשים3-15(תינוקות : לגילם

הארגונים השונים עשויים לכנות את קבוצות הגיל ).  חודשים25-36(בוגרים 

התקנים של משרד . חידבשמות שונים ואף להגדיר את הגיל באופן בלתי א

בכיתת התינוקות (מטפלת -ת קובעים את שטח הכיתות ואת היחס ילדים"התמ

בכיתת הפעוטות ;  תינוקות בכיתה15 מטפלת על כל שישה ילדים ומקסימום –

ובכיתת ;  ילדים בכיתה22מטפלת על כל תשעה ילדים ומקסימום –הצעירים 

  ).  ילדים בכיתה27סימום  ילדים ומק11 מטפלת על כל –הפעוטות הבוגרים 

אשר תוספת ילדים ומ, במעונות תקניים בלבד, המשרד מאפשר חריגה מהתקן

  ועד)הכל- בסך18לכדי  (תת התינוקותילכ ילדים שלושה דע: הבאעל פי הפירוט 

פעוטות התת יכל ו)הכל- בסך27לכדי  (צעיריםה ילדים לכיתת הפעוטות חמישה

וח האדם תקינת כ,  של תוספת ילדיםבמקרה ).הכל- סך32לכדי  (בוגריםה

 האפשרות לחריגה מהתקן .תהי בהתאם לגיל הילדים שנוספו לכמחושבת מחדש

מאפשרת לכל ארגון לקבוע לעצמו את התקן של מספר הילדים בכיתה אך ללא 
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, שהוא נוסחה עקרונית, למרות הסטנדרט. ת"חריגה מהתקנים של משרד התמ

בהתאם לגודלה הפיזי של הכיתה ולגיל , מעוןעשויים לחול שינויים בין מעון ל

  ). בתוך טווח הגיל המוגדר(הילדים 

מדריכה את , מפקחת על כל הפעילות, שמשרדה נמצא במעון, בכל מעון המנהלת

כמו . מול ההורים ומול הארגון, ואחראית לכל ענייני האדמיניסטרציה, הצוות

חלק מן . ות מדי יוםהמכינה בו את הארוח, בכל מעון יש מטבח ומבשלת, כן

למשל בהרחבת היקף , הארגונים מתגבר את הצוות אף מעבר לנדרש בתקינה

בתגבור הצוותים , בתקינה מתוגברת למבשלת, המשרה של מנהלת המעון

ובאיוש , הטיפוליים בתקופות בעייתיות או במעונות שיש בהם בעייתיות מיוחדת

ס המספרי בין הילדים ת מחייב לגבי היח"הצוותים מעבר לתקן שמשרד התמ

התגבור מתאפשר מפני שלחלק מן הארגונים יש מקורות . לבין המטפלות

ח "דו. שניתן לייעד אותם לטובת הדבר, פרי גיוס כספים, תקציביים חיצוניים

סטנדרטים להפעלת ("מרים רוזנטל ' הוועדה המייעצת בראשותה של פרופ

מצמצם את , 2009 בינואר ת"שהוגש למשרד התמ, )"מסגרות חינוכיות לפעוטות

ח מתייחס "הדו. מטפלת-הסטנדרטים הן של גודל הכיתה והן של היחס ילדים

למרות שעברו . שלב בינתיים שני ומצב רצוי,  שלב ביניים מיידי–לשלבי ביצוע 

כולל שלב הביניים , סטנדרטים אלה, ח"למעלה משנתיים ממועד הגשת הדו

הדבר , ת"נמסר לנו בריאיון במשרד התמכפי ש. רחוקים עדיין ממימוש, המיידי

יש להעלות את שכר הלימוד , ח"שעל מנת לממש את המלצות הדו, נובע מכך

  .דבר שהוא בעייתי ומנסים להימנע ממנו, במעונות

המעונות . 13:00 ובימי שישי עד 16:00 עד 7:00שעות הפעילות של המעונות הן 

שות אחיד בהתאם לחגי  באוגוסט ולוח החופ8 בספטמבר ועד 1-פועלים מ

  .ישראל

בכל אחד מן הארגונים הגדולים המפעילים מעונות יום יש גם כמות מסוימת של 

. 7:00-19:00בין השעות , הפועלים יום ארוך יותר, "מעונות רב תכליתיים"

, )מחציתם(בהם לומדים בשעות היום ילדי עבודה וילדי רווחה , במעונות אלה

די הרווחה בלבד ואף מצטרפים אליהם לעיתים  נשארים יל16:00לאחר השעה 

  .הצהריים-למסגרת אחר) 6עד גיל ( גם ילדים גדולים יותר 13:30משעה 
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  :לארגונים המפעילים את מעונות היום יש שלושה מקורות מימון עיקריים

דרך משרד (לרבות ההשתתפות המשלימה של המדינה , תשלומי ההורים) 1(

 שותפויות עם עמותות ועם ארגונים אחרים )2(; )ת או משרד הרווחה"התמ

  .גיוס כספים חיצוני באמצעות תרומות) 3(-ו; בפרויקטים

o   עלויות 
 נקבע –ת על בסיס התעריף המלא "ידי משרד התמ-מעונות היום מסובסדים על

ידי המשרד - ובהתאם לסולם הדרגות שנקבע על–סכום שונה לתינוק ולפעוט 

ו מיועד לילדים שבספטמבר מלאו להם שנתיים הסבסוד אינ. לצורך קבלת הנחה

ת והוריהם משלמים "שאינם זכאים לסבסוד כלשהו ממשרד התמ,  חודשים8-ו

ידי -וההפרש משולם על, הורים הזכאים להנחה משלמים פחות. מחיר מלא

. המעביר את יתרת הסכום לידי הארגון המפעיל את המעון, ת"משרד התמ

למרות שבחודש אוגוסט המעון פועל , לאים חודשים מ12ההורים משלמים על 

). כאשר התשלום עבור אוגוסט נגבה לאורך השנה כולה( בחודש 8-רק עד ה

) 16:00עד (עבור יום לימודים ארוך , ללא הנחות, העלות החודשית המלאה

ח לפעוט " ש1,653-ח לתינוק ו" ש2,169א על "עמדה בשנת הלימודים תשע

בהיות סך התשלום , שלום בעבור חודש אוגוסטהסכום כולל גם את הת, כאמור(

  ).  תשלומים11-מחולק ל

אך דרגות ההנחה נקבעות במשרד , ההורים משלמים לארגון המפעיל את המעון

קיימים קריטריונים שונים . בהתאם לחישוב ההכנסה לנפש במשפחה, ת"התמ

ם הורי, )עדיפות לאם עובדת במשרה מלאה(הורים עובדים : וביניהם, להנחה

הורים שיש להם , הוריות-אימהות חד, תושבים חוזרים, עולים חדשים, לומדים

דרגת הזכאות , יחד עם זאת. הורים מובטלים ועוד, כמה ילדים במערכת

ת נוהג "בשנים האחרונות משרד התמ. 8מתחשבת תמיד במבחן ההכנסה לנפש

ופן בא, בשקיפות רבה יותר מבעבר ומפרסם ברבים את הקריטריונים להנחות

הם גם יכולים היום לשלוח . כזה שהורים יכולים לברר את דרגת הזכאות שלהם

ת "אולם למרות ההתייעלות של משרד התמ. את הבקשה שלהם באופן מקוון

ת את "א העביר משרד התמ"בשנת הלימודים תשע, למשל, כך(המצב איננו ורוד 

ועל מנת , כךהארגונים התחשבו ב. דרגות הזכאות בשלב מאוחר למדי של השנה

                                                        
   :את הקריטריונים המדויקים להנחות אפשר לראות בקישור זה  8

  http://www.tamas.gov.il/NR/rdonlyres/FA9757CE-1C42-416E-BF93-
204068DED3CC/0/5772.pdf 



  בישראל יסודי-מיפוי השחקנים במערכת החינוך הקדם: פרק שני

 

43

שלא להקשות על ההורים הזכאים להנחות בתשלומים גבוהים עוד בטרם קבלת 

נוצרו , ואולם. אפשרו להורים לשלם לפי דרגות ביניים, ת"האישור ממשרד התמ

  ).התאמות רבות בין הדירוג הזמני לדירוג שהמשרד אישר בסופו של דבר-אי

 בדומה לנעשה –ם מציע חלק מן הארגוני, נוסף על העלות החודשית הרגילה

הדבר מתאפשר במסגרת .  שירותים נוספים להורים בתשלום נוסף–הספר -בבתי

מדובר לדוגמא . 9"חריגה מסל שירותים"ת ונקרא "הכללים של משרד התמ

בהארכת שנת הלימודים באמצעות ; 16:00בהארכת יום הפעילות מעבר לשעה 

בקיום חוגים ; וח אדםבתגבור תקינה של כ; בתוספת מזון בשרי; קייטנה

שירותים אלה מוצעים לעתים . וכיוצא באלה, בהוצאות שמירה נוספות; שונים

למשל לגבי הארכת יום , רק להורים המעוניינים בכך, כשירותים אופציונליים

כאשר מדובר בשירות אוניברסלי נדרשת , ואולם. הלימודים או שנת הלימודים

המתואמת , יע להורים חבילת שירותיםהמעון יכול להצ. הסכמה של כל ההורים

  בין, באופן עצמאי ולא דרך הארגון, לצרכים של מעון מסוים ולגבות בעבורה

הדבר נפוץ מאוד במעונות שבתוך . בנוסף לסכום הבסיסי, ח לחודש" ש80-350

שלפעמים גם מסבסד , שם החבילה מותאמת לבקשת המעסיק, מקומות עבודה

  . 10את העלות או חלק ממנה

o במעונות 3-4ים לגילאי גנ  
-הכל מדובר ב-ובסך, 3-4חלק קטן בלבד ממעונות היום מפעיל כיתות גן לגילאי 

רק במעונות בהם , מדובר בגני ילדים בתוך מבנה המעון.  כיתות גן120-130

גנים אלה פועלים במובנים מסוימים בדומה לגני הילדים . לפחות ארבע כיתות

מובנים אחרים הם דומים לכיתות המעון אך ב, הרשמיים של משרד החינוך

 ילדים 35: צוות זהה לזו של משרד החינוך-התקינה ליחס ילדים. האחרות

, )עוזרת לגננת(וסייעת , עובדת של משרד החינוך, בכיתה עם גננת מוסמכת

ידי -תכנית הלימודים בגן מאושרת על. ידי המעון-המועסקת על, שהיא מטפלת

                                                        
 :א"ת בנוגע לחריגה מסל שירותים בשנת הלימודים תשע"להלן הנחיות משרד התמ  9

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/760CE4FF-C581-42B3-888F-8BFF717876D1.htm  
כל ", יתון המקומי בירושלים התפרסמה כתבה בעניין זה בע1.7.2011- כי ב, ייןמעניין לצ  10

 ח"ש 340שביקש מההורים תוספת תשלום של , בה סופר על מעון בירושלים, "העיר
שמי שאין ביכולתו לעמוד בתשלום , תוך הבהרה, ב"תשע, לחודש לשנת הלימודים הבאה

 לחודש ח"ש 140בתוספת של ,  מעוןזה יוכל לשלוח את ילדיו לכיתת גן אחרת באותו
ההורים מצדם זעמו על החלוקה לכיתות בהתאם ליכולת הכלכלית ועל כך . בלבד

  .)2011 ,ברדוגו-סימני" ('סוג ב"שתיווצר כיתת 
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שעות הלימודים בגן הן כמו , יחד עם זאת. חומשרד החינוך ונתונה בפיקו

סייעת -המטפלת. 17:00 או 16:00עד השעה , כלומר, בכיתות המעון האחרות

מאחר שהגן פועל . 13:30נשארת בגן עד סוף היום בעוד הגננת מסיימת בשעה 

גנים אלה . יש לפעמים תגבור של הצוות לאחר צאתה של הגננת, במסגרת המעון

כך : יוק כמו גני הילדים העירוניים גם במובנים נוספיםאינם מתפקדים בד

במיוחד (הילדים , למשל קולטים בהם גם ילדים שאינם גמולים מחיתולים

המבושלות במטבח , ישנים בצהריים וכן מוגשות להם ארוחות מלאות) הצעירים

  . המעון

 שכללו, כי בעבר היו הרבה יותר מעונות יום, ת עלה"מראיונות עם אנשי התמ

שרק לקראת שנות האלפיים , לדבריהם, הסיבה לכך הייתה. 3-4כיתת גן לגילאי 

והחל , משרד החינוך הרחיב והחיל את האחריות שלו מגיל ארבע לגיל שלוש

ת "עד אז משרד התמ. לפקח על כל המסגרות החינוכיות לילדים מעל גיל שלוש

, ניםת הגיע להסכמות עם הארגו"משרד התמ. 0-4היה אחראי לגילאי 

לפיהן אפשר היה להמשיך ולהפעיל כיתת גן לגילאי , המפעילים את מעונות היום

על מנת שלא לפגוע בקבוצות ,  רק במעונות בהם היו לפחות ארבע כיתות3-4

בעת התלבטות אם , לפיכך. 0-3 גילאי –ת מחויב לטיפול בהן "הגיל שמשרד התמ

חשוב .  לכיתת תינוקותההעדפה תיטה, לפתוח עוד כיתת תינוקות או כיתת גן

 במקומות בהם הוחל 3-4שמעונות היום אינם מפעילים כיתות גן לגילאי , לציין

למרות היעדר . היות ששם לא יוכלו לגבות מההורים תשלום, חוק לימוד חובה

כי הורים רבים היו מוכנים , יש לציין, הזכאות לסבסוד לילדים בגילאי גן

כמה , כפי שהוצג לעיל, המציעה, גן במעוןלהמשיך ולשלוח את ילדיהם לכיתת ה

  .יתרונות משמעותיים ביחס לגנים העירוניים

o פיקוח והדרכה  
-ה"ת מפקח על מעונות היום מתוקף חוק פיקוח על מעונות התשכ"משרד התמ

 כדי להבטיח את עמידתם בקריטריונים ובסטנדרטים מקצועיים ולספק ,196511

לשם כך סגל המעונות עובר . הרמת שירות איכותית ורמת בטיחות גבוה

השתלמויות והכשרה מקצועית ובמעון נעשות בדיקות בטיחות למתן הכרה 

ואילו , כאמור,  גני הילדים במעונות נמצאים בפיקוח משרד החינוך.וסמל מעון

                                                        
  : את נוסח החוק המלא אפשר לראות בקישור זה  11

  http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5AA7CA24-CFC2-4EC2-B893-
9E02960EF4E4.htm  
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משרד הרווחה מפקח על כל הקשור בילדי .  בפיקוח משרד הבריאות–המטבחים 

  .הרווחה

ת יש לארגונים המפעילים את מעונות "ד התמלצד הפיקוח הכללי של משר

, ו למשל"בוויצ. גם מערך פיקוח עצמאי, או לפחות לגדולים מביניהם, היום

המחלקה המנהלית . מערך הפיקוח כולל מחלקה מנהלית ומחלקה פדגוגית

בנייה , בריאות, תזונה, אחראית על תחום המנהל במעונות בנושאי כוח אדם

לצוותים ולמפקחות ,  וכן הדרכה למנהלות המעונות,ושיפוצים ותחזוקת המבנה

במחלקה הפדגוגית קובעים את החזון החינוכי ומובילים את . הפדגוגיות

שיש להן קשר הדוק עם , המעונות בתחום הפדגוגי באמצעות המפקחות

והן מגיעות אליהם בממוצע פעם )  מעונות למפקחת15-16(המעונות שבאחריותן 

ידי המפקחות -מויות לעובדים מועברות עלההדרכות וההשתל. בחודש

ידי המפקחות המנהלניות אבל לעתים גם מגיעים אנשי מקצוע -הפדגוגיות ועל

, למשל, ו"לוויצ, בנוסף לכך. בהתאם לצרכים ולהקשרים הקהילתיים, חיצוניים

כולל קורס סיווג , שלושה מרכזים פדגוגיים להעברת קורסים והשתלמויות

  . ת ובשיתוף אתו"שה באישור משרד התמשנע, מקצועי למטפלות

כאשר כל מפקחת אחראית על , פועל באופן דומה" אמונה"מערך הפיקוח של 

המפקחות משמשות גם .  מעונות ומגיעה אליהם פעמיים בחודש לפחות15-16

הרשת מקיימת , כמדריכות לצוות המטפלות ולמנהלת המעון ובנוסף

  . השתלמויות

המנחות . ברים על פיקוח אלא על הנחיה והדרכהאין מד" התחלה חכמה"ברשת 

כדי , המחוזיות והמדריכות הפדגוגיות מגיעות אל המעונות ברחבי הארץ

בהתאם לעקרונות , להנחות ולהדריך את הצוות החינוכי ואף את ההורים

המנחה מפקחת על מסגרות . ולערכים שמהווים את תפיסת עולמה החינוכי

היא גם . ועוד, יחס מספרי בין הילדים לצוות, תפריט, ההגנים מבחינת היגיינ

היא מגיעה לכל גן אחת . בודקת את הטמעת תפיסת העולם של הרשת בגנים

. לחודש ומקיימת קשר רצוף עם המדריכה הפדגוגית האחראית על אותו גן

תכנית . המדריכות הפדגוגיות מגיעות לכל גן לעשר שעות הדרכה בחודש

ניתנות מפעם , נוסף על כך. וחד עבורו ועל פי צרכיוההדרכה של כל גן נבנית במי

  . לפעם השתלמויות לצוות החינוכי על נושאים מסוימים
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 מינהל תקין ובקרה על כלל  שמבטיחת מערך רחב של פיקוח פדגוגי"גם לנעמ

  .ותמערכת המעונ

o  הכשרת הצוות  

. ת דורש כאמור שצוות המטפלות במעונות יעבור הכשרה מקצועית"משרד התמ

בהתאם . הגבוה יותר, 2 סיווג –ת ולחלקן " של משרד התמ1לרובן סיווג מקצועי 

כמו (הכשרת מטפלות , ת"לקביעת האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ

 –האחד : נעשית בשני מסלולים) הכשרת עובדים במקצועות רבים אחרים

י בקורסים מרוכזים המועברים באחד מארבעת מרכז, לימודי יום לדורשי עבודה

כשהמשרד אחראי על התכנים ועל צוות , ת בארץ"ההכשרה של משרד התמ

 הכשרה והשתלמויות –והמסלול השני ; המורים ומנפיק את תעודת המקצוע

, ספר עסקיים אצל הארגונים הגדולים המפעילים מעונות יום-ערב בבתי

ידי משרד -שתכנית הלימודים שלהם וצוות המורים המלמד אצלם מאושרים על

המעניק מצידו בתום הקורס את התעודות באמצעות האגף להכשרה , ת"התמ

  . מקצועית

 שנות לימוד אך 12או לעבודה במעון אינה מותנית בהשלמת /הקבלה לקורס ו

, לעבור קורס, אלה המתקבלות לעבודה ללא הכשרה, מעודדים את המטפלות

ם יש ארגוני. הצהריים והערב-כלל ומתקיים בשעות אחר-המסובסד בדרך

משך . המחייבים את העובדות לסיים את הקורס עד תום שנת עבודתן הראשונה

כלל -הקורס ומספר שעות הלימוד משתנים ממקום למקום אך מדובר בדרך

מי . הקורס כולל תכנים עיוניים ועבודה מעשית במעון. בשנה עד שנה וחצי

ללמוד יכולות ) לא במסלול דורשי עבודה, כלומר(שמשתתפות בקורס כעובדות 

במרכזי ההכשרה של הארגונים המפעילים מעונות יום או במכללות שונות 

רישיון העבודה . ת"את אישור משרד התמ, כאמור, שקיבלו, ברחבי הארץ

מי .  אחת מעשית ואחת עיונית–ת "מותנה בעמידה בשתי בחינות של משרד התמ

  . 2ות סוג  יכולה להמשיך ללימודי מטפל1שעברה קורס מטפלות לגיל הרך סוג 

מבוגרות , רמת ההשכלה הנדרשת ממנהלות המעונות משתנה מארגון לארגון

חלק מהארגונים אף דורש שתהיינה . תיכון ועד לבעלות תואר ראשון ואפילו שני

בעלות תואר רלוונטי בתחום החינוך ויש ארגונים הנותנים למנהלות הכשרה 

בנוסף . ם הראשונותובעיקר בשנתיי, מיוחדת מטעם הארגון במהלך עבודתן

  . ת מחייב את המנהלות לעבור קורס של המשרד המיועד להן"משרד התמ, לכך
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שכרן של המטפלות במעונות היום נמוך למדי ונקבע כתוצאה ממשא ומתן בין 

אין ועד עובדים ארצי . ועד העובדים של המטפלות בארגון לבין הנהלת הארגון

הנמוך מהשכר המשולם , לשכרןשל מטפלות וגם אין תקנות גורפות בנוגע 

שכר המטפלות נקבע במגבלות , יחד עם זאת. לסייעות העובדות בגנים העירוניים

, העובדות בגני הילדים במעונות היום, שכר הגננות. חוקי העבודה של המדינה

הגננות הללו אינן , ואולם. הגורם המעסיק אותן, ידי משרד החינוך-נקבע על

ולפיכך הן אינן זכאיות ;  שהן כפופות למנהלת המעוןנחשבות למנהלות הגן מפני

מה משכרן של גננות -לקבל את מרכיב הניהול בשכר ובפועל שכרן נמוך במידת

  . בגנים של הרשויות המקומיות אך גבוה משכר המטפלות במעונות היום

הגדיר , אשר הוזכר לעיל, מרים רוזנטל' ח הוועדה המייעצת בראשות פרופ"דו

דרישות ההכשרה והניסיון לאנשי צוות במעונות היום מחדש גם את 

, טבחית, מחנכת, מחנכת מובילה,  מנהלת מעון–כל התפקידים . ובמשפחתונים

 מחייבים רמות –מנהלת משפחתון ורכזת המשפחתונים , מדריכה חינוכית

ח "אמנם לא סביר שהדו. השכלה והכשרה גבוהות בהרבה מכפי שנדרש היום

ם הקרובות אך מתעוררת שאלה בנוגע לחשיבות של ייושם במלואו בשני

ייתכן שאיכויות . קריטריון ההשכלה לטיב הטיפול בילדים בגילאים הצעירים

עשויות להיות רלוונטיות , הפונות לעסוק בטיפול בגיל הרך, אחרות של הנשים

  . יותר

o  תכנים 

ומעלה משרד החינוך פרסם בעבר קווים מנחים לעבודה עם ילדים גילאי שנתיים 

ח "שפורסמו בדו, הסטנדרטים החדשים. וחלק ממעונות היום פועלים על פיהם

משפרים מאוד את המצב הקיים , רוזנטל' הוועדה המייעצת בראשות פרופ

גודל הקבוצה והתאמת מספר ; מבנה וציוד, סביבה פיזית: בהיבטים שונים

.  הבטיחותוניהול; טיפולית במסגרת לפעוטות-עבודה חינוכית; ילדים למחנכת

. טיפולית-ח קובע סטנדרטים ברורים ומפורטים בנוגע לתכנית החינוכית"הדו

 מתייחסת לסוגיית – פיקוח על מעונות יום לפעוטות –גם הצעת החוק החדשה 

כי הם ייקבעו בתיאום עם משרד , כאמור, טיפוליים וקובעת-התכנים החינוכיים

נכון , ואולם. ם לגני הילדיםכדי ליצור רצף חינוכי בין מעונות היו, החינוך

התכנים המועברים במעונות היום נקבעים תוך שיתוף פעולה בין צוות , להיום

לבין הצוות , ת"הפיקוח וההדרכה של רשתות המעונות ושל משרד התמ

  . והמנהלות במעונות
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 ת"משפחתונים בפיקוח משרד התמ 

 חלופי מודל חלפת כניסיון, השבעים שנות בסוף הוקמו הראשונים המשפחתונים

 משפחתון. ופעוטות תינוקות של התפתחותיים לצרכים יותר שיתאים, למעונות

 המטפלות. בבתיהן לטיפול ילדים המקבלות, של מטפלות מאורגנת מסגרת הוא

 יחידת של רכזת מקצועי ולהדרכה מסודרת לפיקוח נתונות במשפחתונים

 המטפלת ,רטיתפ הטיפול של מטפלת משירותי נבדלים ובכך, המשפחתונים

  ).4: 2004, ברמץ-פיכטלברג(בביתה  ילדים במספר

 6חינוכית לקבוצה של חמישה ילדים מגיל -משפחתון מוגדר כמסגרת טיפולית

הפועל בביתה של המטפלת בפיקוח ובהנחיה של רכזת , חודשים ועד גיל שלוש

המשפחתונים מופעלים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים . המשפחתונים

" סמל משפחתון"שקיבלו , רשות המקומית או באמצעות זכיינים פרטייםשל ה

' ה-'בימים א: הם יכולים לפעול במתכונת של שישה ימי עבודה. ת"ממשרד התמ

או במתכונת של , 7:00-12:00וערבי חג בין השעות '  וביום ו7:00-16:00בין 

בין השעות , ין או לחלופ7:00-16:30בין השעות ' ה-'בימים א: חמישה ימי עבודה

הכללים הנוהגים במשפחתונים דומים במובנים רבים לאלה של . 7:30-17:00

קביעת דרגות הזכאות לסבסוד וההכשרה הנדרשת , לוח החופשות: מעונות היום

  ).בדומה למטפלות(ממנהלת המשפחתון 

ת החלו לפעול בראשית שנות התשעים "המשפחתונים בפיקוח משרד התמ

בהתאם להנחיות . לים על רקע המצוקה והמחסור במעונותביוזמת עיריית ירוש

המעוניינת להקים מערך משפחתונים , רשות מקומית, ת"של משרד התמ

ההכרה . צריכה לפנות למשרד כדי לקבל הכרה ממנו, ת"בפיקוח משרד התמ

, שהרשות המקומית יוזמת, מתקבלת במהלך ישיבה של ועדת היגוי מיוחדת

רשות .  או בהרחבה של מערך המשפחתונים ביישובהבוחנת את הצורך בפתיחה

 28מקומית שקיבלה הכרה מהמשרד צריכה למנות רכזת אחראית לכל 

שתבטיח את התאמת המשפחתונים לתנאים הדרושים לקבלת , משפחתונים

הכשרת מנהלת , תנאים פיזיים בדירה(ת "סמל משפחתון ממשרד התמ

קור בית ובמפגש עם בני ביתה בתהליך המיון הרכזת מחויבת בבי). המשפחתון

על מנת לעמוד מקרוב על התאמתם , זוגה וילדיה-בן, של מנהלת המשפחתון

מנהלות המשפחתונים שעמדו בכל הדרישות לקבלת סמל . לסביבת המשפחתון

שתדון בכל הבקשות ותמליץ , ידי הרכזת לוועדת ההיגוי-משפחתון יוזמנו על

  . לאשר את המנהלות המתאימות
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פחתונים אחראית על ההיערכות לפתיחת שנת לימודים במשפחתונים רכזת המש

על עריכת ההתקשרות החוזית בין הרשות המקומית לבין ; חדשים או קיימים

כדי , לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים ביישוב; מנהלות המשפחתונים

ידי -שיופנו על, לקבל ממנה סמל ממשרד הרווחה שיאפשר שיבוץ ילדים בסיכון

לערוך בקרה מקצועית על ; להדריך את מנהלות המשפחתונים; חלקההמ

לקלוט ולשבץ את הילדים ; עבודתן ועל תחום הניהול הכספי של המערכת

עליה להיות בוגרת תואר ראשון , נכון להיום. במשפחתונים ולטפל בפניות הורים

בחינוך לגיל הרך או בעלת התמחות בגיל הרך לאחר תואר ראשון בתחומים 

עליה גם להיות בעלת ניסיון של שנתיים . או בוגרת תכנית שוורץ, וביםקר

הרכזת היא עובדת . בהדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות לגיל הרך

  .ת אחראי למימון עלות שכרה"ומשרד התמ, הרשות המקומית

 צהרונים 

, 3-10ת החל להידרש לסוגיית הצהרונים לילדים בגיל " משרד התמ2007בשנת 

שיינתן לצהרונים שיעמדו בדרישות נוהל , והודיע כי ינהיג אישור הכרה חדש

 לשלב ילדי הורים עובדים זכאים יכוליםבלו אישור הכרה יצהרונים שק. ההכרה

ת "כפי שהגדיר אותה שר התמ, מטרת התכנית. ולקבל עבורם סבסוד מהמשרד

בותן של להסיר את אחד החסמים העיקריים להשתל" הייתה, אלי ישי, דאז

להשתלב , מהות רבות להגדיל את משרתןיבדרך זו תוכלנה א. מהות בעבודהיא

ובכך להגדיל את פוטנציאל , במשרה מלאה ולטווח ארוך, בעבודה יציבה

והוא ) 2007/08(ח " יישום התכנית החל בשנת תשס."ההשתכרות של משפחתן

השתתפו כבר ) 2010/11(א "בשנת הלימודים תשע.  ילדים בלבד4,000כלל 

לא כל .  ילדים60,000 ילדים ובשנתיים הבאות התכנית תורחב לכדי 20,000

 1-4 חילה ביישובים הנמנים על אשכולותהתכנית הת. יישוב זכאי לנוהל הכרה

 צהרוניםה. 7 והורחבה בהמשך עד יישובים באשכול 12כלכלי-בדירוג החברתי

כל . ים של הנוהל בקריטריונועמדו, לפחותשהוכרו מיועדים לחמישה ילדים 

בלשכות התעסוקה , ת"יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ צהרון שיוכר

                                                        
כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסווג את היישובים -הדירוג החברתי  12

המציג את , ידי מדד-לאחר אפיונם על, )הגבוה (10ועד ) הנמוך (1- העירוניים בסולם מ
  . כלכלית של אוכלוסיית כל אחד מהיישובים-הרמה החברתית
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יוכלו ) על פי קריטריונים(כך שהורים עובדים זכאים , וברשויות המקומיות

  .13ולשלם מחיר מסובסדלשלוח את ילדיהם לצהרון מוכר 

  סיכום ביניים והשלכות למדיניות . ג.1

 הרואה לנגד עיניו את מערכת ,  מפקח ומתכנןאין גורם. העדר ראייה כוללת

גופים רבים מדי עוסקים . 6מלידה ועד גיל , החינוך לגיל הרך בשלמותה

הרשויות , משרד הבריאות, ת"משרד התמ, משרד החינוך: במלאכה

המטפלת , העדר ישות מקצועית אחת מכוונת. המקומיות וארגונים שונים

 מורגש במיוחד בגילאים 0-6יל בכל הנושאים הקשורים לחינוך ילדים מג

שראיינו לצורך , הדעה הרווחת בקרב בעלי התפקידים. 0-3, הצעירים יותר

צריכה לחול על , 0-6, שהאחריות הכוללת על הגיל הרך, הסקירה הייתה

, שמהלך זה נמנע בשלב זה מסיבות פוליטיות, ההערכה הייתה. משרד החינוך

משום , כן גם מסיבות תקציביותו, כמו יוקרה ומאבקי כוח בין המשרדים

 .שלקיחת האחריות משמעותה הקצאת תקציבים

 המסדירה הקצאה של קרקע ציבורית , בהעדר חקיקה. מחסור במעונות

. נוצר מחסור חמור במעונות, גם לא בשכונות חדשות, לבנייה של מעונות יום

שהרשות המקומית אחראית , ובמיוחד מגני החובה, בשונה מגני הילדים

אין חובה דומה במקרה של מעונות , צות לבנייתם קרקעות ציבוריותלהק

הארגונים המפעילים מעונות יום צריכים לזכות במכרז על הקרקע . היום

תכנונם והקמתם , תהליך אישורם. 14תוך שהם מתחרים זה בזה, הציבורית

מה שבהכרח מסבך את , של מעונות היום כרוך בתיאום בין גורמים רבים

גורמת , מחסור במעונות יום והעובדה שהביקוש עולה על ההיצעה. 15התהליך

                                                        
  :  בנושא אפשר לראות בקישור זהמידע נוסף  13

  http://www.tamas.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Tzaharonim/Tzaharonim.html 
  .2008 במרץ 10, ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה מ194על פי פרוטוקול מספר    14
 2011תעסוקה ומגורים שיצא בינואר , מסחר, על פי תדריך תכנון לשילוב מבני ציבור   15

, משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל, בעקבות מחקר משותף למשרד הבינוי והשיכון
ויים ברשות המקומית גני ילדים תל: ההבדל בין גני ילדים ומעונות יום הוא כדלקמן

וביזמות פרטית ; במשרד החינוך במימון ובאישור; תכנון והקמה, אישור, בנושאי מימון
מעונות היום לעומת זאת זקוקים לרשות המקומית ולמשרד הבינוי . לשם תכנון והקמה

; ת לצורך מימון ואישור"במשרד התמ; תכנון והקמה, אישור, והשיכון בנושאי מימון
וביזמות פרטית לצורך ; במפעל הפיס לצורך מימון; ת לצורך אישורבמשרד הבריאו

 .תכנון והקמה, מימון
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האמצעים להסדרת . לעליית מחירים במסגרות הפרטיות שאינן בפיקוח

ובאופן , פעילותן של מסגרות אלה בעייתיים ובלתי יעילים מבחינות רבות

. שיאכוף את היישום, כללי אינם אפשריים ללא תקציבים למערך פיקוח

התאמתם של הגנים הפרטיים לדרישות המתחייבות ש, בעיה אחרת היא

אל " תתגלגל"אשר , מהצעת החוק החדשה כרוכה בהגדלת עלויות בגנים

ח בחודש " ש3,500-עד כ, ההורים בהעלאת שכר הלימוד בצורה משמעותית

 ).2011, סיקולר(

 הקושי . היקף מעונות היום והמשפחתונים במגזר הערבי מצומצם במיוחד

, 3ובמיוחד לילדים מתחת לגיל , מהות לילדים צעיריםבמגזר זה של אי

גם הביקוש לאימהות עובדות במגזר . המבקשות לצאת לעבודה גדול מאוד

, וכן קיימים חסמים שונים, כמתבטא במחסור במקומות עבודה, זה נמוך

המונעות מנשים במגזר הערבי , כתוצאה מסיבות חברתיות ותרבותיות

 .וחד לעבודה מחוץ ליישובובמי, והבדואי לצאת לעבודה

 במעונות היום ובמשפחתונים שבפיקוח מת ההשכלה וההכשרה של הצוותר 

. ת נמוכה בהרבה משל הצוות החינוכי בגנים של משרד החינוך"משרד התמ

גם שכרן של המטפלות והגננות במסגרות אלה נמוך מזה של , בהתאמה

.  משרה מלאההסייעות בגנים והן אף נדרשות לעבוד יותר שעות לצורך

שגיבש את הרפורמה במוסדות להכשרת מורים בישראל , מתווה אריאב

 כי הפער ברמת, קבע) 2006, ח ועדת אריאב"דו;  בעבודה4יורחב בפרק (

 אינו 3-6 לבין מי שעובדת עם גילאי 0-3ההכשרה בין מי שעובדת עם גילאי 

כל עוד , ולםוא. 0-6מתקבל על הדעת וכי יש להכשיר עובדים לכל טווח הגיל 

ת אחראי על מעונות היום ועל המשפחתונים ביכולתו לקבוע את "משרד התמ

ח הוועדה המייעצת בראשות "יישומו של דו. רמת ההכשרה הנדרשת מעובדיו

 . רוזנטל אמור לשפר מאוד את המצב' פרופ

שחוק חינוך חובה אינו חל על שנתוני הגיל , המחסור במעונות יום קשור לכך

, ללא החובה. ד והמדינה אינה חייבת לספק להם שירותי חינוךהצעירים מא

לו משרד החינוך . הנושא אינו עומד במקום גבוה בסדר העדיפות של המדינה

 ולו היו מוקצים 0-6לכל טווח הגיל , על פי חוק, היה מקבל עליו אחריות מלאה

יחד עם . המצב היה שונה, לנושא זה התקציבים הנדרשים מתקציב המדינה

  יש דרכים , ת"כשהמעונות הם באחריות משרד התמ, גם במצב הנוכחי, אתז
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אחת . לעגן את החובה להקצות שטחים ציבוריים להקמת מעונות נוספים

, הדרכים להניע את השינוי היא שימוש בחקיקה או בהוראות תכנוניות חדשות

ת שיסדיר א, הניסיון לחוקק חוק. שיחייבו הקצאת שטחי ציבור לצרכים אלה

מבלי לדאוג לכך שייבנו גנים חלופיים תקניים או שיהיה , נושא הגנים הפרטיים

בהכרח יגרום להוצאת גנים מהמאגר הקיים ולהעלאת שכר , פיקוח על המחירים

  .הלימוד להורים בצורה משמעותית והוא בלתי אחראי

  המקומיות משרד החינוך והרשויות :3-6 החינוך לגילאי מערכת . 2

יחד עם . הינו בתוקף) 3-4לגילאי (חוק לימוד חובה חינם מגיל שלוש זה זמן רב ש

משרד , למרות שחוק זה טרם הוחל בכל הארץ. תהליך יישומו איטי למדי, זאת

כמוגדר בחוק , החינוך אחראי לכלל הילדים מגיל שלוש מבחינת הפיקוח

במקומות בהם טרם הוחל חוק לימוד . 196916-ט"תשכ, ספר-הפיקוח על בתי

. 3-4משרד החינוך אינו חייב לממן את פתיחת הגנים לגילאי , בה מגיל שלושחו

אמנם בעבר משרד החינוך מימן בניית גנים באזורים פריפריאליים או באזורי 

למרות שמשרד , בנוסף לכך. עדיפות לאומית אך הדבר אינו מוסדר באופן שיטתי

שלא הוחל בהם חוק החינוך אינו אחראי על בינוי גנים ועל הפעלתם במקומות 

כן מופעל מנגנון של שכר לימוד מדורג והנחות להורי , 3-4לימוד חובה על גילאי 

כאשר הרשות , בסבסוד קטן יחסית, יש לומר, מדובר. ילדים בגילאים אלה

  .17 אחוז מההנחה ולא משרד החינוך25-המקומית נושאת ב

  : 3-4כמה בעיות מרכזיות מתעוררות לנוכח הסדרי החינוך לגילאי 

 הרשות המקומית מתקשה לעיתים , במקומות בהם טרם הוחל החוק

הבעיה מחמירה גם כתוצאה מהקושי . 3-4להשקיע בפתיחת מסגרות לגילאי 

  .למרות מדיניות ההנחות הנהוגה, של ההורים לממן את שכר הלימוד

                                                        
  : את נוסח החוק המלא אפשר לראות בקישור זה  16

  http://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_036.htm 
 :הנחות וגובה ההנחה אפשר לראות דרך קישור זהאת הקריטריונים ל  17

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/Irgun/Gani
m2010_2011.htm  
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 מתקשות להדביק , 3-4המעוניינת להעניק חינוך לגילאי , רשויות מקומיות

.  הנובעת מהגידול הדמוגרפי ולפתוח בהתאמה מסגרות חדשותאת הדרישה

כמתחייב , הן נוטות להעדיף את הבטחת קיומן של המסגרות לילדי החובה

 . חובה-על פני המסגרות לילדי טרום, מהחוק

  גם במקומות בהם החוק הוחל במלואו קיים לעיתים מחסור חמור

מיוחד במגזר הערבי בעיה זו ניכרת ב. המקשה על יישום החוק, בתשתיות

כמו הבאת מבנים יבילים או , יש לכך פתרונות  שונים, יחד עם זאת. והבדואי

, ובמיוחד האפשרות של דירות שכורות, פתרון כזה. שכירת מבנים קיימים

כפי שמראה בלס בעבודתו על מערכת החינוך במגזר , אינו בהכרח גרוע

 . )14-18: 2006, בלס(הבדואי 

  3ולת חוק לימוד חובה מגיל מדיניות ותח. א.2

 או מגיל 3מגיל , באופן מלא או חלקי,  יישובים151חוק לימוד חובה חל היום על 

ידי הלשכה -שסיווגם על, 1-3עד עתה החוק הוחל ביישובים באשכולות .  בלבד4

תהליך . כלכליים-המרכזית לסטטיסטיקה מבוסס על קריטריונים חברתיים

במיוחד , ץ בנושא"ותית בעקבות התערבות בגהחלת החוק קיבל דחיפה משמע

בכל הנוגע ליישובים הערביים הכלולים באשכולות אלה וזאת על רקע העתירה 

 המגמה להשלים את החלת החוק על . 18ידי ארגון עדאלה-שהוגשה בעניין זה על

                                                        
ברשימת , כלכלי-ההחלטה להחיל את החוק על היישובים לפי דירוגם החברתילמרות  18

 נכללו גם יישובים שנקבעו כאזורי 3היישובים שעליהם הוחל חוק לימוד חובה מגיל 
צ "אולם יישובים אלה הוצאו מחולת החוק בעקבות החלטת בג. עדיפות לאומית

 ועדת המעקב – 11163/03צ "בג( בעתירה של המרכז המשפטי עדאלה 2006מפברואר 
 הטענה). 27.2.2006, העליונה לענייני הערבים בישראל ואחרים נגד ראש ממשלת ישראל

נעשית על פי אינה שקביעת אזורי העדיפות הלאומית , של מרכז עדאלה התמקדה בכך
כי , צ" קבע בג2006בשנת , ואכן. כלכליים כמתחייב מהחוק-חברתייםקריטריונים 

ירה אזורי עדיפות לאומית והעניקה להם הטבות בתחום החינוך החלטת הממשלה שהגד
כי , צ"עוד טען בג. היא מפלה ובלתי חוקית וכי היא תהיה בטלה מתוקף בתוך שנה

ההחלטה אילו יישובים יוכרזו כאזור עדיפות לאומית נתונה על פי חוק בידי הכנסת ולא 
 היישובים בהם יוחל שיש להוציא מרשימת, משמעות ההחלטה הייתה. בידי הממשלה

כלכליות - את היישובים שנמצאים שם שלא מסיבות חברתיות3חוק לימוד חובה מגיל 
, עוד קבעו השופטים. ולהכניס אליה יישובים ערביים ודרוזיים רבים שלא היו בה קודם

ההטבות המוענקות לאזורי עדיפות לאומית חייבות להיות מעוגנות בחקיקה ולא כי 
בית המשפט העניק למדינה תקופה של . ת נטולת קריטריונים ברוריםמדיניולהתבסס על 

אולם בתום תקופה זו החלה המדינה לבקש מבית המשפט . שנה ליישום פסק הדין
לבסוף הורה בית המשפט על הארכת . להאריך את התקופה שנקבעה ליישום פסק הדין

 פסק הדין היא אחת ההשלכות של. 2009 בספטמבר 1- התקופה ליישום פסק הדין עד ל
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כלכלי תיטיב מאוד את המצב במגזר - בסולם החברתי3כל יישובי אשכול 

יוכנסו חמישה יישובים , ב"ת הלימודים הנוכחית תשעבשנ, למשל, כך. הערבי

  . ערביים נוספים לרשימת היישובים שהחוק חל עליהם

, ראשית: להפעלת החוק ביישובים הערביים יש משמעויות בכמה ממדים

, שנית; שכלל לא היו שם קודם, 3-4ביישובים רבים ייפתחו גנים חדשים לגילאי 

-אשכולות התחתונים של הסולם החברתיהמסווגים ב, למרות שביישובים אלה

רבים מהם , העונים לכאורה על הקריטריונים להנחות, כלכלי יש הורים רבים

משמעות הדבר . מתקשים להוכיח את זכאותם בהעדר תלושי משכורת מסודרים

עד לתחולת צו לימוד חובה העדיפו רבים מהם שלא : שגם בעניין זה חל שינוי

שמיים של הרשות המקומית והעדיפו אפשרויות לשלוח את ילדיהם לגנים הר

במגזר זה עלותם נמוכה מעלות הגן של הרשות (כמו גנים פרטיים , זולות יותר

או , אסלמיות-בחלקן עמותות דתיות, גנים שמפעילות עמותות, )המקומית

מרגע שההשתתפות בגני הרשות המקומית היא , אולם. השארת הילד בבית

יש חשיבות רבה לכך , ושלישית; די הורים אלהי-היא כן תועדף על, חינם

כבר בגיל צעיר , בפיקוח אשר, שילדים ייכנסו למערכת החינוך הרשמי

כניסה מאוחרת של ילדים למערכת . והתפתחותם תלווה בעיניים מקצועיות

מעמיקה את הפערים בין הילדים , כפי שקורה הרבה במגזר הערבי, חינוך זו

  . ין המגזר היהודיבתוך המגזר הערבי ובינו לב

גילאי (חובה -ילדי טרום,  טרם הוחל3-4במקומות בהם חוק לימוד חובה לגילאי 

. מוגדרים חייבי רישום) 5גילאי (מוגדרים זכאי רישום ואילו ילדי החובה ) 3-4

שהמדינה אינה מחייבת את זכאי הרישום וגם אינה מחויבת , משמעות הדבר

הרשויות , כתוצאה מכך.  ילדי החובהכלפיהם באופן שבו היא מחויבת כלפי

 לגנים אם אין די מקום 3-4המקומיות יכולות לדחות רישום של ילדים גילאי 

 במקומות 3-4המדינה גם אינה מחויבת לספק לגילאי . בגנים או מסיבות אחרות

, כמו פסיכולוג וסייעות רפואיות, אלה שירותים שניתנים לילדי חובה

לדים הצעירים יותר רק במימון הרשות המקומית והשירותים האלה ניתנים לי

לעיתים חוק לימוד חובה חל על שכונות או על רחובות . או במימון ההורים

בעוד שהעיר , "שיקום שכונות"מסוימים בשכונות מתוקף הגדרתם במסגרת 

                                                                                                                             

 בגני הילדים 3-4משרד החינוך משתתף בתשלום שכר הלימוד של גילאי , שנכון להיום
 .גם ביישובים שצו לימוד חובה אינו חל עליהם, במגזר הדרוזי
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 אמנם הילדים פטורים מתשלום אך ההורים אינם –כולה אינה תחת הצו 

על אף ההבדל החוקי והפורמלי בין ילדי חובה . ותמחויבים לרשום אותם למסגר

חלק מן הרשויות המקומיות מחויב מאוד גם לגילאי , חובה-ובין ילדי טרום

  .חובה-טרום

רשויות מקומיות מסוימות עדיין מתקשות להדביק את הקצב , יחד עם זאת

בדומה למה שנכתב . בהתאם לצורך ולדרישה, ולהבטיח שיהיו מספיק גני ילדים

אחת הבעיות היא באיתור מבנים מתאימים לגנים או , ל לגבי המעונותלעי

בהעדר קרקעות ציבוריות זמינות מוצאים . בתכנון ובנייה של מבנים חדשים

. לעתים פתרונות בשכירת מבנים קיימים באופן זמני או בשימוש במבנים יבילים

שמש שלעיתים מדובר במבנים ברמה ירודה שאינם מתאימים ל, התוצאה היא

כאשר יש מחסור , ובכל מקרה. דבר זה קורה גם בערים הגדולות. כגני ילדים

  .חובה-תמיד תהיה ההעדפה של ילדי החובה על פני ילדי טרום, בכיתות גן

שפעלו , יש להתייחס לשתי מגמות נפרדות, לצד ההרחבה של תחולת החוק

אשכול האחת היא יצירת מערכים של , הילדים בשנים האחרונות בזירת גני

  . החטיבות הצעירות–והשנייה ; גנים

. אשכול גנים הוא תבנית שמשרד החינוך מעודד כיום ומרחיב את פעילותה  )א

. הנמצאות במרחב אחד, 3-6לגילאי , הכוונה היא לארבע כיתות גן או יותר

" אופק חדש"המשרד מעודד זאת באמצעות תגבור שעות ועיגונן בתכנית 

אשכול גנים ישים בעיקר באזורים . אשכולובהוספת תפקיד של מנהלת 

  . מפני שעל הגנים להיות בקרבת בתי הילדים, צפופי אוכלוסייה

 גני חובה הנמצאים במסגרת החינוך –לעומת זאת , החטיבות הצעירות  )ב

אך נתונים בפיקוח של האגף , הספר-בבית 'ב-'אבשילוב עם כיתות , היסודי

גם אם אין מדובר במדיניות . היום דווקא מתמעטות –יסודי -לחינוך קדם

צמצום החטיבות הצעירות משקף את הלך הרוח , רשמית של משרד החינוך

המבקש להקפיד על הפרדה בין אגפי החינוך , הקיים היום במשרד החינוך

שהחטיבות הצעירות נפוצות במיוחד , מעניין לציין. יסודי והיסודי-הקדם

. הספר היסודיים-ו בשטח בתישם רבים מגני החובה שולב, במגזר הערבי

התפיסה המובילה היום במשרד החינוך היא כי החינוך לגיל הרך הוא שלב 

-ייחודי וראוי להתייחס אליו כשלב חינוכי עצמאי מבית, חינוכי משמעותי

, יסודי-שראתה בחינוך הקדם, אולם בעבר רווחה גישה אחרת. הספר

 . ' לקראת כיתה אשלב שנועד להכין את הילדים, ובמיוחד בגן חובה
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משרד החינוך נוטה להעדיף התנהלות עצמאית של גני הילדים גם אם הם 

המשרד . הספר-של מנהלי בתי" הכתבות"ללא , ספר-בתוך בתי) פיזית(נמצאים 

חותר לכך שהגננות תיצמדנה לתכנית העבודה של הגנים ותיקחנה אחריות על 

נהלותן העצמאית מזכה אותן שהת, מדיניות כזו מתאימה גם לגננות. ניהול הגן

המדיניות . המתבטא גם במשכורת, בסמל מוסד ובסטטוס של מנהלת הגן

הנוכחית של משרד החינוך גם משתקפת בשינויים בגיל הילדים שהכשרת 

בעבר התייחסה הכשרת המורים לטווח הגיל . המורים לגיל הרך מכוונת אליהם

ת ההפרדה בין אגפי הגיל מגמ. 'ב-' וכללה גם הכשרה להוראה בכיתות א3-8

במשרד החינוך הובילה להורדת גילאי הילדים שהכשרת המורים לגיל הרך 

  .0-6וכיום מדובר בטווח הגיל , מתייחסת אליהם

 תקצוב. ב.2

  : כמה עקרונות מרכזיים מנחים את תקצוב גני הילדים בישראל

  משרד החינוך משלם באופן ישיר את שכר הגננות: )5גילאי (גני חובה ,

ידי -המועסקות על, ומעביר לרשויות המקומיות את שכר הסייעות; כמעסיק

.  ועשר שנות ותק6המחושב לפי ממוצע של דרגה , הרשויות המקומיות

הרשות המקומית נושאת בעלות תפעול הגן ומממנת באופן מלא גם את כל 

קציני ביקור סדיר , היועצים, השירותים הנלווים כמו השירות הפסיכולוגי

 . רפואיים אחרים-ירותים פרהוש

 הגננות והסייעת הן עובדות הרשות המקומית : )3-4גילאי (חובה -גני טרום

תחשיב עלות הגן כולל את שכר הגננת והסייעת . ומקבלות ממנה את שכרן

שכר הגננות מחושב ). הוצאות בגין תפעול הגן(ואת כל ההוצאות שאינן שכר 

 ועשר שנות 6 לפי דרגה –שכר הסייעות  שנות ותק ואילו 12על פי ממוצע של 

 משרד החינוך משתתף 3-4במקומות שחוק לימוד חובה הוחל על גילאי . ותק

במקומות . והרשות המקומית משלימה את היתרה,  אחוז מהעלות לילד90-ב

 . חובה-בין ילד בגן חובה לילד בטרום, אין הבדל מבחינת ההורים, אלה

 יש הבדל בין תקצוב גנים : זוריותרשויות מקומיות לעומת מועצות א

, ברשות מקומית. ברשויות מקומיות לבין תקצוב גנים במועצות אזוריות

מופעלת מערכת שכר לימוד ,  חל על היישובאינוכאשר חוק לימוד חובה 

 אחוז מגובה ההנחה והרשות המקומית 75- משרד החינוך משתתף ב–מדורג 
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החישוב הוא לפי , לעומת זאת, ותבמועצות אזורי.  אחוז מהעלות25נושאת ב

 אחוז מעלות הפעלת ג חובה 85משרד החינו משתת ב. ג ולא לפי ילד

ג חובה מוגדר כג ).  אחוז85ה יסובסדו ב, וא יש כמה גני חובה(ביישוב 

המשרד משתת ב.  ילדי לפחות ולפחות אחד מה בגיל חובה11שיש בו 

3יישוב לגילאי  אחוזי מעלות הפעלת ג שני ב10 בג המוגדר ג חובה . 4

ממש כמו ברשויות , חובהואילו בג טרו, הגננת הינה עובדת מדינה

המשמעות של תקצוב לפי . הגננת היא עובדת המועצה האזורית, המקומיות

ג ולא לפי ילד היא שבמועצות האזוריות לא מופעלת מערכת שכר לימוד 

יתרת .  וההורי אינ זכאי להנחות,מדורג על פי מבח הכנסה של הורי

מוטלת על ההורי לילדי גילאי , מעבר להשתתפות משרד החינו, העלות

3  11שא יש ביישוב , הרציונל להחלטה זו מבחינת משרד החינו הוא (4

. ילדי בלבד אי סיבה שהמשרד יסבסד את העלות המלאה של הפעלת ג

 לגבות את התשלו מהורי היישובי הגדולי שמפסידי מכ יכולי

3הילדי גילאי  4.( 

 נשמר העיקרו המבחי בי 3במקומות בה הוחל חוק לימוד חובה מגיל   

כאשר ברשויות המקומיות כל ילד , רשויות מקומיות למועצות אזוריות

.  אחוז90 הג מתוקצב ב– אחוז ואילו במועצות האזוריות 90מתוקצב ב

3גני לגילאי , כלומר  80בה חל החוק יסובסדו ב, מועצות אזוריות ב4

3הילדי לגילאי אחוז נוספי על עשרת האחוזי שבה מסובסדי גני  4 

במקרי שהחוק חל רק על ילדי . במועצות אזוריות שהחוק אינו חל עליה

רק ילדי , מגיל ארבע ויש ג שחלק מהילדי בו בני שלוש וחלק בני ארבע

 .  אחוז90גיל ארבע יתוקצבו ב

 מבחינת המועצות האזוריות ישנה העדפה לפתיחת ג : הסעת הילדי

הסעת ילדי . כדי להימנע מהצור להסיע את הילדי, ביישובי עצמ

היות שעלות  ,אינה פשוטה מבחינה בטיחותית וג לא מבחינה תקציבית

3במקרה של גילאי , ההסעות ידי היא באחריות הרשות ואינה ממומנת על, 4

המשרד מממ רק הסעות לילדי ג חובה ורק א המרחק בי . שרד החינומ

מאחר שבמועצות אזוריות יש . 19מ" ק2מקו המגורי לג הילדי עולה על 

3גילאי לגילאי ייתכ שיש ביישוב רק ג אחד רב, הרבה יישובי קטני 6 .  

                                                        
:  משרד החינו בנושא ההסעות ראולפירוט הנהלי של  19

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalHorim/Templates/IncludeRegular 
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 רשמי התקצוב של הגני בחינו המוכר שאינו: החינו המוכר שאינו רשמי 

ההבדל . דומה לתקצוב הגני הרשמיי ומבוסס על העקרונות שצוינו לעיל

, )בעלויות(שמשרד החינו מעביר את התקציב לארגוני השוני , הוא בכ

משרד החינו מחשב ג במקרה . המשלמי את שכר של הגננות והסייעות

פי דרגה  שנות ותק ואת שכר הסייעות ל12זה את שכר הגננות לפי ממוצע של 

המשרד מעביר תקציב לארגוני השוני לפי מספר .  ועשר שנות ותק6

ואינו מתקצב את עלויות אחזקת הג ותפעולו או את העלות של , הילדי בג

 .ההסעות

המימו מבוסס על , בגלל מיעוט ילדי במקו, כאשר גני אינ מלאי 

 ילדי מחשבי תוספת. כמושג וירטואלי" ילדי השלמה"חישוב ע 

 ברשויות מקומיות המקבלות 31שמביאה את מניי הילדי ל, וירטואלית

כ אפשר לתת לג . 20 ברשויות המקומיות נטולות המענק33את המענק ול

מתייחסי לג כאילו מספר הילדי בו , כלומר. גננת וסייעת במשרה מלאה

פ החישוב מצב זה דומה לאו. למרות שאי בו, )33 או 31(הוא על פי הנדרש 

. כלל לומדי מעט מאוד ילדיש בדר, בנוגע לגני החינו המיוחד

מחלקי את : החישוב של מספר הגני הנדרש ברשויות המקומיות נעשה כ

וכ ) 33 או 31(הילדי ברשות לפי מספר הילדי שצריכי להיות בכל ג 

מיות הרשויות המקו. גננות וסייעות צריכי להיות, מחשבי כמה גני

  . יכולות לחלק בעצמ את הילדי בי הגני

                                                                                                                             

Text.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={1D1E41B9-35CE-40FA-B1EF-
AB794A24DAB5}&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fPortalHorim%2fNe

halimVehanchayot%2fHasaot%2f&NRCACHEHINT=Guest#2  
 מצב בגי רשויות לפצות כדי הפני משרד דר שמועבר ממשלתי מענק האיזו הוא מענק  20

 2004  בשנת.ייחודיות בעיות בפתרו לסייע כדי וכ, נמוכות עצמיות והכנסות נחות כלכלי
בישראל . גדיש ועדת בהתא להמלצות האיזו מענקי את להקצות הפני משרד החל

. זולא כל הרשויות המקומיות מקבלות מענק אי, אול,  רשויות מקומיות255ישנ כיו 
בהתא לנוסחת גדיש אינ זכאיות לקבל מענק איזו מאחר שישנה קבוצה של רשויות 

2007בשני . הכנסותיה בפועל גבוהות מהוצאותיהש  רשויות מקומיות 21  היו2008
  .לא קיבלו מענק איזוש
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. הרשויות המקומיות יכולות להשפיע במידה רבה על מערכת החינוך שלהן

אמנם כללי התקצוב של משרד החינוך נתונים אך הרשות המקומית יכולה לתת 

עדיפות לתחום החינוך לגיל הרך ולבחור להקצות לכך יותר משאבים מטעמה 

במטרה לשפר את השירותים לילדים , ממקורות חיצונייםואף לגייס כספים 

ובמיוחד בגנים , אפשר להוסיף תקציב לשעות סיוע בגנים, כך למשל. ולהוריהם

משרד החינוך נהג בעבר לתקצב שעות סיוע אך הפסיק זאת בשנים (גיליים -רב

להקטין את מספר הילדים בגן ; לקבוע תקציב גבוה לתפעול הגנים; )האחרונות

להפעיל תכניות ; שהמשרד אינו מתקצב, ת בעלות הנוספת של פתיחת גניםולשא

ולהפעיל קייטנות בגנים תוך סבסוד השתתפותם של ילדים ; חינוכיות מיוחדות

  ). עשר בגנים בירושלים-כמו למשל מדיניות החודש האחד(ממשפחות חלשות 

,  אליהןהרשויות המקומיות אמונות על מיצוי התקציבים שמשרד החינוך מעביר

" ינג'מצ"למשל למטרת בינוי הגנים או להפעלת תכניות חינוכיות שנדרש בהן 

(matching)ובעיקר בשל מצוקה –מסיבות שונות , לעיתים, ואולם.  מטעמן 

 קורה שרשויות מקומיות –תקציבית המונעת מהן לכסות את חלקן בהוצאות 

בר בתקציבים מדו. אינן יכולות לנצל את כלל המשאבים העומדים לרשותן

לדוגמא באחת הרשויות המקומיות , כך(שעשויים להגיע למיליוני שקלים בשנה 

  ).שהשתתפו במחקר

הרשויות המקומיות נבדלות ביניהן במידת הגמישות שהן מאפשרות לגננות 

המיועדים , באמצעות התקציב השנתי או מענקים מיוחדים, בניהול העצמי

לפעילויות , לצעצועים ולמשחקים, יצירהלרכישת ציוד : לתפעול השוטף של הגן

). והגננות מדווחות בדיעבד על ההוצאות(וכיוצא באלה , לגינון, מיוחדות

זה מעניק , כשהרשות המקומית נותנת לגננות יד חופשית בניהול הוצאות הגן

לגננת וגם להורים תחושה של השפעה על עיצוב הגן ופעילותו ומאפשר פעולה 

  .ננת תהיה תלויה ברשות בכל עניין פעוטמבלי שהג, מהירה יותר
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  תשלומי הורים. ג.2

, במקומות שחוק לימוד חובה אינו מוחל בהם, חובה- בגני טרוםשכר הלימוד

, ח בחודש" ש600-800כלל בין -ידי הרשות המקומית והוא נע בדרך-נקבע על

שאינן מועצות , ברשויות המקומיות. ומשולם במשך עשרה חודשים בשנה

פועלת מערכת הנחות על פי קריטריונים של , בהן לא הוחל עדיין החוק, אזוריות

 אחוז 75-משתתף ב, כאמור, המשרד(המבוססת על מבחן הכנסה , משרד החינוך

  ). מגובה ההנחה

אמנם הרשויות המקומיות עוסקות בגביית הסכומים , לגבי שיעורי ההנחה

 ההורים הזכאי אך לא בכולן ידעו לומר מהו שיעור, ומשתתפות בעלותם

אפשר למצוא לכך תשובה מסוימת בדברי ההסבר לספר התקציב . להנחות

 כלומר כל, כי ביישובים הנהנים משכר לימוד מדורג, שם נאמר. 2009/2010

 ילדים 81,459לומדים , 3היישובים שאינם כלולים בחוק לימוד חובה מגיל 

, כלומר.  אחוז63על עמד ) בכל הארץ( ושכר הלימוד הממוצע שנגבה 3-4גילאי 

  .  אחוז משכר הלימוד הכולל ניתן כהנחות להורים זכאים37

; תשלומי חובה ובמיוחד אגרת ביטוח) 1: (תשלומים נוספים הנגבים מההורים

, סל תרבות, תכנית קרב:  תשלומים בגין תכנית לימודים נוספת–ן "תל) 2(

תפות בה היא בגדר שההשת(ת "עלויות הזנה של יום חינוך ארוך או תכנית מיל

  .   תשלומים נוספים שנגבים מההורים בהסכמתם–ודמי שכלול ) 3(; )רשות

התקצוב של משרד החינוך ושל הרשות המקומית ושכר הלימוד הנגבה מן 

, חובה במקומות שטרם הופעל בהם חוק לימוד חובה-בגני טרום, ההורים

. חזקת הגן ותפעולו למימון שכר הגננות והסייעות ולא–כלל - בדרך–מספיקים 

כדי להיטיב , רשויות מקומיות מסוימות מפנות משאבים מוגדלים לגנים, כאמור

את השירות לילדים ולהוריהם אך יש גם רשויות מקומיות או גנים מסוימים 

, ידי משרד החינוך-הממומנות על, בהן פועלות תכניות תוספתיות, ביישוב

  ). ת קרן קרב לדוגמאתכני, ראה בהמשך(הרשות המקומית וההורים 

כמו , כל תוספת מעבר למה שמשרד החינוך קבע כסטנדרט: תשלומי רשות

, מתנות שחוזרות אל הילדים, מסיבות, העסקת שומר, תרבות, טיולים, חוגים

דורשת , צעצועים וספרים, ארוחת בוקר משותפת ולפעמים אפילו משחקים

ם מחויבים לשלם דבר פרט על פי החוק ההורים אינ, יחד עם זאת. מימון הורים

וגם אין זכות לגזול מילד שירות , לשכר הלימוד שנקבע להם ולאגרת הביטוח
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בין , גם אם הוריו לא שילמו בעבורו, כלשהו הניתן לכל ילדי הגן שבו הוא לומד

בתחילת שנת . ן ובין אם מדובר בשירות שנרכש מדמי השכלול"אם מדובר בתל

ן ועל גובה דמי השכלול שהיא " על גובה התלהלימודים הגננת מודיעה להורים

והוא , סכום זה משתנה בין הרשויות המקומיות ומגן לגן. מבקשת מהם לשלם

ברשויות . נקבע לפעמים בשיתוף עם ההורים ומותנה באופן עקרוני בהסכמתם

מקומיות מסוימות יש הנחיה לגננות בנוגע לגובה הסכום המותר לגבייה ויש 

מדובר בסכומים שנעים , על סמך הראיונות. תנערות מכךרשויות מקומיות המ

, ן"למעט כספי התל. ח לילד לשנה" ש100-1,000ככל הנראה בטווח שבין 

את דמי השכלול הגננת מחזיקה בחשבון , שהגננת מעבירה אל הרשות המקומית

אין ספק שנושא התשלומים . ידי ועד ההורים של הגן-ידה ועל-המנוהל על

. שוויון בחינוך לגיל הרך בישראל-ילדים יוצר פערים ואיהנוספים בגני ה

האוכלוסיות החזקות מוכנות לשלם הרבה בעד חינוך ומעלות את רמת השירות 

ייתכן שההורים אינם משלמים , לעומת זאת, ביישובי הפריפריה. הניתן לילדים

אפילו בעבור המינימום של סל תרבות וטיולים ואז הילדים אינם מקבלים 

שם הרבה הורים אינם , הדבר נפוץ במגזר הערבי ובמגזר החרדי. ים אלהשירות

  . יכולים או אינם מעוניינים לשלם תשלום נוסף בעבור חינוך ילדיהם

   לשנה נוספת בגן חובה6השארת בני . ד.2

 לשנה נוספת בגן חובה הפכה בשנים האחרונות מקובלת יותר 6השארת בני 

רים שונים ומדובר בתופעה שהיא במידה שונה במגז" משקל"יש לכך . מבעבר

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמהנתון הרשמי של . מסוימת תלוית תרבות

אך הוא נתמך גם בנתוני קובץ התלמידים של משרד , שלא קיבל גיבוי בראיונות

שיעור כזה .  אחוז מהשנתון15-ט בכ"מדובר בשנת הלימודים תשס, החינוך

שאף ייתכן שהוא מונע , בד על המערכתמבטא קיומו של נטל תקציבי כ

התופעה . 4- וה3-התקדמות משמעותית בהחלת חוק לימוד חובה על בני ה

, ל בעניין"שהיא הביאה את משרד החינוך להוציא חוזר מנכ, כך-התרחבה כל

והוא נועד להסביר את המשנה החינוכית , 2010 באפריל 1-שנכנס לתוקף ב

כת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי גן תפקידה של מער: "העומדת מאחוריו

דחיית הכניסה . ספרית-חובה שיש ספקות לגבי יכולתם להסתגל למסגרת הבית

התפתחותיים -הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול של מענים חינוכיים-לבית

 –ובאחרות , בנסיבות מסוימות ההישארות בגן היא המהלך ההולם. אפשריים
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י המצופה ואף עלולה להיות בעלת השלכות ההישארות לא תגרום לשינו

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של  .ולכן אינה המענה המתאים, טווח-ארוכות

בתהליך זה ההורים . פעמי-ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד

יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים , שותפים משמעותיים ביותר

כגון מרפאה (רלוונטיים נוספים המכירים את הילד חינוכיים וטיפוליים 

  ".)קלינאית תקשורת וגננת שילוב, בעיסוק

  :עשויות להיות כמה סיבות להשאיר ילד לשנה נוספת בגן חובה

 המעוגנת גם , הספר- לקשיים שבכניסה מוקדמת מדי לביתמודעות ההורים

, סתברמראיונות שערכנו מ. המקדם זאת בברכה, בשינוי תרבותי וחברתי

והרווחת יותר , שמדובר בתופעה הרווחת יותר בקרב בנים מאשר בקרב בנות

התופעה נפוצה במיוחד במגזר החרדי ואינה . כלכלי גבוה-במעמד חברתי

 . נפוצה במגזר הערבי

 המראיינים את הילדים לפני קבלתם, הספר-לפעמים בתי: המלצת המערכת ,

. 'בגן לפני עלייתו לכיתה אממליצים להורים להשאיר את הילד שנה נוספת 

המעוניינים להפחית את הצורך להתמודד , ספר דתיים-התופעה שכיחה בבתי

, לעתים היוזמה היא של הגננת. עם קשיים רגשיים וקוגניטיביים של ילדים

הממליצה להורים להשאיר את הילד בגן ואף ייתכן שישנם הבדלים בין 

או , כמו חוסר המוכנות של הילד, המלצת הגננת נובעת מסיבות שונות. גננות

 .חוסר בשלות

 מדובר בבעיות שניתן להתגבר עליהן באמצעות : חוסר מוכנות של הילד

, מבחינת המערכת. למשל,  של מרפאה בעיסוק או קלינאית תקשורת–טיפול 

 .לא מדובר בהכרח בצורך בהשארת הילד בגן לשנה נוספת

 ת שונות אינם בשלים הכוונה לילדים שמבחינו: חוסר בשלות של הילד

חוסר בשלות יכול להתבטא בעיכוב עקבי בהתפתחותו של הילד . 'לכיתה א

ויכול להיות תוצר של לחצים על הילד ) למשל אצל ילדים שנולדו פגים(

, )פרדה של ההורים או עלייה לארץ, למשל כתוצאה ממחלה במשפחה(

המערכת בעיות אלה כן מצריכות בעיני . שגורמים לנסיגה בהתפתחותו

 .השארה לשנה נוספת בגן

מדובר בשיעור , כך למשל. במגזרי מערכת החינוך, כאמור, התופעה אינה אחידה

שם הנורמה החברתית הרווחת היא , קטן יחסית ברשויות המקומיות הערביות

לעתים אפילו כאשר הגורמים ', דווקא לדחוף להעלאת הילדים לכיתה א
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גם במגזר , יחד עם זאת. ה נוספת בגןהמקצועיים ממליצים על הישארות לשנ

במגזר .  אחוזים7-הערבי התופעה הולכת ומתרחבת והשיעור מתקרב היום ל

 שנולדו 6-כאשר מדובר בהישארות בגן של בני ה, החרדי התופעה נפוצה במיוחד

שהתופעה מגיעה במגזר זה , מנתוני משרד החינוך עולה. ברבע האחרון של השנה

 שאינו –ההסבר שניתן לתופעה . 21אחוז משכבת הגיל 20לסדר גודל של מעל 

 שמקובל מאוד במגזר זה להשאיר שנה נוספת בגן את הבנות –משכנע במיוחד 

, ובאשר לבנים. הספר כשהן מוכנות יותר-כדי שתגענה לבית, הצעירות במחזור

שם מקובל , במסגרת תלמוד תורה, 5המתחילים ללמוד לקרוא כבר בהיותם בני 

זאת . הצעירים לשנה נוספת כדי שיתחזקו עוד בתחום הקריאהלהשאיר את 

תכנית הלימודים מתקדמת בהרבה והקריאה כבר מחייבת ' משום שבכיתה א

  . המצריכים הבנה עיונית, כמו חומש ומישנה, התמודדות עם טקסטים מורכבים

שקיים פער ניכר בין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני , מעניין לציין

באחת הערים . לבין הנתונים שקיבלנו במסגרת הראיונות, רד החינוךמש

ואילו ברשויות המקומיות ,  אחוז של נשארים13-החרדיות בארץ היה מדובר בכ

שתי ערים גדולות ועיר ,  שתי מועצות אזוריות–מהן קיבלנו נתונים , האחרות

ארים שנה הנש,  אחוזים מהילדים10 מדובר בטווח של עד –אחת בגודל בינוני 

נתונים אלה אינם עולים בקנה אחד עם הנתונים המופיעים . נוספת בגן חובה

  .כאמור, בקבצי משרד החינוך

מתברר ) 2010 באפריל 1-חוזר מה, כאמור(של המשרד ההנחיות החדשות מ

כפי שהיה , שמשנת הלימודים הנוכחית ההחלטה לא תהיה עוד בידי ההורים

מושג המתייחס עד לשנה הנוכחית , "רשותילדי ה"נהוג בעבר לפחות לגבי 

, החוזר מבהיר מי הם הגורמים שייקחו. לילדים שנולדו ברבע האחרון של השנה

חלק בתהליך הבדיקה וההחלטה בנוגע לשאלה אם להשאיר את , פרט להורים

מטעם השירות (הפסיכולוג של הגן , הגננת: הילד שנה נוספת בגן חובה

ובמקרה של , במידה שיש כאלה, ם טיפוליים נוספיםגורמי, )הפסיכולוגי החינוכי

בעקבות כניסתו לתוקף .  גם ועדת היוועצות מקצועית מיוחדת–חילוקי דעות 

. של חוזר זה ניתן לשער ששיעור הילדים הנשארים בגן שנה נוספת יפחת מאוד

                                                        
 בגנים אלה מונה 6ושכבת גילאי ,  אלף ילדים30-  בגנים החרדים מונה כ5שכבת גילאי   21

הרי ששיעורם מכלל שכבת ,  מבקרים בגנים5בהנחה שכל הילדים בגילאי .  ילדים7,000
 .25%- הגיל מתקרב אפילו ל
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יש לציין שהנתונים שנמסרו לנו במסגרת הראיונות נגעו למה שהיה טרם כניסתו 

  . של החוזרלתוקף 

 פיקוח והדרכה. ה.2

המפקחות עובדות . מערך הפיקוח על גני הילדים הוא באחריות משרד החינוך

הן . מול הגננות ובודקות את עבודתן אל מול הנהלים של משרד החינוך

, בעוד שהעירייה אחראית על בניית הגנים, אחראיות על התכנים ועל ארגון הגן

הגננת והסייעת כפופות . עול השוטף של הגןעל הסייעות ועל התפ, על הרישום

שאינן יכולות זו ללא , אמנם לגורמים שונים אך מדובר בשתי מערכות מחוברות

מאחר . גם אם הן חובשות כובעים נפרדים ואף יושבות פיזית במבנים שונים, זו

 גנים 80-150בין (שהמפקחות מטעם משרד החינוך אחראיות על גנים רבים 

הן מתקשות לתת מענה , ) גנים למפקחת100שהתקן הוא עד על אף , למפקחת

הן , כפי שעלה בראיונות עם הרשויות המקומיות, בפועל. מיידי בכל דבר ועניין

יחסי העבודה של הרשויות . לוקחות על עצמן סמכויות רבות בעבודה מול הגננות

אך , ברמה היומיומית, המקומיות עם מערך הפיקוח הם קרובים והדוקים

בכל הקשור לסמכותן לפעול בנושאים , "הליכה על חבל דק"כים על פי רוב בכרו

  .שהם באחריות הפיקוח

המפקחות מוזמנות לישיבות : הקשר בין המפקחות לרשות הוא ישיר ורציף

ולהתייחסויות הרלוונטיות לגנים שבפיקוחן ומחויבות לבקר בכל גן לפחות 

המפקחות מחויבות למפגשי . פעמיים בשנה ולחוות דעתן על תפקוד הגננות

יש להן . שבמהלכם הן מוסרות לגננות את הנחיות המדיניות, פיקוח עם הגננות

עבודה ביחד עם הרשות לקידום , הדרכה לעבודה נכונה, פיקוח: תפקידים רבים

בקרה על התכנים ותכניות ההעשרה שהגננת מעבירה והתאמתם , פרויקטים

בניית השתלמויות , ית של הגננותהדרכה פדגוג, לתכנית של משרד החינוך

מציאת מילוי , לדוגמא, כולל(מקצועיות לגננות וטיפול בבעיות האישיות שלהן 

  ). מקום בעת חופשה או מחלה

. ומערך של מדריכות, המפקחות מפעילות בגנים גם מערך הדרכה וייעוץ חינוכי

, החדשותלגבי הגננות . מערך ההדרכה פועל בשונה לגבי גננות חדשות וותיקות

והן נמצאות עדיין ) בתקופת ההתמחות שלהן(' בשנתן הראשונה הן עדיין בסטאז

אך במקביל הן גם מקבלות הדרכה , בחסות המכללות ומקבלות משם הדרכה



  בישראל יסודי-מיפוי השחקנים במערכת החינוך הקדם: פרק שני

 

65

 גננות אבל 30משרד החינוך מקצה מדריכה לכל , נכון להיום. ממשרד החינוך

משרד . ריכההמגמה של משרד החינוך היא להגדיל את מספר הגננות למד

שמדריכה מקיימת איתן קשר , החינוך מקפיד בהדרכה של הגננות החדשות

בשנתיים ' הגננות נמצאות בסטאז(קבוע בחמש השנים הראשונות לעבודתן 

בשנה הרביעית . ובשנה השלישית מתקיימת לגביהן הערכה, הראשונות לעבודתן

קידן של תפ. המפקחות הן שמעניקות את הקביעות). הן מקבלות קביעות

המדריכות לתת לגננות סיוע מבחינה פדגוגית ותפקיד היועצות החינוכיות לתת 

  .  להן ייעוץ וליווי בתחומים שונים

עומס עבודתן של המפקחות אינו מאפשר להן להתמודד עם כל הבעיות 

המתעוררות בכל הגנים שבאחריותן ולכן ייתכן שהן מצפות מהרשות לטפל 

מנהלי מחלקות הגיל הרך ברשות /רכזי, כך. בעצמה בחלק מן הנושאים

נכנסים לפעמים לגנים ובודקים , במיוחד ברשויות מקומיות קטנות, המקומית

הם גם מטפלים בנושאים . את עבודתה של הגננת ואת הפעילות בגן ובחצר

מעקב אחרי ילדים הנעדרים בקביעות או שיש להם , נוספים כמו תלונות הורים

מתן אוזן , פתרון בעיות בתוך הצוות, מחליפות לגננתמציאת , בעיות מיוחדות

לעתים קרובות הרשות . וטיפול בתכנית ההשתלמויות של הגננות, קשבת לגננות

גם מעוניינת להיות שותפה בתהליך מינוי הגננות ואינה משאירה זאת רק 

  . לשיקול דעתו של הפיקוח

 בתוך.  נפרדיםמערך הפיקוח של החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמי

. דתי והערבי נפרדים-הממלכתי, הממלכתיהחינוך הרשמי הפיקוח של החינוך 

רבות מן המפקחות אחראיות על גנים , למעט מפקחות שעובדות בערים גדולות

כולל , לפעמים מדובר בשש או שבע רשויות שונות, בכמה רשויות מקומיות

עים בהתאם למספר התקנים למשרות פיקוח ביישוב נקב. מועצות אזוריות

גם אם יישוב הוא קטן מאוד אך יש בו אוכלוסייה מעורבת . הגנים בכל מגזר

  .תהיינה בו מפקחות שונות לכל מגזר, מבחינה מגזרית

 כוח אדם והכשרתו . ו.2

כמעט כל . בגנים הרשמיים כל הגננות וגננות הסבב הן עובדות משרד החינוך

שהוכשרו במסלולי הגיל הרך , תהגננות במערכת החינוך הן גננות מוסמכו

משרה מלאה של גננות בגני ). בהרחבה בפרק הרביעי(במוסדות להכשרת מורים 
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יום חינוך ארוך או תכנית (שאין בהם מסגרות להארכת יום הלימודים , הילדים

 שעות 27-היא בת כ, "אופק חדש"ואשר טרם הונהגה בהם רפורמת ) ת"מיל

  הן בין' ה-'שעות עבודתן בימים א(ימים שבועיות בשבוע עבודה בן חמישה 

 6הגנים במגזר היהודי פועלים , עם זאת). 7:55-12:45בין '  וביום ו7:55-13:30

. ימים בשבוע ויום אחד בשבוע גננת סבב קבועה ממלאת את מקומה של הגננת

. מיום ראשון ועד חמישי, במגזר הערבי שבוע העבודה הוא בן חמישה ימים בלבד

הן עובדות ארבעה ימים בלבד ויש גננות ,  הגננות יש משרות אםמאחר שלרוב

מאריכה " אופק חדש"רפורמת . סבב המחליפות אותן גם ביום החופשי שלהן

והלימודים ביישובים שהרפורמה פועלת , את יום הלימודים בגנים בחצי שעה

לא חל שינוי בשעת הסיום והיא נשארה ' בימי ו. 14:00בהם מסתיימים בשעה 

12:45 .  

כלל -המחזיקה בדרך, הסייעות וסייעות הסבב הן עובדות הרשות המקומית

למילוי מקום של סייעות קבועות , במצבת כוח האדם שלה גם סייעות מחליפות

משרה מלאה של סייעת בגני ילדים ללא . או של סייעות סבב על פי הצורך

 בשבוע  שעות שבועיות29-מסגרות להארכת יום לימודים היא בת למעלה מ

בין '  וביום ו7:30-13:30בין ' ה-'שעות עבודתן בימים א(עבודה בן חמישה ימים 

הרי שיום ,  ימים בשבוע6היות שהגנים במגזר היהודי פועלים ). 7:30-12:45

בו שבוע , במגזר הערבי. אחד בשבוע ממלאת את מקומן סייעת סבב קבועה

לפעמים הרשות . ות סבבאין צורך בסייע, העבודה הוא בן חמישה ימים בלבד

כדי לסייע בגנים בתחומים שונים , בנוסף לסייעות, מעסיקה גם עובדות תגבור

  .בשעות מסוימות

שהגדיר את תנאי עבודתה של , 200122 מיולי 387' ל מס"בהתאם לחוזר מנכ

 שנות לימוד לפחות ובוגרת קורס 12עליה להיות בעלת השכלה של , הסייעת

שהיקפו , בין היתר במכללות, למד במקומות רביםמדובר בקורס שנ. סייעות

הקורס . כלל אינו עולה על שנתיים-אך בדרך, ומשכו משתנה ממקום למקום

רשות מקומית יכולה . 1991קיים זה עשרים שנה ונלמד במכללות כבר משנת 

בכפוף להתחייבותה לסיים ,  שנות לימוד12להעסיק סייעת חדשה בעלת 

תנאים אלה תקפים גם . תיים הראשונות לעבודתהבהצלחה את הקורס תוך השנ

                                                        
 : לקריאת החוזר ראו  22

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/IrgunMinhal/Shayahot 
GaneyYeladim/  
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בשיתוף עם מרכז השלטון , על הרשות המקומית. ביחס לסייעות המחליפות

וחלקן , המקומי ומשרד החינוך לדאוג לקיום קורסים והשתלמויות לסייעות

רשויות . מעבר לקורס החובה, מעודד מאוד יציאה של סייעות לקורסים נוספים

. בהתאם לרמת ההיצע, קות סייעות באופנים שוניםמקומיות שונות מעסי

, הסייעות מתחילות רק כמחליפות, לדוגמא, ברשויות מקומיות מסוימות

מתקדמות להיות סייעות סבב ורק לאחר כמה שנים של עבודה הופכות לסייעות 

מתקבלות לעבודה , שההיצע בהן נמוך יותר, ברשויות מקומיות אחרות. קבועות

הרשויות המקומיות גם קובעות את . סיון והכשרה פחותיםסייעות בעלות ני

  .תדירות ההשתלמויות לסייעות

, כלומר, "סמינריסטיות"מלבד הגננת והסייעת עשויות להיות בגן גם 

הנמצאות בגן כחלק מההתנסות , סטודנטיות במכללות להוראה בגיל הרך

ת והן הסמינריסטיות משמשות ככוח עזר בימים שהן נמצאו. המעשית שלהן

גם גננות שיח ופסיכולוגים . מתואמות וכפופות למפקחות של משרד החינוך

לעיתים גם משולבת . נכנסים לגנים, שהם עובדי הרשות המקומית, חינוכיים

  .אזרחי ככוח עזר נוסף/בצוות בת שירות לאומי

מצבת כוח האדם של מחלקת הגיל הרך ברשויות המקומיות תלויה בגודל 

מקומיות הקטנות המחלקה לגיל הרך אינה נפרדת ולפעמים ברשויות ה. הרשות

ברשויות . משולבת תחת מנהל אחד האחראי על כל נושא החינוך ברשות

מזכירה ומדור , כלל רכז או מנהל-המחלקה כוללת בדרך, מקומיות גדולות יותר

כלל -בערים הגדולות המחלקות כוללות בדרך. כלל בנפרד-המנוהל בדרך, רישום

הרכזות הן לפעמים יועצות חינוכיות במקצוען והן . ם במשרות ריכוזכמה עובדי

פתרון בעיות בתוך הצוות ובניית , כולל פיקוח על עבודתן, אחראיות על הסייעות

בו כמה עובדים , ברשויות מקומיות גדולות יש מדור רישום. מערך השתלמויות

מוד ועל מתן על גביית שכר הלי, האחראיים על רישום ושיבוץ הילדים בגנים

ידי עובדי -שירותים מסוימים ניתנים למחלקת הגיל הרך על. הנחות לזכאים

  .תחבורה וגינון, למשל בתחומים של תחזוקה, מחלקות אחרות ברשות

-ניהול מחלקת הגיל הרך כולל אחריות על המדיניות בכל הקשור לחינוך הקדם

על תפעול , ושיהתפקיד כולל אחריות על המשאב האנ. יסודי בעיר וליישומה

. בקרה ומשוב, החלטות בנוגע לתכניות שנכנסות לגנים, ניהול התקציבים, רכש

למנהל יש אחריות פדגוגית על שיבוץ הילדים בגנים דרך מרכז הרישום והוא 



  בישראליסודי -החינוך הקדם  

 

68

משתתף גם בוועדות ההשמה בחינוך המיוחד ומקבל החלטות בנוגע למקרים 

 . חריגים

   3-6ינוך לגילאי בעיות במערכת הח: סיכום ביניים. ז.2

 מדובר בנושא שאינו .  של התשלומים הנוספים ודמי השכלולהסדרה

. כאשר תקצוב מערכת החינוך מספק רק את המינימום הנדרש, מוסדר

משרד החינוך ניסה להסדיר את נושא התשלומים הנוספים בכמה חוקים 

הורים שאינם מעוניינים לשלם סכומים אלה . ותקנות אך ללא הצלחה יתרה

הורים המעוניינים לשלם הרבה מעבר למה , אינם מחויבים בכך ולעומת זאת

שוויון -אי: התוצאה. שקבע המשרד אינם מוכנים שהמשרד יתערב בכך

שם ההורים מוכנים לשלם , בעוד שבמקומות החזקים. בשירותי החינוך

במקומות ; השירות הניתן לילדים איכותי יותר, הרבה בעד חינוך ילדיהם

השירות , שהורים משלמים בהם פחות או שאינם משלמים כלל, החלשים

 .הניתן לילדים בהכרח נפגע ברמתו והוא פחות איכותי

 הרשויות . מחויבות נבדלת של רשויות מקומיות כלפי החינוך בגיל הרך

המקומיות הן שחקן מרכזי בעיצוב החינוך לגיל הרך בישראל וגם כאשר 

הרשות המקומית , על משרד החינוךעיקר נטל ההוצאה בגני הילדים נופל 

מצבה הכלכלי של הרשות המקומית , לפיכך. נושאת בנטל כלכלי כבד ביותר

והמידה בה היא מחויבת לנושא החינוך בגיל הרך ישפיעו על איכות החינוך 

, מאחר שמצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות בישראל אינו שוויוני. בעיר

. ים במקומות שונים בארץ אינם זהיםהשירותים החינוכיים הניתנים לילד

רשויות מקומיות המייחסות לחינוך לגיל הרך חשיבות רבה יוזמות את 

 . 23שיפור השירות בכל התחומים ומקצות לכך את המשאבים הנדרשים

                                                        
למה כדאי "שכותרתה , 8.7.2011- ב"דה מרקר"כך למשל עולה מכתבה שהתפרסמה ב  23

הכתבה מספרת על מהלך שעשתה עיריית נתניה באיחוד הטיפול ". להיוולד בנתניה
בהם , ה מרכזי טיפול לגיל הרךמדובר בשלוש.  תחת גוף אחד6בילדים מלידתם ועד גיל 

יחידה טיפולית , מופעל שירות ליווי התפתחותי להורים ולתינוקות בשיתוף טיפת חלב
שירות , תכניות לאיתור ומניעה בגנים ובמעונות, קבוצות הדרכה להורים, התפתחותית

, הכל במקום אחד –  שמאפשר לפגוש פסיכולוגים התפתחותיים,להורים" דלת פתוחה"
אחת לשבועיים במעונות מבקרים המומחים , כחלק מפעילות המרכזים. זמיןנגיש ו

אבל . מאות אלפי שקלים מדי שנהלהפעלת המרכז מוציאה עיריית נתניה . רובגנים בעי
חשיבות ש  משוםסבורים כי מדובר בחיסכון כלכלידווקא  ,מציינת הכתבה, בנתניה

כי קשה ביותר לצמצם בשלבים הטיפול בגיל הרך הוכחה במחקרים רבים וידוע כיום 
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חלקן משקיעות בהכשרת . רשויות מקומיות נבדלות ביניהן באיכות החינוך 

מת הניסיון וההשכלה של הסייעות ומעודדות אותן ללימודים ובחלקן ר

ברשויות מקומיות , מפני שההיצע רב וניתן לבחור, הסייעות רבה יותר

חלק מהרשויות המקומיות משקיע יותר בתכניות .  המצב אחר–אחרות 

רפואיים גם לילדי -במימון שירותים פרה, בתרבות, בציוד, לימודים ייחודיות

שהוא פונקציה של , ריםמקום המגו. ועוד כהנה וכהנה הבדלים, חובה-טרום

משנה מאוד לפיכך את איכות החינוך הניתן לילדים וכן , היכולת הכלכלית

,  האם צו לימוד חובה חל על היישוב או לא–גם קובע את עלות החינוך 

. ניות להארכת יום הלימודים או לאוהאם מתקיימות תכניות תוספתיות ותכ

 .גע להוריהםלאלה יש משמעות רבה הן בנוגע לילדים והן בנו

   תוספתיות בגנים ותכניות להארכת תכניות : 3-6גילאי  .3
 יום הלימודים   

 תכנית קרב למעורבות בחינוך . א.3

, פועלת לשינוי חינוכי חברתיה, תכנית למעורבות בחינוךמוגדרת כתכנית קרב 

באמצעות פעולות , שיקדם צמצום פערים ושוויון הזדמנויות בחברה הישראלית

התכנית פועלת בגני ילדים . עצמה במערכת החינוך ובמוסדות החינוךהעשרה וה

היא החלה לפעול על רקע הקיצוץ של שעות לימוד ממערכת . 1990משנת 

שהביאה לצמצום , והעתקת הדגש של המערכת למקצועות הליבה, החינוך

הורים שיכלו . מוזיקה וחקלאות, ולעתים אף לחיסול תחומים כמו אמנות

 לשלוח את ילדיהם לחוגי העשרה אחרי יום הלימודים עשו כך להרשות לעצמם

התכנית ששמה לה למטרה לצמצם את הפערים בישראל , משום כך. ואחרים לא

  . ולאפשר שוויון הזדמנויות מתמקדת באזורי הפריפריה

                                                                                                                             

 ההשקעה, כלומר. מתקדמים יותר של החיים את הפערים שנוצרים בשנים הראשונות
, כך.  בתיקון הבעיות בגיל מאוחר יותרחוסכת המוןטיפול בפעוטות בזיהוי וב, באבחון

לקריאת הכתבה ; 2011 ,ר'מג(ההשקעה בגיל הרך היא למעשה השקעה לטווח ארוך 
  ). http://www.themarker.com/news/israel2021/1.666242: המלאה ראו
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 יישובים 110-חובה ב- גני חובה וטרום3,000- בכ2011התכנית פעלה בשנת 

התכנית . ערבים ובדואים, חילונים, דתיים, םחרדי: שונים ובכל המגזרים

מדובר בשעתיים . מפעילה תכניות העשרה במסגרת יום הלימודים הפורמלי

, על פי החלטת הגננת, המוקדשות לפעילות אחת או שתיים, הדרכה בשבוע

תכניות . כלל בוחרים בשתי פעילויות שונות-ובדרך, הרשות המקומית והמפקחת

שנתית ואפשר לערוך שינויים -מתכונת שנתית או חציההעשרה יכולות להיות ב

הרשות המקומית , עלות התכנית מתחלקת בין משרד החינוך. במהלך השנה

שילדיהם משתתפים , לא כל ההורים, כפי שעלה מהראיונות, ואולם. וההורים

לא ברור ממה נובעים . משלמים עלות אחידה בעבור ההשתתפות, בתכנית קרב

ר בהבדלים בין הרשויות המקומיות בשיעור המימון האם מדוב, ההבדלים

מקומיות המשתתפות בתכנית ללא כספי תמיכה של כדוגמת רשויות (עצמי ה

או אולי , או שמדובר בגביית סכום גבוה מן המותר מההורים, )משרד החינוך

  . מדובר בעלות משתנה של התכנית ביישובים שונים

,  שמשרד החינוך אינו מחויב בגינה,כלומר, תכנית קרב מוגדרת כתכנית רשות

התכנית החלה ביוזמתה של . ולכן הוא רשאי להחליט היכן להחילה והיכן לא

אך חלקה התקציבי של הקרן במימון התכנית הצטמצם במשך , קרן קרב

 –ידי זכיין -התכנית מופעלת היום על. לאור התרחבותה של התכנית, השנים

מבחינה . ב ובפיקוח משרד החינוךבשותפות עם קרן קר, חברת ַמְרַמֶנת

, חלקה של קרן קרב בתכנית עומד כיום על כשישה מיליוני שקלים, תקציבית

משרד החינוך הוא שנושא בעיקר .  מיליון שקלים שהתכנית עולה200-מתוך כ

היא . חברת ַמְרַמֶנת אחראית על כל מערך ההדרכה ובחירת המדריכים. העלות

ולמעשה רוב עובדי תכנית קרב הם , כים בקרבמעסיקה את כל הרכזים והמדרי

חברת ַמְרַמֶנת ולא קרן קרב נושאת היום באחריות להפעלת . עובדי ַמְרַמֶנת

משרד החינוך מעורב מאוד . התכנית ולעבודה על פי ההנחיות של משרד החינוך

הן באמצעות מערך הפיקוח בגני הילדים והן באמצעות , בנעשה בתכנית קרב

). ושייך לאגף לחינוך יסודי(י על התכניות התוספתיות איש קשר שאחרא

ההחלטות בנוגע לתכנית קרב ולפעילותה מתקבלות בהחלטה משותפת של 

  . נציגים של משרד החינוך ושל התכנית

בהתאם לתקציבים של משרד , הכניסה לתכנית קרב היא על בסיס מקום פנוי

 המשרד מכניס רשויות .והיא מיועדת לרשות מקומית שמעוניינת בכך, החינוך

כלכליים תוך העדפת -מקומיות חדשות לתכנית על פי קריטריונים חברתיים



  בישראל יסודי-מיפוי השחקנים במערכת החינוך הקדם: פרק שני

 

71

אם רשות מקומית מעריכה שלא תוכל . הרשויות המקומיות החלשות יותר

כאמור מדובר בתכנית המחייבת . היא רשאית לוותר, לעמוד בעלות התכנית

 שמשרד החינוך מאחר. השתתפות כספית של הרשות המקומית ושל ההורים

הוא מקזז את חלקם של הרשות ושל ההורים , אינו מעוניין לעסוק בגבייה

ועליו להבטיח , בהפעלת התכנית מהסכומים שהוא מעביר לרשות המקומית

דבר שכמובן , שהרשות המקומית לא תגבה מההורים את חלקה במימון התכנית

  . קורה במקומות מסוימים

ת עם הרשויות המקומיות שתכנית קרב פועלת שעלתה מן הראיונו, אחת הבעיות

שדווקא במקומות החלשים , הטענה היא. נגעה לקושי שלהן לעמוד במימון, בהן

לממן , הן של הרשות והן של ההורים, יש קושי עצום, שם פועלת התכנית, ביותר

אמנם הרשויות המקומיות החלשות יכולות להחליט שלא להפעיל . את חלקם

עלתה מחייבת את הרשות המקומית ואת ההורים לעמוד אך הפ, את התכנית

ישנן רשויות מקומיות שנכנסות לתכנית ללא מימון משרד החינוך . בתשלומים

, יש לציין. בשיתוף עם ההורים, כלל ונושאות במימון כולו בכוחות עצמן

, שבשנים האחרונות לא חלה כמעט התרחבות של התכנית ליישובים נוספים

  . אלא במימון עצמי

מגוון הנושאים הרלוונטיים בגילאי הגן מוגבל ומותאם לשלב , לגבי התכנים

, התנועה, כלל מדובר בחוגים מתחומי המוזיקה-בדרך. ההתפתחותי של הילדים

תכנית קרב שמה לה למטרה להביא לגן . בעלי חיים ומדע, טבע וסביבה, הדרמה

תכנית מפרידה את ה, למשל, משום כך. תחום דיסציפלינרי מסוים ולהעמיק בו

לשני תחומים , המשלב באופן מסורתי בין מוזיקה לתנועה, תחום הריתמוזיקה

-והם מחלקים בדרך, מדריכי קרב משתדלים לעבוד בקבוצות קטנות. נפרדים

  .כלל את הגן לשתי קבוצות ועובדים איתן בזו אחר זו

י מפעילי יד-הליווי הפדגוגי שלהן והערכת התכניות נעשית על, קליטת התכניות

ידי אנשים או חברות חיצוניים אך חלקן -חלק מהתכניות הוצע על. התכנית

, והן מבטאות את לב התכנית, שקרב עצמה פיתחה, "תכניות בית"מהווה 

תכניות הבית . נתונות בשליטה מלאה מבחינת הפיתוח ובבחירת המדריכים

של בדיקה תכניות חדשות עוברות תהליך מעמיק . שליש מהמערכת-מהוות כשני

  . ולאחר אישורן הן עוברות תהליך של ליווי והערכה, לפני שהן מאושרות
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, שכאשר נכנסים למערכת או לרשות מקומית, אחד מעקרונות התכנית הוא

אולם לא כך , הספר-הספר או הגנים ולכל הכיתות בבית-הכניסה היא לכל בתי

ב לפעול בכל אצלן החלה קרן קר, ברשויות מקומיות מסוימות. קורה בפועל

, ספר וגנים חדשים-כאשר נוספו בתי, חלו שינויים עם השנים, הספר והגנים-בתי

כאשר , ביישובים קטנים העיקרון נשמר. שאינם נכנסים לתכנית באופן אוטומטי

הרשויות . התכנית אכן מופעלת תמיד בכל המוסדות החינוכיים ביישוב

, לא השתתפות משרד החינוךהמפעילות את התכנית במימון עצמי ול, המקומיות

כאשר מדובר , ספר והגנים בהם תופעל התכנית-יכולות לקבוע בעצמן את בתי

ברשויות , כלומר. כלל במוסדות החינוך בשכונות החלשות במיוחד-בדרך

 –ברשויות מקומיות אחרות , מקומיות מסוימות התכנית פועלת רק בגני החובה

 היא –וברשויות אחרות , כלכלי-לפי קריטריון חברתי, רק בגנים מסוימים

  .פועלת בכל הגנים

. עיקרון אחר של תכנית קרב הוא שהיא פועלת במסגרת יום הלימודים הפורמלי

לפעמים . של פעילות לאחר יום הלימודים, היא מציעה גם שירות נוסף, ואולם

ובמקרים אחרים , מדובר בפעילויות העשרה הניתנות במסגרות הצהרונים

  . מפעילה בעצמה את מסגרת הצהרוןתכנית קרב אף

  תכניות העשרה ותכניות התערבות בגנים.  ב.3

ישנן רשויות מקומיות . תכנית קרב אינה תכנית ההעשרה היחידה הפועלת בגנים

המפעילות תכניות העשרה אחרות או שהן מפעילות תכניות העשרה בנוסף 

, סוימים בתוכןישנן רשויות מקומיות או גנים מ. לתכנית קרב הפועלת אצלן

המיועדות לאוכלוסיית יעד , בהם פועלות גם תכניות התערבות חינוכיות

, ילדים בעלי קשיים מיוחדים, ילדים בסיכון, עולים חדשים: מסוימת

תכניות ההעשרה ותכניות ההתערבות עשויות . וכדומה, אוכלוסיות מוחלשות

ים או של במימון משותף שלה ושל ההור, להיות במימון הרשות המקומית

תכנית העשרה . הרשות המקומית ושל משרד החינוך או קרנות וארגונים אחרים

הפיתוח של . יכולה גם להיות חוג שההורים מממנים במסגרת דמי השכלול

תכניות ההתערבות והפרויקטים החינוכיים יכול להיעשות , תכניות ההעשרה

ידי משרד החינוך -לע, ידי ארגון או עמותה כלשהם-על, ידי הרשות המקומית-על

  . או בשיתוף בין כמה מגורמים אלה
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התכניות והפרויקטים עשויים לפעול בכל הגנים ברשות המקומית או רק בחלק 

, ההחלטה היכן תפעל תכנית מסוימת נתונה בידי הרשות המקומית. מהם

בהתאם לעניין מיוחד , או בידי הגן, כלכליים-בהתאם לקריטריונים חברתיים

  .  של ההוריםשל הגננת או

שהקימו מרכזי העשרה המשרתים , במיוחד בערים גדולות, יש רשויות מקומיות

הרשויות . המגיעים אליהם לפעילויות שהמקום מציע, את כל גני הילדים

המקומיות גם יכולות לבנות תכניות העשרה בשותפות עם מוסדות קיימים 

, ספריות עירוניות, ועבתי קולנ, מוסדות להשכלה גבוהה, תיאטראות: כמו, בעיר

במיוחד הערים , הרשויות המקומיות החזקות. ועוד, חולים-בתי, מוזיאונים

, גאות מאוד בהיצע תכניות ההעשרה שהן מפעילות בגני הילדים, הגדולות

ליצור חיבור למקום בקרב הילדים : ובין היתר, שמטרותיהן מגוונות ביותר

כמו החשיבות של קריאת , ניםלהחדיר ערכים שו; ולספק להם תחושת שייכות

להקנות ; מניעת אלימות או קיימות, פלורליזם וסובלנות ביחס לאחר, ספרים

לטפח את הפוטנציאל של ; לילדים מיומנויות נדרשות כמו אוריינות טכנולוגית

בעלי , מדע, ולחשוף את הילדים לדברים חדשים כמו מוזיקה קלאסית; הילד

ברים כלול בתכנית הלימודים הרגילה של גני אמנם חלק מן הד. חיים ותיאטרון

הילדים אך תכניות ההעשרה ותכניות ההתערבות מאפשרות להעמיק בנושאים 

להעביר אותם בדרכים חווייתיות יותר ולחזק תחומים שהגננות , מסוימים

ברשויות המקומיות החלשות יותר כמעט שלא . מתקשות להעביר בעצמן

מים הגננות נשלחות להשתלמויות בנושאים אמנם לפע. קיימות תכניות העשרה

על מנת שתוכלנה להעביר , ִמחזור ובטיחות בדרכים, כמו סביבה ירוקה, שונים

אך לא מדובר בתכניות או בפרויקטים שהילדים , פעילויות בנושאים אלה בגן

כלל בקרב -תכניות ההתערבות פועלות בדרך. נחשפים אליהם באופן ישיר

  . הן ברשויות מקומיות חלשות והן בחזקות, שותאוכלוסיות הנחשבות לחל

אינו מוסדר , החוג הפופולרי ביותר, נושא החוגים בגנים ובמיוחד ריתמוזיקה

ובעיקר מבחינת , למעט במקרים יוצאי דופן, ידי הרשויות המקומיות-כמעט על

האסדרה , ברשויות מקומיות שבחרו להסדיר את העניין. רמת המחירים

ור רק למורים ממרכז מוזיקה מורשה והתנאי הזה מתאפשרת במתן איש

שהרשויות המקומיות יחליטו על , גם ישנה אפשרות. מאפשר לפקח על המחירים

בדומה להתנהלות בתכנית (גורם אחד מוסדר שיספק את כל החוגים לגנים בעיר 

כחלק , הם על פי רוב במימון ההורים, שאינם חלק מתכנית קרב, החוגים). קרב



  בישראליסודי -החינוך הקדם  

 

74

נדיר שהורים מממנים מכיסם , לעומת זאת, במקומות החלשים. ולמדמי השכל

אזי הילדים אינם , אם תכנית קרב אינה מופעלת בגני הרשות. חוגים בגנים

, למעט במסגרת של תכנית התערבות מיוחדת, נהנים מכל פעילות העשרה שהיא

  .אם היא מופעלת

 סל תרבות לגני הילדים. ג.3

סים ואינה "ידי החברה למתנ-המופעלת עלסל תרבות הוא תכנית תוספתית 

 רשויות מקומיות מתוך 100-מדובר על כ. פועלת בכל הארץ אלא על פי בחירה

 רשויות מקומיות בארץ ולא תמיד הפריסה מלאה בכל הגנים 250-סך כולל של כ

הערים הגדולות אינן זקוקות לסל תרבות ארצי ומעדיפות . ברשות המקומית

הבוחרות לספק , רשויות מקומיות, ואולם. שלהןלקיים מערכת עצמאית מ

יכולות לעשות זאת ללא פיקוח של משרד החינוך על , תרבות בכוחות עצמן

  .התכנים

משרד החינוך מפקח על התכנים הכלולים בהיצע של סל התרבות ובוחר את 

כדי , ישנה מגמה לצמצם את היצע המופעים. המופעים האיכותיים ביותר

המשרד גם מנחה את הרשויות המקומיות . ים ביותרלהשאיר רק את הטוב

אך הן יכולות לבחור בעצמן , המפעילות את סל תרבות לנהל נכון את התקציב

  .   שעבר את סינון משרד החינוך, את המופעים מתוך הרפרטואר המוצע

 אחוז לסל 50הרשויות המקומיות המוגדרות חלשות יכולות לקבל סבסוד של 

המסווגות , אין כמעט רשויות מקומיות, ואולם. ךהתרבות ממשרד החינו

האשכולות הנמוכים בסיווג של הלשכה (כלכלי - בסולם החברתי1-3באשכולות 

מפני שמימונו מותנה , המציעות סל תרבות בגנים, )המרכזית לסטטיסטיקה

כלל לשלם -יכולים בדרך/שאינם מוכנים, בחלקו הגדול במימון ההורים

שאינם , דווקא במקומות החלשים ביותר, כך.  ילדיהםתשלומים נוספים לחינוך

הילדים גם אינם נהנים מסל תרבות , חשופים כמעט לתרבות ממקורות אחרים

  . דרך הגנים



  בישראל יסודי-מיפוי השחקנים במערכת החינוך הקדם: פרק שני

 

75

 ת"תכנית מיל. ד.3

מדובר . ת" פרסם משרד החינוך מכרז להפעלתה של תכנית מיל2006בשנת 

 תכנית במקוםשנועדו לבוא , תכניות תוספתיותבמסגרות יום לימודיות וב

י בשיתוף עם משרד "ידי קרן רש- שנה על12 שהופעלה במשך ,פנימיות היום

תגבור לימודי , מקומיות וגופים נוספים וסיפקה ארוחה חמההרשויות ה, החינוך

ת למשך "י זכתה במכרז להפעלת מיל"קרן רש. החלשיםוהעשרה לתלמידים 

 הוטל על העמותה והביצוע,  שנים נוספותשלוששנה עם אופציה להארכה ל

   .לתפנית בחינוך

העמותה המפעילה את התכנית מחויבת לדווח למשרד החינוך על כל מסגרת 

עובדי העמותה ובכפוף , ידי מנחים מיוחדים-והפיקוח נעשה על, שהיא פותחת

אנשי העמותה מקיימים פגישות שבועיות עם נציגי (להנחיות משרד החינוך 

ת פועלת בגני "תכנית מיל ).הפעלת התכניתבנוגע לסוגיות שעולות ב, המשרד

 הנבחרים על פי קריטריונים ,חטיבות בינייםבספר יסודיים ו-בתיב, ילדים

  . חלשותכאשר אוכלוסיית היעד היא ילדים ממשפחות ,  קבעמשרד החינוךש

מהווה המשך של וסייעות והיא  גננות צוות של ידי-עלהתכנית מופעלת בגנים 

 גנים בארץ ובדומה לתכנית 700-התכנית פועלת היום בכ .יום הלימודים הרגיל

והוא רשאי , שמשרד החינוך אינו מחויב אליה, מדובר בתכנית רשות, קרב

  . להחליט היכן להחילה והיכן לא

, סייעת ותקציב העשרה, ת מקבלת גננת"הרשות המקומית בה פועלת תכנית מיל

נוך מכוון את הרשויות משרד החי, עם זאת. שהיא יכולה להחליט כיצד לנצלו

לא להסתפק , כלומר. המקומיות לנצל את תקציב ההעשרה באופן המיטבי

אלא להביא תכניות בעלות אוריינטציה , פעמיות-בפעילויות מהנות אולי אך חד

משרד החינוך מכוון לתת מענה לצורכי הילדים ולהיעזר בגופים כמו . טיפולית

גופים אלה גם יוכלו . יים ובעיותכדי לאתר ילדים בעלי קש, 24ח"א ושפ"מתי

  . לנהל מעקב אחר התפתחותם של הילדים הללו לאחר מכן

 וכוללת גם 15:30ת מאריכה את יום הלימודים בגנים עד לשעה "תכנית מיל

) א"יוח(הרציונל שלה הוא לתת מענה חלופי ליום חינוך ארוך . ארוחה חמה

                                                        
הוא זרוע הביצוע של משרד החינוך ליישום חוק  –תמיכה יישובי אזורי מרכז  –א "מתי  24

ח הוא " שפ.גילהחינוך המיוחד שמטרתו לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הר
  .השירות הפסיכולוגי החינוכי
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 פועלת בגני חובה במקומות התכנית, מכיוון שכך. במקומות בהם הוא אינו פועל

המיועדת לרשויות המקומיות , התכנית. חובה-א ובגני טרום"שבהם אין יוח

התכנית איננה מפצלת . החלשות עדיפה על פני צהרונים להארכת יום הלימודים

 אלא מייצרת פעילות שיש בה – לגן ולצהרון –את יום הלימודים לשניים 

בעוד , ית על יום הלימודים כולוגננת האם אחרא, ת"בתכנית מיל. שלמות

התכנית עדיפה גם מבחינת העלות . שבצהרון הגננת איננה אחראית על הנעשה

, בהיותה ממומנת בעיקר מכספי משרד החינוך והרשות המקומית, שלה

, הוא מסגרת וולונטרית, לעומת זאת, הצהרון. והשתתפות ההורים חלקית בלבד

  . י ההוריםהפועלת למטרות רווח ומושתתת על כספ

משרד החינוך והרשויות המקומיות עושים מאמץ רב כדי לשכנע את גננת האם 

כשגננות האם מסרבות להישאר . להישאר ליום ארוך אך הצלחתם נמוכה מאוד

יש קושי רב באיתור גננות ראויות שתהיינה מוכנות לעבוד בתנאים , ליום ארוך

וד בתנאי יום חינוך ארוך גם קשה למצוא סייעות שתהיינה מוכנות לעב. כאלה

מדובר בקושי חוזר ונשנה שעל העמותה לתפנית בחינוך להתמודד . בשכרן הנמוך

כניסה -משרד החינוך אוכף בהקפדה אי. בתפקידה לאתר את נשות הצוות, איתו

המשרד . למשל העסקת סייעות במקום גננות, של אנשים בלתי ראויים לגנים

. תור גננות או בהכשרת צוות מתאיםמוכן לסייע לרשויות המקומיות באי

, 7:30-16:00בין השעות , ת עובדות חמישה ימים בשבוע"הסייעות בתכנית מיל

  .כאשר מחצית השעה האחרונה מיועדת לניקיון הגן

ההשתתפות היא על פי , מאחר שהתכנית ממוקדת לצמצם פערים בחינוך

לכל הרשויות משרד החינוך פונה מדי שנה . כלכליים-קריטריונים חברתיים

מדד הטיפוח של ( על פי מדד שטראוס –ת "שזכאיות לתכנית מיל, המקומיות

, ת היא על בסיס מקום פנוי"הכניסה לתכנית מיל. 5שרמתו מעל ) משרד החינוך

והיא מיועדת לרשויות מקומיות , בהתאם לתקציבים של משרד החינוך

  . כלכלית-שמעוניינות בכך על פי עדיפות חברתית

חלקן של הרשויות המקומיות .  לילד לשנהח"ש 6,000-ת עולה כ"ילתכנית מ

במימון וחלקם של ההורים במימון משתנה בין הרשויות המקומיות ונקבע 

,  אחוז50- ל15שיעורי המימון נעים בין . בהתאם למצבן על פי מדד שטראוס

ומשרד החינוך נושא בעלות המשלימה ומוודא שהרשות אינה גובה מההורים גם 

 אחוז 30-ברשות שאמורה להשתתף , כך למשל. ת חלקה שלה במימון התכניתא

,  אחוז מהעלות ולא יותר15יכולה לגבות מההורים רק עד , ת"מעלות תכנית מיל
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יש רשויות מקומיות , כפי שעלה בראיונות. ומשרד החינוך מקפיד על כך

 חלקן הפועלות בדרכים בלתי ראויות כדי לגבות מההורים יותר ולצמצם את

  . משרד החינוך נלחם בתופעה זו. במימון

ההורים שאינם , ת מאריכה את יום הלימודים הרשמי"מאחר שתכנית מיל

מעוניינים שילדיהם ישתתפו בתכנית רשאים להוציאם מוקדם מהגן ולא לשלם 

, יש רשויות מקומיות המתקשות לעמוד במימון חלקן בתכנית. בעבור התכנית

מאחר שהעמותה לתפנית בחינוך אינה מצליחה . ת קרבכפי שקורה גם עם תכני

 למשל –להפעיל בעצמה את המנגנון וזקוקה להרבה עזרה מהרשות המקומית 

 גם הרבה מנטל העבודה נופל על הרשות –באיתור הגננות והסייעות המתאימות 

  . המקומית

ת אלא עושה זאת "מדוע בעצם משרד החינוך אינו מפעיל בעצמו את תכנית מיל

הפעלת התכנית באמצעות , ראשית: הדבר נובע משתי סיבות? אמצעות זכייןב

היות שהגננת המועסקת במסגרת התכנית אינה , זכיין זולה יותר למשרד החינוך

, גם אם גננת האם נשארת להמשך היום(קבועה במערכת ושכרה נמוך יותר 

 הפעלה ישירה של משרד החינוך מקבעת את, שנית). מדובר בתוספת שכר

באופן הנוהג כעת המשרד יכול לסגת ולקצץ . מחויבותו ואחריותו על התכנית

משרד החינוך רואה , באופן כללי. את התכנית בהתאם לצרכיו התקציביים

שנועדה לשפר את איכות החינוך במקומות החלשים , בתכנית תכנית רשות

ה הפעלתה איננו מתפרש כנסיגה של המדינ-ואי, ולצמצם את הפערים בחינוך

  .מאחריותה

 מול רפורמת אופק חדש) א"יוח(יום חינוך ארוך . ה.3

 ביוזמתו של ,1990חוק יום חינוך ארוך בגלגולו הראשון נחקק בכנסת בשנת 

 ,החוק קבע.  דאז ראש ועדת החינוך בכנסת,זוהר ממפלגת העבודה-מיכאל בר

. יםארוכ שמערכת החינוך תעבור לשבוע לימודים מקוצר של חמישה ימי לימוד

הקפיא את החוק בנימוק שבפועל לא מדובר , זבולון המר, אזדשר החינוך 

המר גם . התלמידים יתקשו ללמוד עד שעות אחר הצהרייםכי בתוספת שעות ו

טען שיום חופשה נוסף לילדים מדי שבוע יטיל מעמסה על ההורים ויגרום 

דים ביום שכן השכבות החלשות לא יוכלו לממן פעילויות ליל, להגדלת הפערים

כחוק יום ,  החוק נחקק בגלגולו השני1998בשנת ). 2004, פפר (שישי החופשי
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בכל ,  והיה אמור לחול על כל מערכת החינוך25חינוך ארוך ולימודי העשרה

.  שעות41ים על פי חוק זה הוא בן שבוע הלימוד. מגן חובה ועד תיכון, המגזרים

ע להפעלת החוק מדבר על שמשרד החינוך פרסם בנוג, ל"חוזר מנכ, עם זאת

  . שבוע לימודים קצר מזה

ארגון שבוע הלימודים בגנים הפועלים שישה ימים בשבוע הוא , לגבי גני ילדים

 –) 'יום ג(יום בשבוע , 8:00-15:30בארבעה ימים בשבוע לומדים בין : כדלקמן

מאחר שהסייעת מגיעה לגן . 8:00-12:00 – ויום שישי קצר יותר 8:00-13:00בין 

בגנים הפועלים . הארכת יום הלימודים עומדת בדרישת החוק, 7:30-כבר ב

. 8:00-15:00בין ' ה-'הלימודים בגן מתקיימים בימים א, חמישה ימים בשבוע

 שעות ואילו 10הגננות מקבלות תוספת של , תמורת הארכת יום עבודתן

 בהיותן מתוקצבות במשרד החינוך לכתחילה,  של שעה אחת בלבד–הסייעות 

  .ליום לימודים ארוך

 גנים בארץ על פי 500- רק על מעט יותר מ1998החוק יושם תחילה בשנת 

-קריטריונים בלתי ברורים ומבלי להתחשב בהכרח בקריטריונים חברתיים

 נוספו 2006המשך יישומו הוקפא מספר פעמים ובשנת ). ב2007, וורגן(כלכליים 

טה שהגנים בהם יוחל החוק יהיו החלי, יולי תמיר, שרת החינוך דאז.  גנים700

 בלבד ושאינם מהחינוך המוכר שאינו 1-3מיישובים המסווגים באשכולות 

החלטה זו נועדה לחזק ולהעדיף את החינוך הרשמי על פני החינוך המוכר . רשמי

הכוללת , מאז לא נוספו גנים לרשימת הגנים שהחוק חל עליהם. 26שאינו רשמי

  .  גנים בלבד1,200-1,300

הוחל ביישומו של החוק , מה לתכניות ולחוקים אחרים בתחום החינוךבדו

הרחבת היישום , בעיקר תקציביות, אך מסיבות שונות, במערכת החינוך בגנים

היא לא נפסקה רק בשל הסיבות התקציביות אלא מחוסר שביעות רצון . נפסקה

ם המוסיף אמנם שעות ליום הלימודי, במשרד החינוך מהאפקטיביות של החוק

שנועד להבטיח את כוונתו הראשונית , אך אינו מותנה בתוספת של תוכן איכותי

לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו למיצוי  "–של החוק 

  ". מרבי של כישרונותיו

                                                        
  : ל של משרד החינוך"לקריאת נוסח החוק ואופן הפעלתו ראו בחוזר מנכ  25

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//nt4bk3_1_4.htm  
  .2006 באוגוסט 28, התרבות והספורט,  מישיבת ועדת החינוך53פרוטוקול מספר    26
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גם חדלו , שהחלו ליישם את החוק, ספר רבים-שבבתי, בהקשר זה, יש לומר, אגב

בין היתר בשל העדר תמיכה של ,  מסוימתליישם את התכנית לאחר תקופה

. שיאפשרו ניצול טוב יותר של שעות האורך, משרד החינוך במשאבים נלווים

לצורך , הספר העדיפו להשתמש בשעות שנוספו להם כשעות רוחב-מנהלי בתי

המוצעת , לעומת זאת, "אופק חדש"רפורמת ). 2004, פפר(פיצול כיתות למשל 

א ואף נחשבת במשרד לתכנית מוצלחת ואפקטיבית "מהווה חלופה ליוח, היום

אופק חדש מעלה את שכר המורים ונותנת . בהרבה להארכת יום הלימודים

כפי שהציע חוק יום , מענה חינוכי נכון יותר מאשר רק שעות אורך למערכת

  . חינוך ארוך

 מהווה חלופה "אופק חדש"שרפורמת , קשה לומר, בהתייחס לגני הילדים

הגננות בגני . שיום הלימודים בגנים אינו מתארך בהרבה, א משום"אמתית ליוח

. ידי משרד החינוך-בהיותן מועסקות על, "אופק חדש"החובה נכללו בהסדר 

הרי משנת , א הרפורמה הוחלה בפחות מאלף גנים"הגם שבשנת הלימודים תשע

היא נכנסה לתוקף בכל גני הילדים בישראל פרט , ב"תשע, הלימודים הנוכחית

 מתארך עד "אופק חדש"א ויום הלימודים בגני הילדים הנכללים ב"גני יוחל

  . 14:00לשעה 

א עלתה " על יוח"אופק חדש"כי אחת הסיבות להעדיף את , מעניין לציין

הספר היסודיים -בתי. מאחד היישובים הבדואים שהשתתפו במחקר, מהשטח

גני ,  באופן כללי.א" וגני החובה ביוח"אופק חדש"ביישוב זה נכללו ברפורמת 

הספר היסודיים ונוצרה -חובה רבים במגזר הערבי והבדואי נמצאים בתוך בתי

הספר מסתיימים בשעה -בתי(התאמה בשעת הסיום של יום הלימודים -אי

במצב זה התעוררו בעיות עם ההסעות או עם ). 15:00 וגני הילדים בשעה 14:00

נוצרו חיכוכים תמידיים . חיהםאו א/ידי הוריהם ו-איסוף הילדים בסוף היום על

 "אופק חדש"יישום . ולחץ על הגננות לשחרר את הילדים הצעירים מוקדם יותר

-גם על גני הילדים יפתור את הבעיה של התאמה בין יום הלימודים בגנים ובבתי

הזקוקות ליום לימודים , וכדי שלא לפגוע באימהות עובדות. הספר היסודיים

ו יישוב להכריז על כמה גנים המיועדים לילדים הוצע באות, ארוך לילדיהן

  .כגנים בהם יסתיים יום הלימודים מאוחר יותר, לאימהות עובדות

והשתתפות , ביישום חלקי ביותר, חוק יום חינוך ארוך מיושם רק בגני חובה

הפועל , כאשר במקביל התקבל גם חוק ההזנה, הילדים בגנים היא חובה

שכל ילד מקבל ארוחה חמה , עות היאהמשמ. א"במסגרות שיש בהן יוח
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הורי הילדים צריכים לשלם בעבור הארוחה אך לא בעבור הארכת יום . בצהריים

מאחר שמשרד החינוך גובה מהרשויות את מלוא הסכום בעבור . הלימודים

כך שלא אמור , הוא דואג להעביר אותן כמניין התלמידים הרשומים, הארוחות

, בפועל. גם אם הוריו אינם מוכנים לשלם, הלקרות שילד לא יקבל ארוחה חמ

  . ייתכן מאוד שהדברים לא עובדים בדיוק כך

. הגננות והסייעות, א הצריך התאמה של העסקת כוח האדם בגנים"יישום יוח

הוצע , כדי להפעיל את הגן, 15:30עד , שנדרשו לעבוד יותר שעות, לגבי הגננות

לפי : בשני מסלולים חלופיים, בבלהשלים את עבודת הגננות במערך של גננות ס

) שלושה ימים ארוכים ויום שישי(גננת האם עובדת ארבעה ימים מלאים , האחד

ולפי המסלול . וגננת הסבב משלימה אותה ועובדת יום אחד ארוך ויום אחד קצר

גננת האם נשארת ליום ארוך יומיים בשבוע ובשאר השבוע יש גננת , השני

   .משלימה בחלק השני של היום

מתוך הראיונות . הקושי חשף בעיה כללית יותר בתקצוב שכרן, באשר לסייעות

 כבר קודם 15:30כי משרד החינוך תקצב את הסייעות עד לשעה , הסתבר

להפעלת החוק אך הרשויות הפכו זאת לתוספת שכר והורו לסייעות לעבוד רק 

,  גם כךהדבר נבע מניסיון לפצות אותן על שכרן הנמוך מאד( 14:00עד השעה 

משרד , כלומר עם החלת החוק, אבל במצב החדש). ללא יום לימודים ארוך

משום ששכרן , החינוך טען שאינו צריך להוסיף כסף לרשויות להעסקת הסייעות

השינוי חשף את ההסדר שנוצר במהלך השנים בין . משולם מראש בהתאם

כר הסייעות לרשויות המקומיות והעלה דרישה לתקצוב בעבור תוספת ש

ח לכל סייעת " ש500-700המשרד הסכים למתן תוספת מזערית של . לסייעות

אך , שהסייעות התלוננו ובצדק, אפשר לציין(בגין הישארותה ליום חינוך ארוך 

יש להניח שבעיית השכר שלהן תיפתר רק במסגרת מאבק על זכויותיהן ועל 

  ).תנאי עבודתן

 צהרונים. ו.3

ת או "שאינם כלולים בתכנית מיל, ות מקומיותרשויות מקומיות או גנים ברשוי

יכולות להפעיל , בחוק יום חינוך ארוך ושיש בהם ביקוש ליום לימודים ארוך

האמון על עידוד , ת"משרד התמ, כפי שנזכר בעבודה. צהרונים בתוך גני הילדים

שלא היה מוסדר עד , נכנס לאחרונה לתחום הצהרונים, נשים ליציאה לעבודה
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משרד . ניסם לפיקוח המשרד ולאפשר סבסוד של העלות לזכאיםכדי להכ, כה

משמעות . החינוך מצדו הסיר את האחריות מילדי הגנים לאחר שעת סיום הגן

על , שהמשרד אינו יודע מה היקף הצהרונים ואינו אחראי לפקח עליהם, הדבר

על התכנים המועברים במסגרתם ועל , על מחירם, מי שמועסק בהם ועל שכרם

  .  הארוחה החמה המוגשת לילדיםאיכות

באישורה של הרשות , הצהרונים פועלים כמעט תמיד במבנה גן הילדים

צהרונים פרטיים או אחרים מחוץ לגן (המקומית ולאחר שעות הפעילות 

כאשר הצהרון מתקיים בגן עצמו אמורה ). מחייבים להסיע לשם את הילדים

אך אפשר להניח , ת הצהרוןלהיות חפיפה של חצי שעה בין צוות הבוקר לצוו

 לכלל "אופק חדש"כניסת רפורמת . שלא תמיד זה קורה ושגם על כך אין פיקוח

ידי -הצהרונים בגנים מופעלים על. גני הילדים בארץ עשויה לשפר עניין זה

החברה ;  בעצמן או באמצעות זכיין מטעמן–רשויות מקומיות : גורמים שונים

; )בזרם המוכר שאינו רשמי(בעלויות ; קרבתכנית ; ת"נעמ; ו"ויצ; סים"למתנ

עד , כלל עד שעות אחר הצהריים-הצהרון פועל בדרך. עמותות וחברות עסקיות

, שהן חול המועד וגם במהלך חודש יולי, הוא פועל גם בחופשות. 16:00-17:00

ידי הרשות -כאשר הצהרון מופעל על. ומציע לילדים ארוחה חמה וחוגים

לפעמים מסגרות כאלה . את השירות ומפקחת עליוהיא מסבסדת , המקומית

במקרים האחרים הרשות מפעילה דרגת .  יום לימודים ארוך–א "נקראות יול

  .פיקוח נמוכה בהרבה ולפעמים בכלל לא

כי מחירם של הצהרונים נמוך באופן יחסי כאשר המסגרת , מהראיונות הסתבר

כשמדובר במסגרת , מוגדרת כמסגרת עירונית ומסובסדת והוא גבוה בהרבה

מחירי הצהרונים . ידי עמותה למטרות רווח-פרטית או במסגרת המופעלת על

ידי הארגון המפעיל את -ח בחודש והתשלום נגבה על" ש1,100- ל700נעים בין 

  .ידי הרשות המקומית-על, כשמדובר במסגרת עירונית, הצהרון או
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  ות להארכת בעיות בתכניות התוספתיות ובתכני : סיכום ביניים  .ז.3
  יום הלימודים בגנים  

 השוויון במערכת החינוך חריף במיוחד בכל הקשור לתכניות ההעשרה -אי

. הדורשות מימון הורים ומימון רשויות מקומיות, ולתכניות התוספתיות

השוויון הזה מפני שילדים -לרשויות המקומיות יש תפקיד מרכזי באי

נותנות עדיפות לחינוך בגיל ה, המתגוררים ברשויות מקומיות חזקות יחסית

רשויות מקומיות כאלה גם . ייהנו מפעילויות העשרה רבות יותר בגן, הרך

, יתאמצו יותר לספק פעילויות העשרה לאוכלוסיות החלשות יותר בקרבן

בסל תרבות או ביוזמה , ת"באמצעות השתתפות בתכנית קרב ובתכנית מיל

 רשויות מקומיות חלשות אבל. של פרויקטים ושל תכניות העשרה מיוחדות

, כתוצאה מכך. ייטו לוותר על כל תכנית המחייבת את השתתפותן במימון

המתגוררים , כלכלי נמוך-אין שוויון גם בין ילדים להורים ממעמד חברתי

ביישוב שבו רשות מקומית חזקה לילדים שמעמדם דומה אך הם מתגוררים 

 . ביישוב שבו הרשות המקומית עצמה חלשה

 המדינה נותנת מענה , סגרות השונות להארכת יום הלימודיםבאשר למ

אך לא לאוכלוסייה , ת"א ותכנית מיל"באמצעות יוח, לאוכלוסייה החלשה

חוק יום חינוך ארוך חל רק על מערכת , יתרה מזאת. ממעמד הביניים ומעלה

העובדה שרוב . כך שהמגזר החרדי כמעט שאינו נהנה ממנו, החינוך הרשמי

 אינם מקבלים מענה מערכתי ראוי להארכת יום הלימודים חלקי הציבור

שאיכות החינוך ואיכות הצוות , כך גם בעייתית העובדה. היא בעייתית

אינה נמצאת , כלל לעומת הצוות בגנים-במסגרות הצהרונים נמוכה בדרך

מדובר בנושא , למעשה. בפיקוח ומהווה נטל כלכלי משמעותי על הורים

הזה נכנס יין לקחת עליו אחריות כלל ולריק נשמשרד החינוך אינו מעו

מפעילי הצהרונים ומפעילי הקייטנות הם הנהנים . ת"לאחרונה משרד התמ

הגדולים מן הפער שנוצר בין דרישות שוק העבודה לבין המענה החלקי של 

 .מערכת החינוך

 א לצד "כמו יוח, יישום תכניות שונות להארכת יום הלימודים זו לצד זו

ההתאמה -הנובעות מאי, עלול ליצור בעיות טכניות, "פק חדשאו"רפורמת 

 .בשעות הפעילות
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   מוכר שאינו רשמי חינוך: 3-6גילאי . 4

שאינם שייכים לרשות המקומית , החינוך המוכר שאינו רשמי כולל את הגנים

ידי משרד החינוך או הרשות -אינו מועסק על) גננות וסייעות(וכוח האדם בהם 

עם זאת החינוך .  כלולים במסגרת החינוך הרשמי בישראלושאינם, המקומית

בחינוך המוכר שאינו רשמי ). ראה בהמשך(המוכר נמצא בפיקוח משרד החינוך 

  . הארגון המפעיל את הגנים/ידי הבעלות-הגננת והסייעת מועסקות על

 מעשרה יותר במסגרתו לחנך המבקש גוף כל, המדינה חוקי פי על: רישוי

להבטיח שהוא עונה  מנת על, החינוך משרד ברישיון מטעם עוללפ חייב תלמידים

גופים אלה מכונים בעלויות ומוגדרים . החוק פי על המתחייבות הדרישות על כל

לרבות (ספר במשמעותו על פי חוק הפיקוח -רשמית כמי שקיבלו רישיון על בית

חלה על כלל המוסדות בכל  חובת הרישוי). גן ילדים או כל מוסד חינוכי אחר

, יסודי-בחינוך על, בחינוך יסודי, )חובה וחובה-טרום(ילדים  בגני, רמות החינוך

' הרישוי למוסדות אלה נתון בידי אגף א. תיכוני או בחינוך אמנותי-בחינוך על

אבל לא כל מוסד חינוכי . 27של החינוך המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך

ספר -כמו בית, לפעילותו וקיימים גם מוסדות פטורבמדינה נדרש לקבל רישיון 

תיכוני ואינם -יסודי או על-על, שאינם מקנים לתלמידים חינוך יסודי, לבגירים

ידי משרד -מתיימרים להכשיר לקראת בחינות ממשלתיות או השכלה מוכרת על

 ששר דת כוהני להכשרת סמינר או ישיבה; מוסד להשכלה גבוהה; ממשלתי

 או כללי בצו פטרו החינוך ששר ספר-בית; תם לעניין חוק זהאו אישר הדתות

ספר יסודיים -בתי; כולן או מקצתן, הפיקוח חוק הוראות מתחולת מיוחד

  .28במעמד פטור

, המבקש לפתוח כיתות גן צריך להגיש בקשה נפרדת לכל כיתת גן) בעלות(גורם 

 תקבל –ושר וכך כל כיתת גן שתא, גם אם מבנה הגן כולל יותר מכיתת גן אחת

, הרישיון ניתן רק לאחר שנבחנו כל הסוגיות בתחום הפדגוגיה. סמל גן נפרד

החוק ובנושא עמידה , )הוכחת איתנות כלכלית(התקצוב , התברואה, הבטיחות

                                                        
אך הוא מופקד על רישוי כלל ) חינוך חרדי(האגף מכונה האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי   27

  .כולל אלה שאינם חרדיים, המוסדות
 :זהכל נהלי הרישוי המעודכנים מופיעים בקישור   28

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/RishoyMosdot/nahal
eyRishuy.htm 



  בישראליסודי -החינוך הקדם  

 

84

ורק אם ניתנה חוות דעת חיובית של מנהל המחוז ושל , בדיני התכנון והבנייה

 בחוק חינוך 3ן את תקנה שר החינוך תיק, 2009בנובמבר . הרשות המקומית

המסמיכה אותו שלא לאשר מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי במידה , ממלכתי

פגיעה מוגדרת כסגירה צפויה של כיתות . שפתיחתו תפגע במוסד רשמי מקביל

ירידה במספר התלמידים או בשיעורם במערכת החינוך ; או של מוסד שלם

למידים במערכת החינוך או פגיעה בהרכב האינטגרטיבי של הת; הממלכתי

-שמשלב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות הממלכתי

פעולות המשרד בתחום זה מותנות בהגשת התנגדויות מטעם . כלכליות מגוונות

או (אם יש גן . האחראיים לדעת מה קורה בשטח, הרשות המקומית והמחוז

יש , ירה והוא ממשיך לפעולהפועל ללא רישיון או שהוצא לו צו סג) ספר-בית

על מנת שיפנה , להודיע על כך לאגף חינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך

  . בהרבה מקרים המשטרה אינה מתערבת, בפועל. למשטרה כדי שתתערב

אך הוא , הפיקוח על החינוך המוכר שאינו רשמי נתון בידי משרד החינוך: פיקוח

) חינוך חרדי( לחינוך מוכר שאינו רשמי האגף. נפרד מהפיקוח על החינוך הרשמי

  . ידי המחוזות-והפיקוח השוטף מבוצע על, אחראי על הרישוי

המשרד כמעט אינו מפקח על התכנים הנלמדים במסגרות החינוך המוכר שאינו 

כל , כפי שכבר נאמר. בשל המחסור החמור במפקחות, כולל בגנים, רשמי

למרות שהתקן הרשמי הוא עד (נים  ג80-150מפקחת בחינוך הרשמי אחראית על 

אולם בחינוך המוכר שאינו רשמי מצב הפיקוח ירוד , ) גנים למפקחת100

, וגם לגבי המדריכות!  גנים850-900-כאשר כל מפקחת אחראית על כ, בהרבה

כך למשל במחוז הצפון יש . התקנים נמוכים בהרבה מהסטנדרט בחינוך הרשמי

שאין עליהם כל , שאינו רשמי במגזר הערבי כיתות גן של החינוך המוכר 650-כ

שאחראית על כל היישובים , במחוז הדרום יש תקן חלקי למדריכה. פיקוח

עד . שפיקוח רופף הינו בעייתי מכל בחינה שהיא, אין ספק. הבדואים המוכרים

 היו לגני הילדים בזרם המוכר שאינו רשמי ארבע מפקחות בלבד בכל 2011קיץ 

גדלה בקצב ) וגם הערבית(האוכלוסייה החרדית .  גנים3,800שבאחריותן , הארץ

-שמצב הפיקוח אינו טוב בהרבה בבתי, יש לציין. מהיר והמצב מחמיר בהתמדה

להשוות , בהסכם עם משרד האוצר, לאחרונה קיבל שר החינוך החלטה. הספר

את תקן הפיקוח בחינוך המוכר שאינו רשמי עם הפיקוח בחינוך הרשמי ולבצע 

 נכנסו למערכת ארבע מפקחות חדשות 2011כבר ביולי . וי בשלביםאת השינ

הפעימה השנייה תתבצע במחצית השנה . ובכך הוכפל מספרן, לחינוך החרדי
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הוסיפו שני תקנים למחוז הצפון ותקן אחד למחוז , כמו כן. 2012 –הבאה 

לוח , ידי משרד החינוך-כפי שנאמר לנו על. שייתנו מענה למגזר הערבי, הדרום

הזמנים של השוואת תקני הפיקוח בחינוך המוכר שאינו רשמי במגזר הערבי 

  .  יהיה אטי יותר

שעות הפעילות בגנים בחינוך המוכר שאינו רשמי אמורות להיות זהות לשעות 

, הסעת הילדים במגזר זה שכיחה יותר. הפעילות בחינוך הרשמי אבל יש חריגות

שאינו רואה בעין יפה את (ינוך ידי משרד הח-אך ההסעות אינן מתוקצבות על

ידי הבעלויות -אלא על, )חובה מסיבות בטיחות-הסעת הילדים בגילאי טרום

  .העירייה נשאה בעלות ההסעות, בעיר החרדית שהשתתפה במחקר. עצמן

הרשויות המקומיות הן האחראיות הבלעדיות לרישום הילדים : מעקב רישום

שהרשות אמורה לדעת , כלומר. מיכולל בגנים מהזרם המוכר שאינו רש, לגנים

גם הבעלויות . את מספר הגנים הפועל בשטחה ואת מספר הילדים בהם

הרשות , אולם. המפעילות את הגנים חייבות מצדן בדיווח לרשויות המקומיות

  . בהעסקת כוח האדם או בפיקוח על גנים אלה, אינה מעורבת בקביעת התכנים

ושכר הגננות , תן תקנות תקציביותגם המערכת העצמאית כפופה לאו: מימון

כאשר צו לימוד חובה חל על היישוב . והסייעות מתוקצב בדומה לחינוך הרשמי

 אחוז מהעלות והרשות המקומית משלימה 90משרד החינוך מממן , 4 או 3מגיל 

כך גם נפתח ערוץ המאפשר לרשות המקומית ( האחוזים הנותרים 10את 

עם זאת יש שני ).  מידע ודיווח מהגניםלהתנות את העברת התקציבים בקבלת

הבדלים בין תקצוב גנים בחינוך הרשמי לתקצוב גנים בחינוך המוכר שאינו 

מספר הילדים בגן קובע את , כלומר. בעלויות מתוקצבות לפי ילד) 1: (רשמי

הרשות המקומית אינה מחויבת לממן את אחזקת הגן ) 2. (גובה התקציב

, כמו בחינוך הרשמי.  הבעלות המפעילה את הגןותפעולו וההוצאות מוטלות על

גם בחינוך המוכר שאינו רשמי אין פיקוח על תשלומי ההורים והורים משלמים 

  .על הארכת יום הלימודים ושאר התוספות

 החינוך המוכר שאינו רשמי במגזר החרדי. א.4

הספר וגני הילדים במגזר החרדי בכללותו שייכים לחינוך המוכר -כמעט כל בתי

חלק . אך גם כתוצאה מנסיבות היסטוריות, מסיבות אידיאולוגיות, שאינו רשמי

. ס משתייך לחינוך הרשמי"ד ושל ש"הספר ומהגנים של חב-מסוים מבתי
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החרדים דבקים בהתנגדותם העזה לקבל את מרות המדינה בנושא החינוך 

ת לקבוע את המדיניו, עם קום המדינה, ושומרים על הזכות שניתנה להם בעבר

כוחם . החינוכית במוסדות החינוך שלהם באופן עצמאי וללא התערבות המדינה

גם גורמים , מאחר שהדבר מתאפשר לחרדים. הפוליטי משמר הסכמה זאת

כך לגבי המגזר הערבי והחינוך . אחרים יכולים לקבל אישורים דומים

 621שבישראל פועלות , מנתונים עדכניים מתברר. לדוגמא, האנתרופוסופי

לא כל הבעלויות הללו .  אחוז מתוכן חרדיות80-כ, לויות במגזר היהודיבע

  ).נתונים שנמסרו, משרד החינוך(מפעילות גני ילדים 

חילונית ודתית , "מעורבת"יש הבדל בין רשויות מקומיות שהאוכלוסייה בהן 

לבין רשויות , ומערכת החינוך מתחלקת לסוגים השונים, לאומית לצד חרדית

שייכת לזרם , או כמעט כולה, בהן מערכת החינוך כולה, יותמקומיות חרד

לרשות המקומית יש אחריות על רישום ושיבוץ " מעורבות"בערים ה. המוכר

הרשות המקומית אחראית . והן אמורות לקבל דיווח מהבעלויות, כאמור, בלבד

 אם חל –חובה לידי הבעלויות - אחוזים לגני טרום10, להעביר את חלקה במימון

או לגבות כספים מההורים ולסבסד רבע מגובה ,  הרשות צו לימוד חובהעל

כפי שעלה באחד הראיונות .  כשהצו אינו חל על הרשות–ההנחה שנקבע לזכאים 

מרבית ההורים במגזר החרדי זכאים להנחות , שקיימנו ברשות מקומית מעורבת

ות ברש, לעומת זאת. כלכלי-בשל מצבם החברתי, ) אחוז באותה רשות70(

, כך לדוגמא. מקומית חרדית המעורבות של הרשות המקומית משמעותית יותר

המשכירה , כל מבני הגנים שייכים לעירייה, שהשתתפה במחקר, בעיר החרדית

. אותם לבעלויות ומתחזקת אותם בעצמה וכן גם מממנת את ההסעות לגנים

ישוב זה גם בי, בשל הפיצול האידיאולוגי הגדול במגזר החרדי, יחד עם זאת

ידי -הנקבעים על, הרשות המקומית אינה מתערבת בפיקוח ובנושא התכנים

  . הבעלויות

בנות הולכות . נהוגה הפרדה בין בנים ובנות כבר מהגן החרדיבמערכת החינוך 

. 14לגן ילדים בעוד שבנים נכנסים לתלמוד תורה כבר מגיל שלוש ועד גיל 

אמנם החינוך המוכר .  הילדיםהחופשות בתלמוד תורה שונות מהחופשות בגני

אבל בתלמוד , שאינו רשמי כפוף ללוח החופשות הנהוג במערכת החינוך כולה

לשלושה , ספר פרטיים לבנות קיצרו את החופש הגדול-תורה של הבנים ובבתי

הדפוס השונה נובע מהערך ). מתשעה באב ועד ראש חודש אלול(שבועות בלבד 

 של פיקוח ומהרצון למנוע מילדים האוסר על ביטול תורה וכן ממניעים
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ההורים נושאים בתוספת העלות הנדרשת בשל קיצור . להסתובב ברחובות

רוב הבנות בגילאי הגן לומדות על פי , בפועל. סוג של קייטנה לימודית, החופש

לפי , כאמור, ואילו הבנים, הכולל חופשת קיץ בת חודשיים, לוח השנה הרגיל

  ). חופשה של שלושה שבועות בלבד (לוח השנה של תלמודי התורה 

החינוך המוכר שאינו רשמי פועל פחות או יותר , לגבי אורך יום הלימודים

חוק יום חינוך ארוך אינו חל על החינוך , כאמור. בהתאמה לחינוך הרשמי

גם כאשר הוא , המוכר שאינו רשמי ועל כן החרדים כמעט אינם נהנים ממנו כלל

במימון , יש בעלויות המפעילות צהרונים, ם זאתע. חל ברשות המקומית שלהם

ואלה מספקים ארוחה חמה , )התשלום עובר ישירות מההורה לבעלות(ההורים 

  . ופעילויות העשרה

נשים רבות . יש עודף רב של גננות, ובדומה לכך גם במגזר הערבי, במגזר החרדי

יחות לא הכל מצל. מסיימות לימודים בסמינר כחלק מלימודי התיכון שלהן

, משמעות הדבר היא. להשתלב בעבודה כגננות וחלקן מועסק כסייעות בגנים

כמעט תמיד ) החרדי(שהצוות החינוכי בגנים שבחינוך המוכר שאינו רשמי 

  .מוסמך ובעל הכשרה מתאימה

 חינוך מוכר שאינו רשמי במגזר הערבי. ב.4

י ילדים בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר הבעלויות המפעילות גנ

לא כולן מפעילות בהכרח ,  בעלויות במגזר זה264-מדובר כיום ב. במגזר הערבי

ממקור אחר במשרד החינוך נמסר ). נתונים שנמסרו, משרד החינוך(גני ילדים 

  . בעלויות המפעילות גני ילדים70-שמדובר בכ

בחלקן , שגני הילדים של העמותות השונות, תופעה שכיחה במגזר הערבי היא

וגן עמותה שנפתח (נפתחים ופועלים על חשבון גני הילדים הרשמיים , מיותאסל

על פי התיקון החדש של שר החינוך ). גורם לסגירת גן של הרשות המקומית

מסיבות , הבעיה היא שהרשות המקומית.  התופעה איננה תקינה2009משנת 

ל המחוז גם מנה. ולכן היא שותפה לכך, אינה מביעה את התנגדותה לדבר, שונות

מפני שהוא נדרש להעביר את חוות דעתו , נושא באחריות לדבר לתופעה זו

כשהרשות המקומית ומנהל המחוז אינם מביעים את התנגדותם . בנושא

הם אחראיים להידרדרות , לפתיחת מוסד שפתיחתו פוגעת בחינוך הרשמי

  .החינוך הרשמי באותה רשות
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-בעיקר גני טרום, ק כלכלי לכל דברגני הילדים במגזר הערבי והבדואי הפכו לעס

אמנם לעיתים ייתכן שהשירותים שהרשויות .  ולא גני החובה3-4חובה לגילאי 

המקומיות הערביות מציעים אינם טובים דיים והורים מעדיפים את גני 

לפעמים מופעל , כפי שעלה מהראיונות. העמותות אבל זו אינה הסיבה היחידה

העמותות גם פועלות . ה המרוויחים מהענייןעל ההורים לחץ של קרובי משפח

, לשכנע את בעלי הבתים להשכיר להן מבנים ולפעמים מדובר באותם מבנים

העמותות יכולות . שקודם לכן הושכרו לרשות המקומית להפעלת גנים רשמיים

במקום בעל (הן אחראיות לתחזוקת המבנה , להציע ולשלם שכר דירה גבוה יותר

הלחץ החברתי , באופן כזה). זה עם הרשות המקומיתכפי שנדרש בחו, הבית

 ההורים לשלוח ית מרשויות המדינה פועלים יחדיו לדחיפתוההסתייגות הכלל

העמותות גם מצליחות לקבל רישיון לפתיחת גנים . את ילדיהם לגני עמותות

מטעם האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי וכן מקבלות החזר ממשרד החינוך בעבור 

שלמרות החובה להעסיק גננת מוסמכת , הבעיה היא. א במערכתכל ילד שנמצ

. בפועל מועסקות גננות שאינן מוסמכות ושכרן נמוך מהנדרש, ולשלם לה כנדרש

ההסעות לגנים אינן , לעיתים גם מבני הגנים אינם עומדים בסטנדרט הנדרש

אין הקפדה על שעות , חסר מידע בנוגע לתכנים המועברים לילדים, בטיחותיות

הפעילות הרשמיות והילדים הרשומים בגן אינם בהכרח לומדים בו בפועל או 

כל הבעיות נובעות מפיקוח ומהדרכה בלתי . שאינם מגיעים באורח סדיר

  . מספקים

מדי שנה מסיימות את לימודיהן עשרות . במגזר הערבי יש עודף רב של גננות

מאחר שגני . השאינן מצליחות למצוא עבוד, גננות מהמגזר הערבי והבדואי

המחויבים להעסיק גננת מוסמכת אך אינם עושים זאת בהכרח , העמותות

הרי מצוקת התעסוקה של , רבים והם מחליפים את הגנים הרשמיים, בפועל

גננות מוסמכות רבות אינן , כפי שעלה מהראיונות. הגננות במגזר הערבי מחריפה

ללא יציבות ,  יותרשם מוצע להן שכר נמוך, מעוניינות לעבוד בגני עמותה

תביא "שהעסקת העובדת מותנית בכך שהיא , לעתים אף קורה(תעסוקתית 

חלק מהגננות ). גיוס ילדים לגן תמורת עבודה, כלומר, את הילדים" אתה

המוסמכות פונות להסבה מקצועית או עובדות כגננות רוטציה או כממלאות 

  . מקום
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 ו רשמיבעיות בחינוך המוכר שאינ: סיכום ביניים. ג.4

 בתנאים הקיימים בלתי אפשרי לקיים פיקוח מעמיק על פי : פיקוח

העובדה שגוף פרטי מנהל את הגן . הסטנדרטים שמשרד החינוך מתווה

התקנים הנמוכים לפיקוח בחינוך . מפחיתה בהכרח מכוחו של המשרד

המאפשר למסגרות , המוכר שאינו רשמי הם ברמה של מחדל ממש

" התאמה רוחנית"הסעיף של . כל העולה על רוחןהחינוכיות הללו לעשות כ

ספר לדחות כל מועמד שאינו מתאים -בחינוך החרדי מאפשר לגנים ולבתי

חשיפת כמה פרשיות . להם ובהעדר פיקוח הם אינם נותנים על כך את הדין

כאלה בתקשורת בעת האחרונה הביאה למודעות רבה יותר לנושא זה 

יקוח בחינוך המוכר שאינו רשמי קשה אמנם מצב הפ. בציבוריות הישראלית

, אך נראה שבמגזר החרדי הוא טוב בהרבה מזה שבמגזר הערבי, באופן כללי

 .לפחות מבחינת מספר התקנים

 היכולת , מאחר שמדובר בבעלויות פרטיות: בקרה על שימוש נכון בתקציב

סייעות וכן , גננות, מורים(של משרד החינוך לפקח על שכר הוגן לצוות 

המדינה מעבירה לבעלויות תקציבים על . גם אם לא אפסית,  מוגבלת)הלאה

פי השכר הנהוג במערכת החינוך כולה אך מתקשה לבקר ולאכוף את הדבר 

לשנת ' ב59ח "גם מבקר המדינה התייחס לנושא זה בדו. לגבי כל בעלות

200829.  

 התכנית אינה נמצאת בפיקוח כלל: פיקוח על תכנית הלימודים. 

 אין כלל פיקוח על רמת הגננות ועל תנאי : וח האדם במערכתפיקוח על כ

הבעלויות פועלות לפעמים בניגוד לכללים של המשרד בנושא . ההעסקה שלהן

הקפדה על תשלום השכר שמגיע להם ועל רמת , העסקת גננות ומורים

הגננות במגזר החרדי כמעט תמיד מוסמכות אך . ההכשרה הנדרשת מהם

ישנה העדפה להעסיק גננות שהוותק . ואר אקדמיהסמכתן אינה מעוגנת בת

כדי לחסוך בעלויות ולהרוויח לעצמן את הפער בין השכר , שלהן מועט יחסית

המבוסס על , שמשולם בפועל לגננות צעירות לבין התקצוב של משרד החינוך

במגזר הערבי אף מעסיקים גננות שאינן .  שנות ותק12ממוצע של גננת בעלת 

לא תמיד משלמים להן שכר על פי , ם הן מוסמכות או לאובין א, מוסמכות

 .הוראות משרד החינוך

                                                        
' עמ, "גני ילדים במגזר החרדיענייני מינהל ושכר ברשתות "שנקרא , ח"דומדובר בפרק ב   29

705-730.  
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   בישראל0-6הבעיות במערכת החינוך לגילאי : סיכום. 5

 ת"פיצול האחריות למערכת הגיל הרך בין משרד החינוך ומשרד התמ :

הרואה לנגד ,  העדר גורם מפקח ומתכנן אחד–הפיצול בעייתי מכמה בחינות 

העדר רצף , וכתוצאה מכך, 6מלידה ועד גיל , כת כולהעיניו את המער

הבוחנת את ההתפתחות הרצויה של הילדים בכל טווח , בתפיסה החינוכית

תכנים ורמת ההכשרה של , עלויות, ההבדלים הם רבים מבחינת פיקוח. הגיל

שאינם , ישנם הבדלים בין הטיפול המוצע בגנים פרטיים. הצוות המטפל

שבפיקוח ולעיתים מדובר בפיצול בין שני המשרדים לבין הגנים , בפיקוח

הכשרת המורים לגיל הרך היא . כשבאותו גן משתתפות קבוצות גיל נבדלות

 .  וזה מחייב עבודה מול שתי מערכות שונות0-6היום לטווח הגיל 

שראוי שמשרד החינוך , הדעה הרווחת של המרואיינים במחקר זה הייתה  

מהלך זה נמנע עד כה מסיבות . 0-6,  הרךיישא באחריות כוללת על הגיל

, כמו גם מסיבות תקציביות, של יוקרה ומאבקי כוח בין המשרדים, פוליטיות

 .משום שלקיחת האחריות משמעותה הקצאת תקציבים

 נתח שלם של החינוך לגיל הרך נתון בידי : הפיצול בין הציבורי והפרטי

רוב המסגרות אינן , היוםנכון ל. משפחתונים וצהרונים,  גנים–השוק הפרטי 

הן בנוגע למחירים והן באשר לתקנים ולסטנדרטים הנהוגים , נתונות בפיקוח

דרוש ניסיון משותף של שני . לטוב ולרע, בגני ילדים ובמעונות יום ציבוריים

כמו , כדי להימנע מיצירת בעיות אחרות, המשרדים להתמודד עם סוגיה זו

 .ית במחיראו עלייה דרסט/מחסור חריף בגנים ו

 מחסור חמור במעונות יום לגילאי : הקצאה חסרה לבינוי גנים ומעונות יום

 נובע מחוסר הקצאה מסודרת של קרקע ותקציבי 3-4 ובכיתות גן לגילאי 0-3

הארגונים המפעילים . כפי שקיים לגבי גני ילדים, בינוי לטובת מעונות יום

מול ארגונים , "יחופש"מעונות יום צריכים להתחרות על הקרקע במכרז 

. המעוניינים בקרקע, המפעילים מעונות יום ומול גורמים אחרים, מתחרים

 3חובה קיים במקומות שצו לימוד חובה מגיל -המחסור בכיתות גן בגני טרום

חובה -והרשות המקומית אינה מחויבת לדאוג לגני טרום, אינו חל עליהם

יבות לנושא החינוך באותו רשויות מקומיות שונות אינן מחו, בנוסף לכך. לכל

  ברשויות מסוימות יש מחסור ניכר . בין היתר בגלל מצב כלכלי שונה, אופן
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דוחף ילדים , כמו מחסור במעונות יום, מחסור בגני ילדים. חובה-בגני טרום

 הרשות 4 או 3במקומות שצו לימוד חובה חל עליהם מגיל . אל השוק הפרטי

היא יכולה , אשר אין די מבני קבעכ. חייבת לפתוח מספיק גנים לכולם

  . לעשות זאת בשכירת מבנים באופן זמני או במבנים יבילים

ככל שהתקן , כתוצאה מהמחסור במעונות יום ובגני ילדים הם מלאים תמיד  

. התקן מאפשר מספר רב מאוד של ילדים עם צוות מצומצם. מתיר להם

ות היום ובגנים או שיש צורך להקטין את מספר הילדים במעונ, התפיסה היא

ח הוועדה המייעצת בראשות "על כך מעידים דו. לפחות להגדיל את הצוות

והצעות החוק בנוגע לצמצום , מרים רוזנטל בהקשר של מעונות היום' פרופ

 ).2009, רוזנטל(מספר הילדים בגנים 

 אין כמעט מעונות יום ) א: (המגזר הערבי מתמודד עם כמה בעיות

לצד סיבות אחרות כמו , מה שמקשה, 0-3גילאי ומשפחתונים לילדים ב

  ; על יציאה של נשים לעבודה, מחסור בעבודות או נורמות חברתיות

- יש מעט מאוד גני טרום3במקומות בהם לא הוחל צו לימוד חובה מגיל ) ב(

משום שהורים רבים אינם יכולים לשאת בעלות וגם אינם יכולים , חובה

מות שהחוק הוחל יש מחסור גדול במבני במקו) ג(; להוכיח זכאות להנחה

גנים קבועים וישנה הסתמכות משמעותית על גנים בדירות שכורות או על 

כאשר רוב , זאת בשל בעיה של הקצאת קרקעות למבני ציבור. מבנים יבילים

הקרקעות פרטיות וקיים פיגור רב בבנייה גם במקומות שבהם יש קרקע 

ינוך המוכר שאינו רשמי נוגסים קשות גני העמותות במסגרת הח) ד(; זמינה

וסיבות פוליטיות מונעות התערבות של המחוזות או של , בחינוך הרשמי

בהעדר פיקוח ראוי בחינוך . משרד החינוך בהתפשטות התופעה ובמניעתה

גנים אלה נותרים , ובמיוחד במגזר הערבי והבדואי, המוכר שאינו רשמי

כוח , בחסר מבחינת המבניםכמעט ללא פיקוח ומציעים שירות הלוקה 

כלכלי הקשה של -המצב החברתי) ה(; ההסעות ועוד, התכנים, האדם

, גורם לכך, המשפחות/כמו גם של ההורים, הרשויות המקומיות במגזר זה

הזקוקים , שאין כמעט פעילויות העשרה ותכניות תוספתיות לילדי הגנים

 . לכך במיוחד
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 בהקשר של גני הילדיםשוויון בחינוך-שתי סיבות מרכזיות לאי  :  

הנובעים מכך שתקצוב , התשלומים הנוספים ובמיוחד דמי השכלול) א(

, מדובר בנושא בלתי מוסדר. מערכת החינוך מספק רק מינימום נדרש

כל עוד הוא אינו מספק ,  ואולי אף לא יכול–שמשרד החינוך אינו מצליח 

שהאוכלוסיות , אהתוצאה הי.  לטפל בו ביעילות–חלופות ראויות להורים 

מספקות לילדים שירות , המוכנות לשלם הרבה בעד חינוך ילדיהן, החזקות

בשל היות ) ב(; איכותי בהרבה מהניתן לילדים מאוכלוסיות חלשות יותר

המחויבות הנבדלת , הרשות המקומית שחקן מרכזי בעיצוב החינוך לגיל הרך

מיכולת , לא רקאך , הנובעת גם, בין רשויות מקומיות שונות לנושא זה

. משפיעה מאוד על איכות החינוך הניתן לילדים, כלכלית בלתי שוויונית

רשויות מקומיות שרואות חשיבות בחינוך לגיל הרך יוזמות תכניות העשרה 

גם אם המשמעות היא שעליהן להשתתף , ומשתתפות בתכניות תוספתיות

תחומים תוך רשויות מקומיות כאלה דואגות לשיפור השירות בכל ה. במימון

דווקא הרשויות המקומיות החלשות . הקצאת המשאבים הנדרשים לכך

תכנית קרב , ת"ביותר אינן משתתפות בתכניות תוספתיות כמו תכנית מיל

מפני שאינן יכולות לעמוד בעלויות וגם אינן יכולות לדרוש , וסל תרבות

לד שחינוכו של י, המשמעות היא. מההורים לממן את חלקם בתכניות הללו

כלכלי נמוך והוא מתגורר ברשות מקומית חזקה אינו -שהוריו ממעמד חברתי

 . דומה לחינוך שמקבל ילד ממעמד דומה המתגורר ברשות מקומית חלשה

 השוויון בחינוך פוגע במיוחד -אי, כפי שציינו: נטל כבד על מעמד הביניים

 .כלל ברשויות מקומיות חלשות-המתגוררות בדרך, באוכלוסיות החלשות

השוויון בחינוך ולתת מענה לאוכלוסיות -המדינה מנסה לצמצם את אי

באמצעות הנחות במעונות יום ולאחרונה גם בחלק מן , החלשות יותר

ובהכנסת תכנית , בהחלת חוק יום חינוך ארוך, הצהרונים על פי מבחן הכנסה

 אינה נהנית – מעמד הביניים –רוב האוכלוסייה , ואולם. ת ותכנית קרב"מיל

, הטבות אלה ונאלצת להתמודד עם הוצאות גדולות תמורת חינוך הילדיםמ

בעוד המדינה מסייעת , כלומר. המכבידות מאוד על התקציב המשפחתי

לחלשים ביותר ובעוד שאלה הנמנים עם העשירונים הגבוהים ביותר 

 . מעמד הביניים נושא על כתפיו נטל כבד ביותר, מסתדרים בכוחות עצמם
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 המגזר , מדובר בעיקר בשירותים לשני מגזרים:  שאינו רשמיהחינוך המוכר

במערכת זו כללי המשחק שונים ודרגת המעורבות של . החרדי והמגזר הערבי

אמנם משרד החינוך מקפיד על רישוי . מוסדות המדינה נמוכה בהרבה

אך בהעדר תקני פיקוח מספיקים אין , מסודר לכל המוסדות החינוכיים

יש . לאכוף את החוקים החלים על מערכת חינוך זולמשרד יכולת לפקח ו

תכניות , קושי להבטיח את ההתנהלות של המוסדות מבחינת איכות המבנים

, הקפדה על שעות הלימודים, כוח האדם המועסק בהם, ההסעות, הלימודים

. והתאמה בין מספר הילדים הרשומים לאלה הלומדים במוסדות בפועל

שלמרות הוראות , יישובית תורמים גם לכךהעדר הפיקוח ופוליטיקה פנים 

במקומות רבים החינוך המוכר שאינו רשמי פוגע בחינוך , משרד החינוך

. הרשמי או שמוסדות שקיבלו צו סגירה אינם סוגרים באמת את שעריהם

אמנם המדינה מאשרת את קיומו של החינוך המוכר שאינו רשמי אך 

. ינה מעוניינת לחזק אותוא) או גורמים בתוכה(מהתנהלותה נדמה שהיא 

שלא , יולי תמיר, הדבר עולה למשל מהחלטותיהם של שרת החינוך לשעבר

להחיל את חוק יום חינוך ארוך על מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי ואף 

שלא לאשר מוסד מוכר שאינו , גדעון סער, מהחלטתו של שר החינוך הנוכחי

,  הערכית העולה מכך היאהאמירה. רשמי אם הקמתו תפגע בחינוך הרשמי

גם . שהמדינה מעדיפה את החינוך הרשמי על פני החינוך המוכר שאינו רשמי

, זה גורם לפגיעה בילדים במערכת החינוך הזו, אם הדבר הוא חיובי

 . המשתייכים במידה רבה לאוכלוסיות החלשות ביותר במדינה

 דה שיום העוב: אי התאמה בין שעות הפעילות בגן לדרישות שוק העבודה

המדינה . הלימודים בגן מסתיים בצהריים מקשה מאוד על הורים רבים

באמצעות יום חינוך , פעלה להארכת יום הלימודים רק במקומות החלשים

הצהרונים אינם באחריות משרד החינוך , ומצד שני. ת"ארוך או תכנית מיל

שזיהה את הצורך , ת"ולריק שנותר בתחום זה נכנס לאחרונה משרד התמ

שיעור גבוה מן . בפיקוח על הצהרונים ובסבסוד ההשתתפות בהם לזכאים

כאשר בחלק השני , הילדים לומד בגנים בהם יום הלימודים מפוצל לשניים

 .     העלות ואיכות הצוות, המזון, מבחינת התכנים, של היום אין כל פיקוח
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 ון נושא זה כמעט שלא עלה בפרק והוא ייד: סוגיית התכנים בגן הילדים

מאחר שהביקורת על . שיעסוק בהכשרת כוח האדם לגיל הרך, בפרק הרביעי

נקדים את המאוחר ונכלול , התכנים עלתה מצד המוסדות להכשרת מורים

תכנית הלימודים בגני הילדים אקדמית ) א: (מתוכה כמה מרכיבים עיקריים

נה מערכת הפיקוח על הגנים נוקשה ואי) ב(; ובאה על חשבון זמן משחק, מדי

מאפשרת לגננות מרחב תמרון מספיק ואפשרות לקבל החלטות עצמאיות 

, בגנים נהוגה הכוונה מוגזמת מצד הגננות ביצירה) ג(; בנוגע לתכני הלימוד

. שעלולה לפגוע ביכולתם של ילדים לממש את כישורי היצירתיות שלהם

המוסדות להכשרת מורים רואים בחינוך בגיל הרך מערכת , באופן כללי

שעליה להדגיש נושאים של , עותית להתפתחותם התקינה של ילדיםמשמ

 .כפי שהיא היום, משחק ויצירתיות ולא להיות אקדמית מידי
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3 גילאי על בדגש, הילדי בישראל גני נתמקד במערכת זה בפרק  מבקריה, 5

 החקיקה ,עקרונית. ומעשית כאחת עקרונית לכ הסיבה. הציבוריי בגני

3לבני  מתייחסת ,יסודיהקד לחינו הנוגעת ,בישראל ג  ,ומעשית, בלבד 5

לאותה קבוצת   מתייחסי– החינו משרד  נתוני– לרשותנו העומדי הנתוני

   .1גיל

 המתייחסי, החינו שרדמ נתוני בי התאמה בחוסר נתקלנו העבודה במהל

3 לגילאי  המרכזית הלשכה לבי נתוני, בלבד הציבוריי בגני הלומדי 6

2 לגילאי המתייחסי, לסטטיסטיקה  .ופרטיי ציבוריי בגני הלומדי 6

 1.נלוח  ראה ( אחוז12 לכדי) 2003 (מסוימת בשנה בנתוני א הגיע הפער

 )המקורות(הגופי   בירור ע שנימוסבר ג לאחר  והוא אינו) לפרק1 בנספח

  . הללו

                                                        
   חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, נחו בלס. 
    חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, חיי בליי. 
2000 לשני הנתוני   1  .התקשוב מינהל מאלינו הועברו 2010
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,  ראשית:טעמים מכמה 2החינוך משרד נתוני הסקירה להלן מבוססת לפיכך על

 מספרי מבוססים על הדיווח על הם, שנית; 3כלל-הנתונים עקביים בדרך

, ושלישית; מפקד ואינם נתוני, התלמידים המועבר לצורך קבלת התשלום

 שאינו עיבוד וניתוח המאפשרים ,נוספים משתנים מספר כוללים הנתונים

 כמתפרסם בשנתון ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתאפשר מנתוני

 .לישראל הסטטיסטי

  הגידול במספר ילדי הגן ושינויים בדפוסי הפריון. 1

כלל מהגידול הדמוגרפי של בני הגיל -הגידול במספר הילדים בגנים מורכב בדרך

הגידול . שטרם הגיעו לידי מיצוי, דההרלוונטי ומהגידול בשיעורי הלמי

  .הדמוגרפי מורכב מריבוי טבעי ומהשפעת ההגירה באותן שנים

 היהודי במגזר) תינוקות פטירת בניכוי (הלידות מספר גדל 2010 ועד 2000 משנת

 במגזר הלידות מספר בעוד)  אלף124.7- ל94.8-מ ( אחוז31-בכ) דת חסרי לרבות(

הלשכה המרכזית  ()אלף 41-כ(לא השתנה  כמעט) הדרוזים לרבות (הערבי

 בעיקר נבע היהודי במגזר הלידות במספר הגידול .)3.1לוח , 2011, לסטטיסטיקה

 מסתבר שגם אצל האוכלוסייה החרדי אולם במגזר הגבוהים הפריון משיעורי

סביר . החילונית חלה עלייה בפריון ואצל האוכלוסייה המסורתית הדתית

 אותו תעצור לא אך התהליך חרדים תאט את- אצל הלאשהעלייה בפריון ,להניח

 גבוהים עדיין החרדית באוכלוסייה הכולל הפריון מפני ששיעורי, לחלוטין

 האוכלוסייה לעומת) בשנים האחרונות 6.5פריון ברמה של  (שלושה מפי בלמעלה

. )90- מתחילת שנות ה1.7-מ עלה זה ששיעור למרות 2.1 (החילונית היהודית

                                                        
 .החינוך משרד נתוני על מסתמכת סטיקהלסטטי המרכזית הלשכה שגם ברור כי אם   2
 שבעקבות, העובדה את נציין הדגמה לשם. סדירות-אי תההתגל החינוך משרד בנתוני גם   3

 סוג "את שינו גנים 400-מ למעלה 2010-ל 2009 בין, פנימית אדמיניסטרטיבית החלטה
שצוין , ילדים אלפי כמה היא אחרת דוגמא". ממלכתי"ל" אחר"מ שלהם" הפיקוח

 מאות על הדווח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני בעוד ל"בחו נולדו שהםלגביהם 
 .היחידות הדוגמאות אינן ואלה, בלבד ספורות
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 שניים פי בכמעט גם גבוהים החרדית האוכלוסייה של הכולל פריוןה שיעורי

  .4)2011- ב3.75 (המוסלמית האוכלוסייה של הפריון משיעורי

בשעה . עלה במקצת על הגידול במספר בני הגיל בגנים התלמידים במספר הגידול

 ממוצע גידול ( אחוז33-ב 2010-ל 2000 בין גדל הילדים בגני התלמידים שמספר

  אחוז31-ב, כאמור,  העלייה במספר הלידות הסתכמה)לשנה  אחוזים2.9 של

  .)8.17-ו 8.7לוחות , 2011, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

 בראש הלידות נובע במספר לגידול בגנים התלמידים במספר הגידול בין הפער

 מהגירה כתוצאה היות שהגידול (בגנים הלמידה בשיעורי מהגידול ובראשונה

 הוא עלייה שחלה במודעות האחד: שני תהליכים תרמו לכך. )זניח זאת בתקופה

 ;הרך בגיל החינוך לחשיבות, הערבית האוכלוסייה ובעיקר, האוכלוסייה מצד

 השלמת. 3-4 לגילאי חובה לימוד חוק של היישום התחלת הוא והתהליך השני

 ובמיוחד אם – מתוקף החוק 3-4לגילאי  הלמידה שיעורי הרחבת של התהליך

  והגידול– יותר צעירים גם לגילאים חינם חובה לימוד חוק וחלט על הרחבתי

 ההוצאה ברמת הן, התקציבים של הגדלה יחייבו כמובן הילדים במספר

 בילדים מדובר כאשר המדינה בהקצבות ההורים תשלומי המרת (השוטפת

, וסייעות גננות תוספת, לימוד שכר משלמים ושהוריהם לומדים בגנים שכבר

 גני בניית(פעמית -חד הוצאה ברמה של והן) פורשות וסייעות גננות של שרהוהכ

  ). חדשות גננות של והכשרה ילדים

  :משנה חלוקות למספר מתחלקת הילדים גני מערכת

 לאום לפי. 

 במגזר מדובר כלל-בדרך ("אחר" דתי-ממלכתי, ממלכתי :פיקוח סוג לפי 

 .5)ל בחלק זהאך ככל הנראה גם בחינוך הערבי יש גידו ,החרדי

 גיל לפי. 

 לימוד בחוק כלול לא או חובה לימוד בחוק האם כלול :משפטי מעמד לפי 

 בין להבחנה מה במידת מקביל (רשמי שאינו מוכר לעומת רשמי, חובה

 ).לפרטי ציבורי

                                                        
 לאוכלוסייה התייחסו לא זאת עבודה שנתוני לציין אולי חשוב ).2011(חליאל  אחמד ראה   4

 .ירושלים מזרח ולאוכלוסיית, קבע ביישובי גרה שאינה הבדואית
". אחר"כ הוגדר לגביהם הפיקוח שסוג חרדים שאינם בגניםגם  נתקלנו לעיל אמורכ   5

 .ההסבר שקיבלנו היה שינויים בהגדרות שחלו במהלך התקופה
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 אינו אך הדומה החינוך משרד של פנימי כאן מדובר בסיווג (דיווח יחידת לפי 

 החינוך רשת, התורני החינוך מעיין כאשר, זותמחו לפי גיאוגרפי לסיווג זהה

 ).דיווח יחידות נחשבים נוספים גורמים ומספר, העצמאי

 תוך, האחרון בעשור 3-5דפוסי הגידול במספרם של בני  את נסקור הבא בסעיף

 המתחלק (הערבי מגזרה לבין) דת חסרי לרבות (היהודי המגזר בין ההבחנה

הסעיף השלישי . 6)2סעיף  ()ובדואים רוזיםד, נוצרים ערבים, מוסלמים לערבים

, דתי-ממלכתי, ממלכתי (הפיקוח סוגי לפי שלו ובחלוקה היהודי במגזר מתמקד

 הקבוצות לשלוש ויתייחס יותר מפורט יהיה החרדי בחינוך הדיון). אחר

 המוכרים והמוסדות, העצמאי החינוך רשת, התורני החינוך ןימעי: העיקריות

 לפי בהבחנה, הערבי המגזר את רביעי של הפרק יבחןהסעיף ה. רשמיים-הלא

. ובדואי דרוזי, ערבי": לאום "ולפי) רשמי שאינו מוכר, רשמי (המשפטי המעמד

בהמשך הסעיפים הצגנו שתי קבוצות שהתפתחותן במערכת גני הילדים מעוררת 

  . הפרטיים  בגנים– 6וסעיף ,  שנשארו בגן6עוסק בגילאי ה 5סעיף : מיוחד עניין

   והבדלים לפי מגזר3-5דפוסי הגידול במספרם של בני . 2

מעניינת של  תופעה  בחלוקתם לפי מגזרים מגלים3-5על הילדים בני  הנתונים

 ,)2005-2010- ו2000-2005 (תקופות של העשור האחרון-הבדלים בין שתי תת

 בתחילת הילדים אוכלוסיית את מציג 1 לוח. בגנים הילדים למספרי הקשור בכל

  .7השינוי המתאימים שיעורי את מציג 2 ולוח, ובסופו באמצעו, ורהעש

                                                        
 נתונים היו לגביה ,2009 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעודכנים בעבודה זו עד נתוני   6

 תלשנ נוך ומתייחסים הם נתוני משרד החיהאחרונה בשנה בגנים נתוניםה .זה מסוג
2010. 

  . השנתיים ניתן למצוא בנספחהלמידהאת שיעורי    7



  2000-2010 –הגידול הדמוגרפי והביקור בגנים : 3-5גילאי : פרק שלישי

 

99

  )אלפים ואחוזים( מגזר לפי, 3-5 גילאי ילדיםאוכלוסיית ה  .1 לוח

  גיל  שנה  הכל-סך  יהודים  ערבים  יהודים  ערבים

      אלפים  אחוזים

29.3 70.7 36.2   87.4   123.7 2000  

29.5 70.5 41.0   97.8   138.8 2005 3  

26.0 74.0 39.3   111.8   151.1 2010  

29.7 70.3 35.8   84.8   120.6 2000  

30.5 69.5 41.5   94.4   135.9 2005 4 

26.5 73.5 39.2   108.4   147.6 2010  

31.1 68.9 36.1   79.9   116.1 2000  

30.1 69.9 40.9   94.8   135.6 2005 5   

27.2 72.8 38.9   104.3   143.3 2010  

30.0 70.0 108.2   252.1   360.3 2000  

30.1 69.9 123.4   287.0   410.4 2005 3-5   

26.6 73.4 117.4   324.5   441.9 2010  

  . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:מקור

  ) אחוזים(  מגזר לפי, 3-5 הילדים גילאי באוכלוסיית השינוי. 2 לוח

 גיל תקופה הכל-סך יהודים ערבים

13.1 11.8 12.2 2000-2005  

-4.1 14.3 8.9 2005-2010 3 

8.5 27.8 22.2 2000-2010  

15.9 11.4 12.7 2000-2005  

-5.6 14.8 8.6 2005-2010 4 

9.4 27.9 22.4 2000-2010  

13.1 18.5 16.8 2000-2005  

-4.7 10.1 5.6 2005-2010 5 

7.7 30.5 23.4 2000-2010  

14.0 13.8 13.9 2000-2005  

-4.8 13.1 7.7 2005-2010  3-5 

8.5 28.7 22.7 2000-2010  

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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 אצל כאשר, בולט השוני בין שיעורי השינוי במספרי הילדים בשני חלקי העשור

 שם – 5 גילאי אצל למעט (בחצי השני של העשור עלו שיעורי הגידול היהודים

שיעורי , הערבים אצל ואילו ;וכל שיעורי הגידול הינם חיוביים, )התמונה הפוכה

 אחוז 14-כ(הגידול במחצית הראשונה של העשור היו חיוביים ודי גבוהים 

 5-המתקרבים ל, אבל במחצית השנייה מדובר בשיעורים שליליים) בממוצע

 המגזר ילדי של בחלקם הללו הביאו בסוף העשור לגידול השינויים. אחוזים

שנת  ב3-5אה משיעורם בסך גילאי כפי הנר, השנתונים המדוברים בכל היהודי

  . אחוז בתחילת העשור70 אחוז לעומת 73.4 – 2010

 4-ו 3 לוחות. עד כה הנתונים התייחסו למגמות ההתפתחות באוכלוסיית הילדים

 חל הערבי במגזר, ראשית. ללמידה בגנים הקשור בכל מרתקת תמונה מציגים

 74-וכ 98-בשיעור של כ(בגנים  4-ו 3 של גילאי בשיעורי הלמידה עצום גידול

 השנים ובחמש, העשור של הראשון בחציו הגידול התרחש. )בהתאמה, אחוז

הגידול ). אחוז בהתאמה -1.1-וכ  האחוז0.5-כ (מוחלטת עצירה חלה האחרונות

 במגזר 3-4 לגילאי חובה לימוד העצום הזה מוסבר בהחלת היישום של חוק

 הערביים ישוביםיה שרוב יותה ,העשור של הראשון בחציו שהתחולל ,הערבי

 ראשונים שנכנסו, 1-2, הכלכליים הנמוכים-החברתיים באשכולות נכללים

  .החוק למסגרת

 גבוהה יחסית בשיעורי למידה הערבי הייתה עלייה במגזר 5 גילאי בקרב גם

 יותר נמוכים גודל בסדרי כי אם, העשור של הראשונות השנים בחמש בגנים

 של השנייה  אחוזים במחצית6 לעומת  הראשונה אחוז במחצית23-מדובר ב(

 כמובן ששיעורי הלמידה של בני גיל זה היו גבוהים יותר מלכתחילה). העשור

  . 3-4 עורי הלמידה של בניישמ

יותר במספר  גדולה עלייה חלה 3 אצל גילאי כי ,לראות ניתן ,היהודי במגזר

 אחוזים בחציו 10לעומת   אחוז19 (העשור של השני הילדים בגנים בחציו

 בעוד, שיעורים המשקפים רמת גידול שונה ממה שחווה המגזר הערבי, )הראשון

 העשור של הראשון בחציו יותר מעט גבוהים היו הגידול שיעורי 4 שאצל גילאי

 חובה לימוד חוק הרחבת ליישום שניתנה עדיפות ייתכן).  אחוזים10לעומת  13(

, בכל מקרה. 3 הועתק לגילאי שכך הדג-ואחר, הראשונה בתקופה 4 לגילאי

 אחוזי גידול בממוצע לכל 12סביב  5 מסתמנת יציבות לגבי גילאי, במגזר זה

 .מחצית עשור
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  )אלפים ואחוזים(לפי מגזר , בגני ילדים 3-5 גילאיילדים . 3 לוח

  גיל  שנה  הכל-סך  יהודים  ערבים  יהודים  ערבים

      אלפים  אחוזים

16.9 83.1 11.6 56.7   68.3 2000  

26.7 73.3 22.9 62.9   85.8 2005 3 

23.5 76.5 23.0 74.9   97.9 2010  

16.4 83.6 15.0 76.4   91.4 2000  

23.2 76.8 26.1 86.3   112.5 2005 4 

21.4 78.6 25.8 95.2   121.0 2010  

24.5 75.5 26.6 82.0   108.6 2000  

26.4 73.6 32.7  91.5   124.3 2005 5 

25.3 74.7 34.8 102.6   137.4 2010  

19.8 80.2 53.2 215.1   268.3 2000  

25.4 74.6 81.8 240.7   322.5 2005  3-5 

23.5 76.5 83.6 272.6   356.2 2010  

  . משרד החינוך:מקור

  )אחוזים( לפי מגזר, 3-5 גילאי השינויים באוכלוסיית ילדי הגנים. 4 לוח

 גיל תקופה הכל-סך יהודים ערבים

98.0 10.8 25.6 2000-2005  

0.5 19.0 14.1 2005-2010 3 

99.0 31.9 43.3 2000-2010  

74.0 13.0 23.1 2000-2005  

-1.1 10.2 7.6 2005-2010 4 

72.0 24.6 32.4 2000-2010  

23.1 11.6 14.4 2000-2005  

6.2 12.1 10.5 2005-2010 5 

30.7 25.1 26.5 2000-2010  

53.8 11.9 20.2 2000-2005  

2.3 13.2 10.5 2005-2010  3-5 

57.2 26.7 32.8 2000-2010  

  . משרד החינוך:מקור
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3למידה בגני של גילאי ההמציג את שיעורי , 5לוח  משלב בי השינוי , 5

 לבי השינוי שחל , את העשור האחרושאפיי, באוכלוסיית הילדיהדמוגרפי 

של  שחלה בשיעורי הלמידה ההעצומ הלוח מצביע על התמורה .8למידה בגניב

3 גילאי , מוסברת התופעה. העשור של הראשו בחציו מרביתה ,הערבי במגזר 4

 לפי השתייכות, חובה על ילדי מגזר זה לימוד חוק של בהחלתו ,כאמור

1 ליישובי המדורגי באשכולות  שרוב ,הנמוכי ביותר מבי האשכולות, 2

 של הלמידה של שיעורי היחסית ציבותהי. בה ערבית או בדואית האוכלוסייה

3 גילאי  החוק שהשפעת ייתכ. תמיהות מעוררת העשור של השנייה במחצית 4

העשור א ייתכ שבשל קשיי בהקמת  של הראשונה במחצית עצמה את מיצתה

ביישו מלא של החוק אפילו התקשה  משרד החינו ,תשתיות וגיוס גננות

 מעניי כי דווקא .9נוספת ה ראוי לבדיקהבכל מקרה עניי ז. באשכולות אלה

העשור  של השנייה במחצית מאד גדלו ילדי בגני הביקור שיעורי 5 גילאי בקרב

  . ממצא זה מעורר תמיהה–

 אחד משנתוני בכל בשיעורי הלמידה לגביו ניכרת יציבות, היהודי למגזר באשר

 בקרב מלא מעטכ למיצוי לשנתו ומגיעי משנתו עולי השיעורי כאשר, הגיל

 אינ החינו משרד שנתוני לזכור צרי (5 גילאי בקרב מלא ולמיצוי 4 גילאי

3 גילאי כל את כוללי כי חלה , עוד מעניי). פרטיי לומד בגני שחלק 4

 . 10לסופו העשור מתחילת 4 גילאי של הלמידה בשיעורי קלה ירידה

                                                        
. חדשי עולי כלומר, ל"ילידי חו כוללי אינ 1 בלוח מובאי אשר השנתוני נתוני   8

 המכנה, בשנתו הילדי בס מספר בגני מספר הילדי את מחלקי אנו כאשר, לכ
הלשכה המרכזית   על פי פרסומיהעולי ילדיה מספרי, זאת ע יחד. מטה מוטה כלפי

בגני לפי  ששיעורי הלמידה סבורי אנו, אי לכ.  למדינמו לסטטיסטיקה הינו
 זאת ג כנראה הסיבה לכ .ניכרת במידה לא אול כלפי מעלה מוטי חישובינו

 יש לשי לב כי שיעור הלמידה .100% גבוה משיעור למידהשקיבלנו במקרה אחד 
כ שחישוב , )שהינ מעוגלי(לפי הנתוני המקוריי ולא לפי הנתוני בלוחות מחושב 

 עשוי לתת תוצאות שונות במקצת מאלה 3 ו1שיעורי הלמידה לפי הנתוני בלוחות 
 .הערה זו תקפה ג ללוחות שמובאי בהמש הפרק. 5שמפורטות בלוח 

3ילאי הילדי ג ששיעור בעובדה לראות אפשר זאת להשערה חיזוק   9    הבדואי בגני 4
 הבדואי היישובי שכל כמ הנובעת מגמה, הערבי בקרב משיעור יותר מהר עלה

1 אשכולותמשתייכי ל 2. 
. פרטיי לגני מההורי חלק של פנייה היא והסיבה ייתכ. לכ הסבר לנו אי זה בשלב   10

 היהודי במגזר נישו ומקורותיה 2 בפרק ג מתוארת הפרטיי לגני היהפני תופעת
 המעניקות חלופות בחיפוש לודאי קרוב מקורה היהודי שבמגזר בעוד. הערבי ובמגזר
 כנראה מקורה הערבי שבמגזר הרי) לגננת ילדי פחות למשל (יותר טוב שירות

 כמוב מדובר. בהרבה זול א טוב פחות שירות הנותני פרטיי גני של בהתרבות
 .לעומקו בדקנ לא הנושא כי בלבד בהשערה
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)אחוזים( לפי גיל ולפי מגזר, *בגנים שיעורי הלמידה  .5 לוח
   

 גיל שנה הכל-סך יהודים ערבים

31.9 64.9 55.2 2000  

55.8 64.3 61.8 2005 3 

58.5 67.0 64.8 2010  

42.0 90.1 75.8 2000  

63.0 91.4 82.7 2005 4 

66.0 87.8 82.0 2010  

73.6  102.6 93.6 2000  

80.1 96.6 91.6 2005 5 

89.3 98.3 95.9 2010  

49.2 85.3 74.5 2000  

66.3 83.9 78.6 2005  3-5 

71.2 84.0 80.6 2010  

  .מספר הילדים בגנים חלקי מספר הילדים בשנתון הגיל* 

  .פי משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- על: מרכז טאוב :מקור

 עלה בהרבה על הגידול היהודי  במגזר3-5גילאי  הילדים במספר הגידול, לסיכום

, עם זאת. הפריון שחלו בשיעורי שינויים בשל, 2000-2010 בעשור הערבי במגזר

, 3-4בהן הוחל ביישום החוק ללימוד חובה בגנים של גילאי , באותן השנים

עלה בהרבה על הגידול במגזר  הערבי במגזר בגנים הלמידה בשיעורי הגידול

היו יציבים למדי לאורך כל  היהודי  במגזר3-5של בני  שיעורי הלמידה. היהודי

 הלמידה שיעורי, חובה לימוד חוק של החלתו עם, הערבי שבמגזר התקופה בעוד

, מההתפתחויות הללו כתוצאה. 2000-2005 בשנים בעיקרו, ניכר באופן גדלו

 24-משמעותית לכדי כ עלה הגן תלמידי מכלל הערבים התלמידים של חלקם

  ).2010- אחוז ב26(אחוז והוא מתקרב לחלקם באוכלוסייה 

רב ומימונו מתקציב המדינה הינו מובן  זמן זה מיושם 5 לגילאי חובה דלימו חוק

 דורשת הקצאה 3-4 של החוק לגבי גילאי השלמת היישום, לעומת זאת. מאליו

  :רכיבים עיקריים שתהיה מורכבת מכמה, תקציבית
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 מדובר . המדינה לתקציב יועבר ההורים ידי-על היום המשולם הלימוד שכר

 .שקל מיליון 700-בכ

 ילדים אלף 80-כ, 2010 נתוני פי על. שיתווספו הילדים בגין הלימוד שכר 

 בגנים לומדים מהם אלף 17-כ (ציבוריים בגנים אינם לומדים עדיין 3-4 בגיל

 2,700 של מדובר בתוספת, בגן ילדים 30-של כ ממוצע של  בהנחה).פרטיים

 היא) עלהוהפ וסייעת גננות שכר (כיום גן של שוטפת הפעלה עלות. גנים

 מלא ליישום ההפעלה עלויות בתוספת לפיכך מדובר. שקל אלף 250 בסביבות

 במקצת להפחית ניתן יהיה בהמשך. שקל מיליון 670 סביבות של החוק של

 . בגן 6-בני ה הישארות-אי עלרבה יותר  הקפדה ידי-על זאת עלות

 ב מסתכמת)  לעיל'ב-ו' א (החוק יישום בעקבות הנוספת השוטפת העלות-

 .בקירוב שקל  מיליארד1.4

 בחשבון להביא יש השוטפות לעלויות מעבר. גננות והכשרת גנים בניית עלות 

 שאפשר מאליו מובן. גננות 4,000-כ והכשרת) גנים 2,700 (הבינוי עלויות את

 הקלת, יבילים במבנים שימוש ידי-על, פעמיות-החד ההוצאות את להקטין

  .קיים אדם כוח של יותר טוב וניצול ,שכורים במבנים שימוש על המגבלות

  היהודי בגנים במגזר מאפייני הגידול ושיעורי הלמידה. 3

 במגזר ילדי הגנים בהרכב בחינה של השינויים, בהיעדר הגדרה של דת היילוד

לפי , הגן ת מחייבת אותנו להסיק זאת מתוך הגדרתוהדתיעלפי מידת היהודי 

  .11"אחר"ה או, דתי-הממלכתי, הממלכתי ,לסוגי הפיקוח השוניםהסיווג 

 ,מעניינות תופעות הבחינה של ההתפתחות בעשור האחרון מגלה מספר

 לצד, המערכת בתוך קבוצה-תת כל נבדלת על בהסתכלות הצורך את המדגישות

בנתונים על  ביותר הבולטת התופעה. )7- ו6לוחות ( הילדים כלל על ההסתכלות

, הגיל שנתוני בכל החרדי ילדים בחינוךספרי הבמממדי הגידול  שנתוני הגיל היא

                                                        
 מתייחס היהודי במגזר" אחר "פיקוח שסוג היא שלנו העבודה הנחת, לעיל צוין שכבר כפי   11

 בדיקה. זה בנושא חריגים שקיימים לנו התברר לאחרונה כי אם, החרדי למגזר כולו
 שסווגו גנים 400-כ (יחסית קטנה גנים לקבוצת מתייחסים שהשינויים העלתה שערכנו
 של המגמה במקצת התחזקה מכך כתוצאה). ממלכתיים היו הם שהשלמע בעוד כחרדים
 . החרדים בגנים הגידול מגמת והתמתנה, הממלכתיים הגנים אוכלוסיית גידול
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 לכל או מוחלטת בשנים אלה חלה ירידה. העשור של הראשון בחציו בעיקר

-הממלכתי ובחינוך הממלכתי בחינוך הילדים במספר ביותר קלה עלייה היותר

 , החרדי בחינוך גידולבהעשור חלה האטה יחסית  של השנייה אבל במחצית. דתי

הממלכתי  בחינוך 3 גילאי בקרב בגנים ורי הלמידהבשיע חדה ולעומתה עלייה

 גם בקרב התרחשה דומה מגמה). בהתאמה , אחוז25-וכ 20-כ (דתי-והממלכתי

 בשיעורי הלמידה הגידול, מקרה בכל. נמוכה יותר בעוצמה כי אם, 4-5 גילאי

דתי עלה על -הממלכתי והממלכתי בחינוך השנייה בתקופה 3-5 גילאי הכולל של

  .החרדי במגזר שקרה למה בניגוד וזאת, הראשונה קופהשיעוריו בת

 ,היא הראשונה. תופעות שתי  מטיב להראות את ההתפתחויות בהבליטו6 לוח

 המבקרים כל הילדים-מסך, בגנים המבקרים החרדי החינוך ילדי של שחלקם

. הגיל קבוצות בכל העשור במהלך משמעותי באופן גדל, היהודי במגזר בגנים

 המבקרים הילדים של בחלקם וירידה מתונה חדה לה ירידהבהתאמה לכך ח

 שהגידול ,היא השנייה  ההתפתחות.דתי-הממלכתי והממלכתי בחינוך בגנים

 השנים בחמש נעצר החרדי במגזר הילדים בגני המבקרים הילדים של בחלקם

 . הממלכתי נבלמה בחינוך הילדים של בחלקם הירידה, ומצד שני, האחרונות

  )אחוזים, אלפים( יהודיה מגזרב ם בגני3-5 גילאי ילדים .6 לוח

חרדים  -ממלכתי
 דתי

ממלכתי חרדי  -ממלכתי
 דתי

ממלכתי -סך
 הכל

 גיל שנה

      אלפים  אחוזים

31.5 21.7 46.8 17.9 12.3 26.5 56.7 2000  

38.5 20.5 41.0 24.2 12.9 25.8 62.9 2005 3 

36.9 21.6 41.5 27.7 16.2 31.1 74.9 2010  

24.8 21.2 54.0 19.0 16.2 41.2 76.4 2000  

30.0 20.0 50.0 25.9 17.3 43.2 86.3 2005 4 

30.3 20.0 49.7 28.8 19.0 47.3 95.2 2010  

21.9 20.4 57.7 18.0 16.7 47.3 82.0 2000  

27.2 18.8 54.0 24.9 17.2 49.5 91.5 2005 5 

28.8 18.6 52.6 29.5 19.1 54.0 102.6 2010  

25.5 21.0 53.5 54.8 45.2 115.1 215.1 2000  

31.1 19.7 49.2 75.0 47.3 118.5 240.7 2005  3-5 

31.6 19.9 48.5 86.0 54.3 132.3 272.6 2010  

  . משרד החינוך:מקור
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   )אחוזי שינוי( יהודיה מגזרב בגנים 3-5 גילאי הילדים השינוי במספר .7 לוח

דתי-ממלכתי חרדי  גיל  פהתקו הכל-סך ממלכתי

35.1 4.9 -2.8 10.8 2000-2005  

14.4 25.2 20.4 19.0 2005-2010 3 

54.6 31.3 17.0 31.9 2000-2010  

36.6 6.7 4.7 13.0 2000-2005   

11.4 10.3 9.5 10.2 2005-2010 4 

52.2 17.7 14.7 24.6 2000-2010  

38.4 2.7 4.6 11.6 2000-2005  

18.6 11.1 9.1 12.1 2005-2010 5 

64.1 14.0 14.2 25.1 2000-2010  

36.7 4.7 2.9 11.9 2000-2005  

14.8 14.6 11.7 13.2 2005-2010  3-5 

56.9 20.0 15.0 26.7 2000-2010  

  .משרד החינוך: מקור

את  לבחון לא ניתן, פי מידת הדתיות עלהלידות  נתונים בהיעדר, כאמור לעיל

, עם זאת. מידת הדתיותהיהודית לפי אוכלוסייה ב הלמידה שיעוריב ההבדלים

 מוסבר החרדי בשיעורי הלמידה בחינוך המשמעותי שהגידול ,ההנחה היא

 החדה העלייה, זאת עם יחד. של אוכלוסייה זו הטבעי הגידול ידי-על בעיקרו

 דתי למול-הממלכתי והממלכתי שחלה במחצית השנייה של העשור בחינוך

  . תהיות מעוררת דיהחר בחינוך הגידול בקצב חדה ירידה

 טבעי מגידול כתוצאה רק לא גדל החרדי החינוך, העשור שבתחילת ,אמנם ייתכן

 באופן אשר ילדים של מקליטתם ואף, הלמידה מעליית שיעורי כתוצאה גם אלא

 העשור של השנייה במחצית כאשר ,החרדית האוכלוסייה עם נמנו לא טבעי

להתמודד עם  מצריכה כזו אבל טענה. התהפך אף ואולי, נפסק זה תהליך

 בגן שהיו הילדים מספר כמה מתוך, כלומר. בין סוגי הפיקוח" שאלת המעברים"

 עברו, לדוגמא" (מסגרת"ה את שינו, העוקבת בשנה בגן ונשארו מסוימת בשנה

? )'וכו ,דתי לממלכתי-או מהממלכתי, דתי-לממלכתי חרדי ממוסד עוקבת בשנה

 חינוכית מערכת תוך אל הנכנסים ילדים" (נטו "המעבר נתוני את  מציג8 לוח

 שהרוב, בכך ספק כל משאירים אינם והם , )אותה שעוזבים אלה בניכוי מסוימת

 תחילת עם שאותו בחרו הוריהם" פיקוח/זרם"נשאר באותו  הילדים של המכריע
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 הממלכתי לחינוך המעבר, "מסגרת "המחליף המיעוט ובקרב, בגן לימודיהם

  . דתי-הממלכתי או החרדי וךלחינ המעבר על גובר

 בשנה לאחרות אחת חינוכית ממסגרת ,במגזר היהודי, "נטו "מעברים  .8 לוח
  עוקבת

 שנים מלכתימ דתי-ממלכתי חרדי

-1,008 -98 1,106 2000-2001 

-939  -484 1,423 2004-2005 

-1,647   240 1,407 2009-2010 

  .ךעיבוד מתוך קבצי תלמידים של משרד החינו :מקור

גם היא , שאינו מהווה מיקשה אחת, חרדיהמגזר פנימה בתוך ההתבוננות 

 לגביהן, בוצותק-תתשלוש מורכב מ החרדימגזר ה .מוסיפה ומשכילה אותנו

וכרים ממוסדות ו, תורניהחינוך הן יעימ, עצמאיהחינוך ה(תונים נ התפרסמו

  . טורפהוסדות מ –לל כתונים נין א לגביה ,אחרת נוספתקבוצה ו, )חריםא

הספר -מסתבר שמתגלה שוני בין התפלגות הילדים בחינוך החרדי בבתי

, עצמאיהחינוך ל הונפתלמידים הוב ר, ספרה-בתיב: להתפלגותם בגני הילדים

 ,ותריו אחות פ ,שווהבווה שתחלקים מהשאר ו, פטורהמוסדות לונה פיכר נלק ח

חלוקה הילדים הבגני . אחריםהוכרים המוסדות למתורני החינוך ה מעייןין ב

גני ל נשלחיעוט מרק ומוכרים הגנים ל הילדים נשלחרוב כאשר , חלוטיןלונה ש

 דל גמוכריםהגנים הל שלקם ח, זאתמתירה י. גדולותהרשתות הל שילדים ה

, מצטמצםוולך הרשתות ל ךמשתייהגנים הל שחלקם שעוד ב, מהירותב

חינוך ה מעייןביציב ונותר עצמאי החינוך בורד יתלמידים המספר , ובמקביל לכך

אוכלוסייה ההעדפות במיתיות אגמות מל עצביעים מהנתונים שיתכן י. תורניה

קציבית ת-רגוניתאמציאות לתאמה הל עצביעים מהם שם גייתכן ו, חרדיתה

 .שמייםראינם שוכרים מנים גהעדיף לדוחפת ה, נולרורה באינה ש

רון לפי רשתות מלמדים על הרכב החינוך החרדי בעשור האח 10-ו 9 לוחות

המוחלט  במספר ירידה חוותה") עצמאי "להלן (העצמאי החינוך רשת. המשנה

שהשפיעה על חלקם , הגיל שנתוני בכל, העשור במהלך בגנים של התלמידים

אפשר , ")מעיין "להלן (התורני החינוך מעיין ברשת. היחסי מכלל החינוך החרדי

 ירידה מסוימת בין –ידים בתלמ של הגידול שינוי מסוים במגמה להצביע על

 מראשית העשור לסופו יש פחות. 2010- ל2005  עלייה ביןכך-ואחר 2005- ל2000
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 ועלייה מוחלטת אצל גילאי 4- ו3או יותר יציבות במונחים מוחלטים אצל גילאי 

 כן ועל ,קטנים יחסית במספרים בשתי הרשתות הללו מדובר, מקרה בכל .5

 ההתפתחות אלה קבוצות שתי מול אל. רותזהי משנה מחייבת מסקנות הסקת

 מבין הגדולה  מדובר בקבוצה.המוכרים מרשימה מאד המוסדות של בגנים

במספר התלמידים הגידול . ביחד הנותרות הקבוצות אף משתי גדולה, השלוש

כל הילדים החרדים - והביא לעליית חלקם מסך,היה דרמטי בכל קבוצות הגיל

 של התרחש בחצי הראשון רוב הגידול.  אחוז76-78 לכדי 58-מכ, בגילים אלה

 .העשור

  ) ואחוזיםאלפים( חרדיה מגזרב בגנים 3-5 גילאי ילדים  .9 לוח

עצמאי מעיין מוכר עצמאי מעיין הכל-סך מוכר  גיל שנה

      אלפים  אחוזים

20.6 21.2 58.2 3.7 3.8 10.4 17.9 2000  
13.1 13.3 73.5 3.2 3.2 17.8 24.2 2005 3 
13.0 8.8 78.3 3.6 2.4 21.6 27.7 2010  

19.9 22.4 57.8 3.8 4.2 10.9 19.0 2000  

13.5 13.7 72.8 3.5 3.5 18.8 25.9 2005 4 

13.0 9.9 77.1 3.7 2.9 22.2 28.8 2010  

19.2 22.3 58.5 3.4 4.0 10.5 18.0 2000  

13.3 14.0 72.7 3.3 3.5 18.1 24.9 2005 5 
14.0 9.4 76.6 4.1 2.8 22.6 29.5 2010   

19.9 22.0 58.1 10.9 12.0 31.9 54.8 2000  

13.3 13.7 73.0 10.0 10.3 54.7 75.0 2005 3-5 

13.3 9.4 77.3 11.5 8.1 66.5 86.0 2010  

  . משרד החינוך:מקור
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   )אחוזי שינוי( החרדי מגזרב בגנים 3-5 גילאי השינוי במספר הילדים   .10 לוח

 גיל תקופה הכל-סך מוכר עצמאי מעיין

-14.0 -15.1 70.9 35.1 2000-2005  
12.8 -24.6 21.7 14.4 2005-2010 3 

-2.9 -36.0 108.0 54.6 2000-2010  

-6.9 -16.4 72.1 36.6 2000-2005   

6.9 -19.6 18.1 11.4 2005-2010 4 

-0.6 -32.8 103.2 52.2 2000-2010  

-3.9 -12.8 71.7 38.4 2000-2005  

24.8 -20.4 25.0 18.6 2005-2010 5 

19.9 -30.6 114.6 64.1 2000-2010  

-8.4 -14.8 71.6 36.7 2000-2005  

14.7 -21.4 21.6 14.8 2005-2010 3-5 

5.1 -33.1 108.5 56.9 2000-2010  

  . משרד החינוך:מקור

  :כי נציין, לסיכום

 בחינוך ולמהגיד ברובו נבע היהודי במגזר בגנים במספר הילדים הגידול 

 של השנייה במחצית משמעותי שפחת באופן גידול, החרדי במגזר המוכר

דתי התרחשה מגמה -הממלכתי והממלכתי כאשר בחינוך, האחרון העשור

 . הפוכה
 2000 בשנת אלף 18-כ בין נע החרדי גיל במגזר שכבת בכל מספר התלמידים 

ספר הילדים הממלכתי ישנה עלייה מסוימת במ בחינוך. 2010-ב אלף 30-לכ

חלה  ו4-5 גילאי דתי נשמרה היציבות אצל-הממלכתי ובחינוך עם עליית הגיל

 שדפוסי הגידול הנבדלים מעידים על יישום, ייתכן. 3-בני ה אצל עלייה

 שבקרב האוכלוסייה היות, 3-4לגילאי  חובה לימוד חוק של דיפרנציאלי

יש חלקים , )דתית-ממלכתית(הדתית  בקרב האוכלוסייה גם כמו, החרדית

 נכללו בשלב מוקדם יותר והם, כלכלית-יותר מבחינה חברתית חלשים

 .3-4 חוק לימוד חובה לגילאי בהחלה של
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  הערבי במגזר מאפייני הגידול ושיעורי הלמידה. 4

 שלוש בו להציג ואפשר אחת מהווה מקשה בישראל אינו החינוך הערבי מגזר גם

  נתעלםדרוזים , בדואים, יםערב" (לאום "לפי ,הראשונה :משנה חלוקות

 ;)מוכר, רשמי (משפטי מעמד לפי ,השנייה ;)המועט מספרם בשל רקסים'מהצ

 החלוקות שתיל נתייחס להלן). מוסלמים ונוצרים (דת לפי, והשלישית

  .דת לגבי נתונים בידינו שאין היות בלבד הראשונות

 בגנים ומדיםהל הערבים הילדים שחל במספר הגידול על מצביעים 11-12 לוחות

 98-כ (העשור של הראשון בעיקר בחציו שהתרחש ,)ובדואים דרוזים לרבות(

 הגידול). 5 איאחוז בגיל 23-ו 4 אחוז בגילאי 74-כ, 3 בגילאי אחוז גידול

 אצל נמוך בהרבה הוא אך הערבים ואצל הבדואים אצל מתרחש המשמעותי

  ). העשור של נההראשו חל גידול במחציתשאצלם , 3 גילאי למעט (הדרוזים

 הערבים בקרב בגנים 5-מספר הילדים בני ה, המוחלטים לגבי המספרים

 לימוד חוק שיישום כך על מה שמעיד, 3-4בני ממספרם של  גבוה והבדואים

במגזר  העיקרי הגידול, מקום מכל. מלא ממימוש רחוק בגילים אלה עדיין חובה

  .2000-2005 בשנים זה התרחש

  )אלפים ואחוזים( לאום לפי, ערביה מגזרב בגנים 3-5 גילאי ילדים  .11 לוח

הכל-סך ערבי דרוזי  בדואי ערבים דרוזים בדואים  גיל שנה
      אלפים  אחוזים

14.4 17.6 68.0 1.7 2.0 7.9 11.6 2000  

21.3 9.9 68.8 4.9 2.3 15.7 22.9 2005 3 

21.2 10.6 68.2 4.9 2.4 15.7 23.0 2010  

15.5 16.2 68.2 2.3 2.4 10.3 15.0 2000  

22.3 10.0 67.7 5.8 2.6 17.7 26.1 2005 4 

22.8 9.3 67.9 5.9 2.4 17.5 25.8 2010  

19.1 10.7 70.2 5.1 2.8 18.7 26.6 2000  
20.6 8.7 70.7 6.7 2.9 23.2 32.7 2005 5 

21.8 8.2 70.0 7.6 2.8 24.3 34.8 2010  

17.0 13.8 69.2 9.1 7.3 36.8 53.2 2000  

21.3 9.5 69.2 17.4 7.8 56.6 81.8 2005 3-5 

22.0 9.2 68.8 18.4 7.7 57.6 83.6 2010   

  . משרד החינוך:מקור
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 לאום לפי, ערביה מגזרב בגנים 3-5 גילאי במספר הילדים השינוי  .12 לוח
  )אחוזים(

 גיל תקופה הכל-סך ערבי דרוזי בדואי

193.6 11.5 100.2 98.0 2000-2005  

0.2 7.0 -0.3 0.5 2005-2010 3 

194.1 19.3 99.5 99.0 2000-2010  

149.7 7.5 72.6 74.0 2000-2005  

1.1 -8.3 -0.8 -1.1 2005-2010 4 

152.5 -1.4 71.1 72.0 2000-2010  

32.9 0.2 23.9 23.1 2000-2005  

12.7 -0.4 5.1 6.2 2005-2010 5 

49.9 -0.2 30.3 30.7 2000-2010  

92.4 5.8 53.8 53.8 2000-2005  

5.3 -0.9 1.7 2.3 2005-2010  3-5 

102.7 4.8 56.5 57.2 2000-2010  

  . משרד החינוך:מקור

 חינוך אנשי ובקרב בתקשורת לב לתשומת כה עד זכתה שלא התופעות אחת

 מהמגזר חלק הולך וגדל של ,פנייה המגמה של התחזקות היא בישראל םייהודי

 נושא זה נידון בעבר"). מוכר "להלן (רשמי שאינו המוכר לחינוך ,הערבי

; 2010, בלס(חות מצב המדינה "שהתפרסמו בדו, על מערכת החינוך בסקירות

ובחינוך  היסודי הספר בחינוך-והוא התמקד בהרכב החינוך הערבי בבתי, )2011

הילדים  בגני מתגלה כבר בהתפלגות הילדים מסתבר כי התופעה .יסודי-העל

  .)14-ו 13 חותלו(במגזר זה 

 בין התלמידים בהתפלגות האחרון חל שינוי העשור הלוחות מגלים כי במהלך

"). מוכרים "להלן (רשמיים שאינם המוכרים המוסדות לבין הרשמיים המוסדות

בחינוך  הילדים בגני הילדים במספר של העשור הגידול הראשונות השנים בחמש

 173-מדובר ב :בוה במיוחדהמוכרים ג אך שיעורו בגנים מרשים הערבי היה

 56לעומת (אחוז  123-וב שלוש גילאי אצל)  אחוז בחינוך הרשמי71לעומת ( אחוז

 במספרי הגידול, העשור של השני בחצי. ארבע גילאי אצל) אחוז בחינוך הרשמי

 נרשמה הרשמיים בגנים אבל, יותר אמנם מתון היה המוכרים בגנים התלמידים

  .באותן שנים ירידה
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   מעמד משפטי לפי, ערביה מגזרב בגנים 3-5 גילאי ילדים  .13 לוח
  )אלפים ואחוזים(

 גיל שנה הכל-סך רשמי מוכר רשמי מוכר

      אלפים  אחוזים

26.1 73.9 3.0 8.5 11.6 2000  

36.0 64.0 8.2 14.7 22.9 2005 3 

41.9 58.1 9.7 13.4 23.0 2010  

26.9 73.1 4.0 11.0 15.0 2000  

34.5 65.5  9.0 17.1 26.1 2005 4 

42.1 57.9 10.9 15.0 25.8 2010  

7.1 92.9 1.9 24.7 26.6 2000  

9.9 90.1 3.2 29.5 32.7 2005 5 

16.1 83.9 5.6 29.2 34.8 2010  

16.8 83.2 8.9  44.2 53.2 2000  

25.1 74.9 20.5 61.3 81.8 2005 3-5 

31.2 68.8 26.1  57.5 83.6 2010  

  . החינוך משרד:מקור

מעמד  לפי, ערביה מגזרב בגנים 3-5 גילאי במספר הילדים השינוי  .14 לוח
  )אחוזים(משפטי 

 גיל תקופה הכל-סך רשמי מוכר

173.4 71.4 98.0 2000-2005  

17.1 -8.8 0.5 2005-2010 3 

220.3 56.3 99.0 2000-2010  

123.4 55.8 74.0 2000-2005  

20.4 -12.5 -1.1 2005-2010 4 
169.1 36.3 72.0 2000-2010  

72.0 19.4 23.1 2000-2005  

72.2 -1.1 6.2 2005-2010 5 

196.2 18.1 30.7 2000-2010  

129.4 38.5 53.8 2000-2005   

27.3 -6.1 2.3 2005-2010 3-5 

192.1 30.0 57.2 2000-2010  

  . משרד החינוך:מקור



  2000-2010 –הגידול הדמוגרפי והביקור בגנים : 3-5גילאי : פרק שלישי

 

113

 במגזר 3-4לגילאי  חובה חינוך חוק ליישום אלה מלמדים כי במקביל נתונים

 .למוכרים הרשמיים המוסדות בין הפנימית בחלוקה שינויים הערבי התחוללו

 2009-ב השנתיות בסקירות כבר עמדנו עליה ,התופעה בגני הילדים מתגלה גם

 הפנייה התחזקות של, 12היסודי-והעל היסודי לגבי החינוך, כאמור, 2010-וב

 מעבר לחינוך עלגם  מצביעים שהנתונים  ייתכןעוד. הערבי במגזר פרטי לחינוך

 אך יש להניח שגם השירותים, הנובע מכך שעלותו להורים נמוכה יותר, המוכר

 . השני של העבודה בפרק שמתואר כפי, יותר נמוכה המסופקים הינם ברמה

מעניין , 3-4 בגילאי בגנים שיעורי הלמידה המסתמנים לגבי המאפיינים לאור

מסתבר , ראשית: במגזר הערבי 5 של גילאי יני שיעורי הלמידהלהצביע על מאפי

של  מחלקם משמעותי באופן נמוך המוכרים במוסדות הילדים של שחלקם

 הילדים גילאי מספרם המוחלט של, שנית). 13 לוח (הרשמיים במוסדות הילדים

  במוסדות4-של בני ה ממספרם משמעותי באופן גדול הרשמיים במוסדות 5

יותר  גבוה עדיפויות בסדר הינם החובה ייתכן שגני. המקבילות ניםבש הרשמיים

 מוסדות בין הבחירה יש להניח שאפשרויות, ובנוסף. חובה טרום במגזר זה מגני

הרשמיים כאשר מגיעים לגני  המוסדות לטובת מצטמצמות לרשמיים מוכרים

  . החובה הוותיקים בהרבה

                                                        
 .11 הערה ראה   12
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 שיעורי הלמידה שלכלכלי - ד הגיאוגרפי והממד החברתיהממ  .5
  בגנים

כמתבטא בהשתייכות , הצגת הלמידה של ילדים בגנים לפי הממד הגיאוגרפי

 מאירה פן נוסף של 14כלכלי של היישובים- ולפי סיווגם החברתי13למחוזות

  .בגנים בעשור האחרון הלמידה

ההבדלים בהרכב האוכלוסייה בין אזורי ישראל משתקפים בנתונים על מספרי 

מסתבר שמחוזות מסוימים בולטים ). 15-16לוחות (פי המחוזות הילדים בגנים ל

שיעורי ם ש, ש"כך במיוחד מחוז יו, בגידול שחל אצלם בקבוצות הגיל הצעירות

  בני(השינוי במספרי הילדים גבוהים לאורך כל העשור האחרון ובכל הגילאים 

 2000ין  אחוזים ב7.5-כ- ל5- במחוז זה הגדילו את חלקם בכלל בני הגיל מכ3-5

 שהמחוז נהנה מהגירה פנימית ,היא הסיבה העיקרית לגידול זה). 2010-ל

. )2.6לוח , 2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (חיובית ניכרת בעשור האחרון

 כי גם מחוזות ירושלים והמרכז נהנו מגידול שעלה על הגידול ,מעניין לציין

כאשר במחוזות , ורהממוצע במספר הילדים בגנים במחצית השנייה של העש

ממוצע וגבוה ל דומההדרום ובחיפה הגידול במספרי הילדים בגנים היה , הצפון

אולם הגידול הצטמצם בהרבה בשנים , ממנו במחצית הראשונה של העשור

מהממוצע במחצית אביב הגידול בגנים היה נמוך מאד -במחוז תל. 2005-2010

גבוה מהממוצע במחצית  ךא) אחוזים בודדים של גידול (הראשונה של העשור

  . השנייה

הדרום , כך למשל במחוזות הצפון. ישנם הבדלים בחלוקה לפי שנתוני הגיל

עשור התרכז בעיקר למידה במחצית הראשונה של ההובחיפה הגידול בשיעורי 

   .3-4אצל בני 

                                                        
ות גבולראה  (לצורך החלוקה הגיאוגרפית נשתמש בחלוקה למחוזות של משרד הפנים  13

לכן השמטנו את ,  בנפת עזהםשראליי לא היו תושבים 2010- ב. ) לפרק2 נספח בהמחוזות
 במחוזות נמוך למידהה נתוני הסיכום שלכתוצאה מכך . 2005- ו2000 נתונימנפת עזה גם 

  .הכל הכללי-מהסךבמקצת 
כולל גיל ,  נקבעת לפי מאפיינים של האוכלוסייהיישובחברתית של כל -הרמה הכלכלית   14

שובים מחולקים יהי. ים וקצבאותרמת חי, תכונות כוח העבודה, השכלה, וגודל המשפחה
בניתוח שלנו קיבצנו כל זוג אשכולות . חברתית- לעשרה אשכולות של רמה כלכלית

  . אחתיישוביםסמוכים לקבוצת 
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  )אלפים( מחוז לפי, בגנים 3-5 גילאי ילדים  . 15 לוח

אביב-תל חיפה ש"יו שליםירו צפון דרום  גיל השנ הכל-סך מרכז

4.7 6.8 8.5 11.4 15.7 7.8 13.3 68.3 2000  

6.4 8.9 8.9 15.0 21.2 9.1 16.0 85.8 2005 3 

8.8 9.5 11.5 16.1 21.3 11.0 19.7 97.9 2010  

4.9 9.6 13.5 14.2 18.8 9.8 20.4 91.4 2000  

7.0 12.0 14.5 18.3 23.7 11.6 25.1 112.5 2005 4 

9.1 11.9 16.4 19.3 22.9 13.2 28.2 121.0 2010  

4.7 12.3 14.5 17.6 22.3 12.9 24.1 108.6 2000  

6.5 13.5 15.3 19.7 24.5 15.6 28.9 124.3 2005 5 

8.9 13.8 17.4 21.3 24.5 18.5 32.9 137.4 2010  

14.3 28.6 36.6 43.2 56.8 30.4 57.8 268.3 2000  

20.0 34.4 38.7 53.0 69.4 36.4 70.0 322.5 2005 3-5  

26.9 35.1 45.3 56.7 68.7 42.6 80.8 356.2 2010  

  . משרד החינוך:מקור

  )אחוזים( מחוזות לפי , בגנים3-5 גילאי במספר הילדים שינויה   .16 לוח

הכל-סך ירושלים מרכז צפון דרום אביב-תל חיפה ש"יו  גיל תקופה

37.9 31.1 4.2 31.7 35.1 20.2 17.7 25.6 2000-2005  

37.7 6.8 28.9 7.5 0.5 23.2 19.9 14.1 2005-2010 3 

89.9 40.0 34.3 41.6 35.8 48.1 41.1 43.3 2000-2010  

41.9 25.5 7.1 28.8 26.2 23.2 19.0 23.1 2000-2005  

29.8 -1.2 13.6 5.5 -3.3 12.4 13.2 7.6 2005-2010 4 

84.1 24.0 21.6 35.8 22.0 38.5 34.7 32.4 2000-2010  

38.7 10.0 5.4 12.1 9.7 19.8 21.2 14.4 2000-2005  

36.9 2.1 13.9 8.0 0.1 13.9 18.4 10.5 2005-2010 5 

89.9 12.4 20.1 21.0 9.9 36.4 43.5 26.5 2000-2010  

39.6 20.2 5.8 22.8 22.2 21.1 19.6 20.2 2000-2005  

34.6 2.2 17.2 7.0 -0.9 15.5 17.1 10.5 2005-2010  3-5 

87.9 22.8 24.0 31.3 21.0 39.8 40.1 32.8 2000-2010  

  . משרד החינוך:מקור
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-שנים ואשכול כלכלי, מציגים את הילדים בגנים לפי גילאים, 17-18לוחות 

  היא שבשנים, בכל אחד מן הגילאים, התוצאה הבולטת ביותר. חברתי

,  היה באשכולות הנמוכים הגידול הרב ביותר בשיעורי הלמידה בגנים2000-2005

כנראה .  הגידול הרב ביותר היה באשכולות הגבוהים2005-2010בעוד שבשנים 

שהגידול במחצית הראשונה של העשור היה בעיקר תוצאה של החלת חוק חינוך 

ואילו הגידול במחצית השנייה של העשור , חובה חינם ברשויות חלשות יחסית

הגדילו את היצע הגנים או בהם  ,ים יותרישובים מבוססיהיה בעיקר של ילדים ב

גם של האשכולות הנמוכים ,  שמרבית הגידול,ניתן גם לראות. את רמתם

במחצית הראשונה של העשור וגם של האשכולות הגבוהים במחצית השנייה של 

  . 3ילדים בגיל התרכז אצל , העשור

  )אלפים( חברתי-אשכול כלכלי לפי,  בגנים3-5 גילאי ילדים  .17 לוח

  אשכול
9-10 

  אשכול 
7-8 

  אשכול
5-6 

  אשכול
3-4 

 אשכול
1-2  

הכל-סך  גיל השנ

0.8 11.8 25.9 20.1 9.8 68.5 2000  

0.8 12.5 27.0 25.7 19.4 85.5 2005 3 

1.3 15.7 30.8 28.1 22.2 98.2 2010  

1.6 19.5 34.3 24.6 11.3 91.2 2000  

1.8 22.2 36.9 30.2 21.0 112.1 2005 4 

2.3 24.7 39.2 31.7 23.2 121.1 2010  

1.8 22.0 37.5 32.3 14.7 108.3 2000  

2.0 24.9 39.9 36.5 20.6 123.9 2005 5 

2.6 27.7 42.9 40.1 24.0 137.3 2010  

4.2 53.3 97.7 77.0 35.8 268.0 2000  

4.7 59.6 103.8 92.5 60.9 321.5 2005 3-5

6.2 68.1 112.9 99.9 69.5 356.5 2010  

  . משרד החינוך:מקור
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 חברתי-אשכול כלכלי לפי , בגנים3-5 גילאי במספר הילדים שינויה  .18 לוח
  )אחוזים(

  אשכול
9-10 

אשכול
7-8 

אשכול 
5-6 

אשכול 
3-4 

  אשכול
1-2  

 גיל תקופה הכל-סך

7.9 6.2 4.0 27.8 97.1 24.8 2000-2005  

52.1 25.6 14.2 9.2 14.7 14.8 2005-2010 3 

64.1 33.4 18.7 39.6 126.0 43.3 2000-2010  

15.5 13.4 7.8 23.1 85.8 22.9 2000-2005  

27.1 11.4 6.2 4.7 10.9 8.0 2005-2010 4 

46.8 26.3 14.5 28.9 105.9 32.8 2000-2010  

11.6 13.1 6.5 13.0 40.1 14.4 2000-2005  

29.0 11.2 7.5 9.8 16.9 10.8 2005-2010 5 

44.0 25.8 14.4 24.0 63.7 26.8 2000-2010  

12.4 11.7 6.3 20.1 70.1 20.0 2000-2005  

32.5 14.3 8.8 8.0 14.1 10.9 2005-2010  3-5 

48.8 27.6 15.6 29.7 94.1 33.0 2000-2010  

  . משרד החינוך:מקור

   6 בגנים של ילדים בני שיעורי הלמידה. 6

 6-הילדים בני ה מספרב  אחוז20-כ של גידול חל 2005-2010 השנים בין

 בגידול שמדובר היות. 15)20  לוחנתוני משרד החינוך  (בגן ללמוד הממשיכים

 עלייה הרי חלה, ) אחוז12-כ (בשנתון התלמידים במספר הגידול על העולה

 מהנתונים נראה שהתופעה(. בגן ללמוד הממשיכים 6 בני מכלל הילדים בשיעור

וייתכן שהם , בגן 6-בני ה את  להשאירנטו לא שם בעבר, התרחבה במגזר הערבי

                                                        
 גיל קבוצות לגבי כה עד שנעשה ממה שונה באופן יבוצע 6-של הנתונים על בני ה הניתוח   15

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  נתוני 2004 בשנת החל, ראשית :סיבות משתי וזאת, 3-5
שיעורי , שניתו). יותר המוקדמות לשנים בניגוד (זמינים 6 גילאי על החינוך ונתוני משרד

 עד רק מגיעים ,לרשותנו העומדים ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של בגנים הלמידה
   .החינוך משרד נתוני פי על, 2005-2010 לשנים יתייחס הניתוח, לכך אי. 2009 שנת
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היהודי אבל יש לסייג את  המגזר הורי לבין בינם הפער צמצמו בתחום זה את

  ) .קטנים יחסית מוחלטים במספרים המסקנה מפני שמדובר

   לפי מגזר ושיעור השינוי התקופתי, 6 בני ילדיםאוכלוסיית ה  .19 לוח

 שנה הכל-סך יהודים ערבים יהודים ערבים

    אלפים  חוזיםא

30.5 70.9  39.4  91.7   129.3 2005 

28.4 71.9  40.9  103.6   144.2 2010 

   3.7%  13.0%  שינויה שיעור 11.5%  

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

  השינוי התקופתיים ושיעורי לפי מגזר,  בגנים6בני  ילדים  .20 לוח

 שנה הכל-סך יהודים ערבים יהודים ערבים

    אלפים  יםאחוז

7.7 92.3 1.3   15.7   17.0 2005 

8.5 91.5 1.7   18.6   20.3 2010 

 שינויה שיעור 19.6%  18.5%  32.0%   

  .משרד החינוך: מקור

   )אחוזים( *6 של בני בגנים שיעורי למידה  .21 לוח

 שנה הכל-סך יהודים ערבים

3.3 17.1 13.1 2005 

4.2 17.9 14.1 2010 

  .גנים חלקי מספר הילדים בשנתון הגילמספר הילדים ב* 

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד החינוך :מקור

בשיעורי  הגידול בחינה לפי הפיקוח מגלה את מקור, באשר למגזר היהודי

 שנוספו 6-בני ה ילדים 3,000-כ מתוך.  בגנים במגזר היהודי6-בני ה של הלמידה

 כי בתוך, עוד מסתבר. )23- ו22ות לוח(החרדי  משתייכים למגזר 2,500-כ, לגנים

 מבקרים במוסדות, מתוכם 2,100-כ, חלק גדול מאד מהילדים, החרדי המגזר

  . המוכרים
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   השינוי ושיעורי יהודי מגזרב בגנים 6ילדים בני   .22 לוח

-ממלכתי חרדי
 דתי

ממלכתי ממלכתי חרדי
 דתי-

ממלכתי  שנה הכל-סך

    אלפים  אחוזים

29.0 17.5 53.5 4.6 2.7  8.4  15.7 2005 

37.8 15.2 46.9 7.0 2.8  8.7  18.6 2010 

   54.4% שינויה שיעור 18.5% 4.0%  3.5% 

  . משרד החינוך:מקור

  במגזר החרדי  בגנים 6 ילדים בני  .23 לוח

הכל-סך מוכר עצמאי מעיין מוכר עצמאי מעיין  שנה

    אלפים  אחוזים

11.5 15.9 72.6 0.5 0.7 3.3 4.6 2005 

14.7 8.9 76.4 1.0 0.6 5.4 7.0 2010 

שינויה שיעור 54.4% 62.5% 13.6%- 97.5%   

  . משרד החינוך:מקור

  

 תקציביות השלכות יש בגן הנשארים 6-בני ה בשיעור גידול לתופעה של

 את מגדיל נוספת שנה בגן הנשאר ילד כל. )2011, ראה בעניין בלס(משמעותיות 

 ששיעור ,בכך מדובר אם, שערכנו האומדן לפי .הילדים בגני החינוך עלות

- בכ שמדובר הרי, בגן הנשארים מכלל כמחצית הוא סיבה ללא בגן הנשארים

 כמיליון של בעלות, לפחות גנים 350-כ של תוספת המחייבים ,ילדים 10,000

 250-וכ, בינוי ח"ש מיליון כחצי, הפעלה הוצאות ח"אלף ש 250-כ (גן לכיתת ח"ש

-החד ההוצאות שאת מאליו מובן). חדשות גננות הכשרת ותהוצא ח"ש אלף

 ופרשו כגננות שהוכשרו ובמי, פרטיים בגנים בהסתייעות להקטין אפשר פעמיות

 .להוראה כלל הצטרפו לא או

 6- שהעלייה הגדולה ביותר במספר בני ה,מגלה )24לוח (החלוקה לפי מחוזות 

גם במחוז . וסיית מחוז זהעקב הגידול החד באוכל, ש"בגנים הייתה במחוז יו

  .ירושלים העלייה בשיעור גבוה יחסית לשאר המחוזות
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  ) אלפים( לפי מחוזות,  בגנים6 ילדים בני. 24 לוח

ירושלים מרכז צפון דרום אביב-תל חיפה ש"יו -סך
  הכל

 השנ

1.1 2.0 2.4 2.6 2.3 4.2 2.3 17.0 2005 

1.9 2.1 2.8 3.0 2.6 4.7 3.3 20.3 2010 

  
73.0%

  
3.5% 

  
15.3% 

  
17.0%

  
9.4%

  
12.3%

  
40.6% 

  
19.6% 

  שיעור
 שינויה

 . משרד החינוך:מקור

מלמדת שהעלייה הגדולה , )25לוח (חברתיים -החלוקה לפי אשכולות כלכליים

כאשר ( הייתה באשכולות הנמוכים 6ביותר בשיעור הילדים שנשארו בגן בגיל 

  ). הייתה ירידה קלה בשיעור זה9-10באשכולות 

   )אלפים( חברתי-לפי אשכול כלכלי, בגנים 6 ילדים בני  .25 לוח

  אשכול
9-10 

אשכול 
7-8 

אשכול 
5-6 

אשכול 
3-4 

  אשכול
1-2  

 השנ הכל-סך

0.3 3.9 6.6 4.1 2.0 16.9 2005 

0.3 4.0 7.3 5.3 3.4 20.3 2010 

 שינוי השיעור 20.0% 71.6% 28.9% 10.3% 2.5% 1.6%-

  .בסך הכל לעומת הלוח הקודםיש הבדל הנובע מעיגול * 

 . משרד החינוך:מקור

  הפרטיים הגנים. 7

הגנים הפרטיים מספקים חלופה לגנים הציבוריים כאשר יש מחסור במקומות 

ידם כטוב יותר מזה -הנתפס על, או כאשר הורים מעוניינים בשירות, בגנים אלה

דים בגנים היות שלמשרד החינוך אין נתונים על הלומ. הניתן בגנים ציבוריים

, עלינו להסתמך בנושא זה על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרטיים

ראה (שככל הנראה נתונים אלה חלקיים ואינם מכסים את התופעה במלואה 

דומה ,  עם זאת.)2009-ו 2000 בשנים פרטיים בגנים הביקור את המציג ,26 לוח

  :שאפשר להתרשם מכמה תופעות המתגלות בנתונים אלה
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 שאר הילדים . בלבד2-הילדים בני ה ממחזור לשישית הנתונים מתייחסים  )א

, אצל מטפלות, המשפחה בתוך בשנתון הגילי מטופלים ככל הנראה

 .לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה מדווחים והם אינם, וכדומה במשפחתונים

 הפרטיים בגנים המבקרים התלמידים של המכריע הרוב, הגיל קבוצות בכל  )ב

 שיעורי .היהודי במגזר המשפחות של הכלכלית מהיכולת כנובע, םיהודי הם

 הבדלים קיימים ובפרט, בגיל העלייה עם יורדים הפרטיים בגנים הלמידה

 יחסית 2-3 גיל קבוצות של הפרטיים בגנים הלמידה שיעורי בין מהותיים

   .4-5 גיל קבוצות של לאלה

 הילדים מספר ,3-4 אילגיל חובה חינוך חוק של החלקית ההפעלה למרות  )ג

 גידול מקצב בהרבה הגבוה בקצב גדל פרטיים בגנים המבקרים אלה בגילים

 .זאת לתופעה הדעת את מניח  הסבר לנו אין. המחזור
  

  לפי מגזר, )שינוי אלפים ושיעורי( 2-5 גילאי פרטיים של בגנים הביקור. 26 לוח

 גיל שנה הכל-סך יהודים ערבים יהודים ערבים

      פיםאל  אחוזים

1.6 98.4  0.2  10.6  10.8 2000  

3.1 96.9  0.8  24.8  25.6 2009 2 

 שינויה שיעור 137.2%  133.7% 346.3%  

3.8 96.2  0.3  8.7  9.0 2000  

9.5 90.5  1.6  15.2  16.8 2009 3 

 שינויה שיעור 86.0% 75.0% 362.5%  

 9.0 91.0  0.3  3.2  3.5 2000  

11.1 88.9  0.7  5.6  6.3 2009 4 

שינויה שיעור 77.7% 73.6% 119.1%  

5.5 94.5  0.1  1.0  1.0 2000  

0.0 100.0  -   1.8  1.8 2009 5 
שינויה שיעור 74.7% 84.8% 100.0%-  

3.7 96.3  0.9  23.5  24.4 2000  

6.1 93.9  3.1  47.3  50.4 2009 2-5 
ינוישה שיעור 107.0% 101.8% 243.6%  

  . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:מקור
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, החברתית המחאה במסגרת המושמעת, לתביעה גם להתייחס המקום אולי זה

 מדובר. חודשים 3 מגיל הילדים כל על שיחול כך חינם לימוד חוק את להרחיב

 אינם עכשיו שעד, ילדים מיליון כחצי ביחד המונות גיל שכבות בשלוש  כאן

 במסגרת אלה ילדים הכללת של העלות. חינוך חוק בשום כלל מכוסים

 העובדה בשל 3-5 לגילאי מהעלות בהרבה גבוהה נותנת שהמדינה השירותים

 הילדים ממספר בהרבה נמוך למטפלת והפעוטות התינוקות מספר הרך שבגיל

 בהרבה גדולים אלה גיל בשכבות לעובד הילדים במספר הפערים. לגננת

  . ומטפלות ננותג בין בשכר האפשריים מהפערים

 קבוצות בשתי הוראה לעובד ילדים של יחסים באותם שמדובר נניח אם גם

, המטפלות והכשרת היום מעונות של הבינוי מנושאי נתעלם אם וגם, הגיל

 לפחות כאמור היא גן כל של כשהעלות, חדשים גנים 2,0000 עד 1,5000-ב מדובר

. ח"ש מיליארד 5-ל יליארדמ 3.73 בין של כוללת עלות דהיינו, ח"ש אלף 250

 שאלה ברור. לפחות כפול בסכום הנראה ככל מדובר יותר מציאותיות בהנחות

 בגילים מהבית הילדים את להוציא רוצים ההורים כל לא כי מכסימום מספרי

 מעוניינים יהיו באמת מההורים כמה להעריך זה בשלב אפשרות ואין, אלה

 ההוצאה וכאן, ארוך לימודים יוםב מדובר האם השאלה גם נשאלת. זה בשרות

 שום אין שכיום להדגיש גם חשוב מקרה בכל. יום בחצי או, בהרבה גבוהה כמובן

  .לאזרחיה כזה שירות שמעניקה בעולם מדינה
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  שנתיים נתונים :1נספח 

  )אלפים( ציבורייםה בגנים 3-6 גילאי הילדים אוכלוסיית .1. נלוח

בנתונים פער החינוך נתוני משרד  נהש ס"למ נינתו

0.6 284.3 284.9 2000 

11.1 300.6 311.8 2001 

24.9 309.6 334.4 2002 

38.2 324.7 362.9 2003 

13.0 334.1 347.2 2004 

20.4 339.5 359.9 2005 

3.2 346.6 349.8 2006 

20.7 352.2 372.8 2007 

9.5 361.6 371.1 2008 

16.7 374.9 391.6 2009 

  

  )אחוזים( ציבוריים בגנים 3של גילאי י למידה שיעור . 2.נ לוח

 שנה יהודים ערבים הכל-סך

55.2 31.9 64.9 2000 

58.8 39.1 67.3 2001 

59.9 42.6 67.3 2002 

59.1 46.7 64.5 2003 

64.4 53.5 69.2 2004 

61.8 55.8 64.3 2005 

59.6 54.6 61.6 2006 

63.6 56.4 66.4 2007 

62.3 57.1 64.2 2008 

63.9 58.1 66.0 2009 

64.8 58.5 67.0 2010 
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  )אחוזים( ציבוריים בגנים 4של גילאי  שיעורי למידה .3.נ לוח

 שנה יהודים ערבים הכל-סך

75.8 42.0 90.1 2000 

78.4 49.1 90.6 2001 

78.0 49.2 90.3 2002 

82.2 59.9 91.8 2003 

80.1 59.3 89.1 2004 

82.7 63.0 91.4 2005 

81.0 65.4 87.6 2006 

79.4 62.8 86.0 2007 

83.1 66.2 89.8 2008 

83.7 66.5 90.2 2009 

82.0 66.0 87.8 2010 

  

  )אחוזים( ציבוריים בגנים 5של גילאי  שיעורי למידה .4.נ לוח

 שנה יהודים ערבים הכל-סך

93.6 73.6 102.6 2000 

91.5 79.7 96.5 2001 

93.0 81.3 97.8 2002 

91.7 79.6 96.9 2003 

93.4 82.0 98.3 2004 

91.6 80.1 96.6 2005 

94.6 82.9 99.7 2006 

92.3 85.4 95.3 2007 

91.6 85.6 94.0 2008 

95.4 88.6 98.1 2009 

95.9 89.3 98.3 2010 
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  )אחוזים( ציבוריים בגנים 6של גילאי  שיעורי למידה  .5.לוח נ

הכל-סך  שנה יהודים ערבים 

14.1 4.2 18.3 2000 

14.8 5.5 19.0 2001 

12.6 2.6 16.8 2002 

14.6 4.9 18.7 2003 

11.9 1.8 16.3 2004 

13.0 3.3 17.1 2005 

14.5 5.3 18.5 2006 

13.0 2.9 17.4 2007 

14.5 5.1 18.4 2008 

15.8 6.6 19.5 2009 

14.1 4.2 17.9 2010 
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  מפת מחוזות :2נספח   
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  פרק רביעי

  הכשרת גננות בישראל

  הילה צב

 – הכשרת הגננות –או במלי אחרות , רת כוח האד בחינו לגיל הרהכש

ח "בעקבות דו, 1"מתווה אריאב. "מתבצעת במגוו רחב של מוסדות במדינה

 את –ובתוכה , שינה את פניה של הכשרת המורי בישראל, )2006(ועדת אריאב 

 שהמתווה החדש יצר בבסיס התכניות, סביב לימודי הליבה. הכשרת הגננות

כל מוסד נותר חופשי לבנות את תכנית ההכשרה שלו , להכשרת המורי והגננות

החופש שהתאפשר מעודד מגוו ושונות . תו ביסוס הממדי הייחודיי לו

הפרק מבוסס על . בתכניות ההכשרה ומאפשר בחירה בי גישות ובי מגזרי

כללה מ: ראיונות ע ראשי מסלול הגיל הר בחמש מכללות להכשרת מורי

מכללה של המגזר הערבי ושלוש מכללות ממלכתיות בשלוש , לאומיתדתית

ג שני אנשי מפתח במשרד החינו , רואיינו בהקשר זה, בנוס. ערי שונות

 המדיניות שהובילה לרפורמה במערכת בהתַוַיתשעסק , ואיש מפתח נוס

אשר הנאמר כ, החיסיו של המרואייני נשמר ולכ נציי זאת, ג כא. ההכשרה

תפקידו והמכללה בה הוא , מבלי לציי את ש המרואיי, מבוסס על הראיונות

ח ועדת אריאב "כמו דו, הפרק מבוסס ג על מסמכי רשמיי שוני. עובד

ומסמכי המופיעי באתר האינטרנט של האג להכשרת עובדי הוראה ) 2006(

  .במשרד החינו

                                                        
   גוריו בנגבתלמידה לתואר שלישי באנתרופולוגיה באוניברסיטת ב, ה צבהיל. 
הכוונה למתווה החדש בתחו הכשרת כוח האד במכללות " מתווה אריאב"במינוח    1

ושל ועדת קליי ) 2006(ועדת אריאב שגובש בעקבות העבודה של , האקדמיות להוראה
 ).ראו בהמש) (2008(
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 הכשרת עובדי הוראה בישראל. 1

 מכללות להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים ושתי מכללות 55ל פועלות בישרא

האחת לחינוך , ל"נוספות להכשרת עובדי הוראה לעבודה בקהילות יהודיות בחו

מיועדת , ת"מכון מופ, מכללה נוספת. דתי-העצמאי והשנייה לחינוך הממלכתי

מבין . הבעיקר לפיתוח מקצועי של סגל ההוראה במוסדות להכשרת עובדי הורא

ביניהן שתיים הנחשבות ( משתייכות לזרם החינוך העצמאי 32,  המכללות55

 9- לחינוך הממלכתי ו14, )דתי אך מיועדות לאוכלוסייה חרדית בלבד-ממלכתי

שלוש מכללות מיועדות למגזר הערבי ובשלוש מכללות . דתי-לחינוך הממלכתי

ש מסלולים מיוחדים  י–דוד ילין ומכללת קיי ,  בית ברל–ת וממלכתיות אחר

. 2)במכללת קיי(ולמגזר הבדואי ) בשתי המכללות הראשונות(למגזר הערבי 

, דתי- המכללות לחינוך הממלכתי והממלכתי23מבין , מבחינת הפריסה הארצית

רק אחת מהן בחינוך הממלכתי והשאר בחינוך ( מכללות במחוז ירושלים 5

 3, דתי-חינוך הממלכתימהן אחת ב( במחוז צפון וחיפה 8, )דתי-הממלכתי

מהן (אביב - במחוז מרכז ותל7, ) בחינוך הממלכתי4-ו, המיועדות למגזר הערבי

שתיים בחינוך ( במחוז הדרום 3-ו, ) בממלכתי4-דתי ו- בחינוך הממלכתי3

-מבין המכללות בחינוך הממלכתי והממלכתי). דתי-הממלכתי ואחת בממלכתי

  .רך מכללות מציעות מסלולים לגיל ה19, דתי

דתי -א למדו במכללות להכשרת מורים במגזר הממלכתי והממלכתי"בשנת תשע

  ) סטודנטים בתכנית מלאה( סדירים 5,662מהם ',  סטודנטים בשנה א8,222

כמחצית מכלל . 3המכשירים עצמם לקבלת תעודת הוראה,  אקדמאים2,560-ו

- אחוז במכללות הממלכתיות28, הסטודנטים למדו במכללות הממלכתיות

במכללות (ערביות -במכללות הממלכתיות) כחמישית מהם( אחוז 21-דתיות ו

דתי ולמגזר -הממלכתיות חלק מן הסטודנטים משתייך למגזר הממלכתי

                                                        
גם מכללות נוספות מציינות שיש , רת עובדי הוראה במשרד החינוךבאתר של האגף להכש   2

מכללת אחווה ומכללת , כך לגבי מכללת גורדון. בהן מסלולים למגזר הערבי והבדואי
שתי המכללות . אין אזכור לכך, אבל בפירוט המסלולים שמכללות אלה מציעות. אוהלו

זר הערבי והבדואי בלימודי יהודיות היחידות המציעות מסלול ייעודי למג-הממלכתיות
  .הגיל הרך הן בית ברל ומכללת קיי

מתווה , בנוסף. לא הצלחנו לקבל נתונים על הסטודנטים במוסדות החרדיים להוראה   3
אריאב לא כלל את המוסדות החרדיים ולכן מרבית הדיון בפרק זה אינו רלוונטי 

   .למוסדות החרדיים
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 אחוז למדו במסלולי הגיל הרך 15, מתוך כלל הסטודנטים בשנתון זה). הערבי

  . אחוזים במסלולי גננות בחינוך המיוחד3ועוד 

ה במשרד החינוך מתקצב את כל המוסדות להכשרת האגף להכשרת עובדי הורא

מדובר בכל המוסדות האקדמיים . עובדי הוראה וחינוך בישראל ומפקח עליהם

וחלקם  B.Edהמעניקים תואר ראשון , דתי והערבי-הממלכתי, במגזר הממלכתי

ת ותכני. וכן את המוסדות במגזר החרדי, M.Teach- וM.Edגם תואר שני 

ידי -ת נבנות על פי הדגם המנחה שאושר עלו האקדמיהמכללותהלימודים של 

 האגף להכשרת ידי-עלנבדקות הן , )מתווה אריאב (המועצה להשכלה גבוהה

ידי המועצה להשכלה -עובדי הוראה והמועצה להשכלה גבוהה ומאושרות על

מקצועות ההתמחות ב םלימודי, הלימודים כוללים לימודי חינוך והוראה. גבוהה

ארבע שנות ב הלימודים משולבים.  והעשרהיסוד וכן לימודי ,והתנסות בהוראה

תעודת לו )מהמוסד בו למד(לתואר ראשון בהוראה זכאי  בסיומן הבוגר, הכשרה

בדרך כלל שנת הלימודים ,  הראשונההעבודהבשנת ). ממשרד החינוך(אה הור

השתתפות ב, )'סטאז(המורה מחויב בהתמחות בהוראה  ,הרביעית במכללה

רישוי ה הערכה מעצבת ומסכמת לצורך קבלתוב, תמיכה במכללהבסדנאות 

  ).בנוסף לתעודת ההוראה עצמה(ה  בהוראלעסוק

הדרישות לגבי , מוסדותיהן האקדמיים, ניהולן, מבנה האקדמי של המכללותה

נעשים על פי הנחיות המועצה  הפעילות בנושאים האקדמיים הרכב הסגל וכן

התקצוב , הוראה כגוף התכנוןהמכללות למשרד החינוך משמש . ההלהשכלה גבו

בהיותו הגוף . ומעניק את תעודות ההוראה והרישוי) ת"ותבדומה ל(והבקרה 

במקום הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה , המתקצב והמבקר, המתכנן

, המשמשת כגוף דומה לגבי כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, גבוהה

רד החינוך יכול לשמש כרגולטור בתחום מש, שאינם מוסדות להכשרת מורים

 להיענות בגמישות ובמהירות לצרכים )1: (הכשרת עובדי ההוראה בכמה ממדים

  ; המשתנים של השדה בתחום תכניות הלימודים ואסטרטגיית ההוראה

לווסת ולנתב אותם , הסטודנטים בהכשרה להוראהלהבטיח את מספר ) 2(

לקיים זיקת גומלין הדוקה בין ) 3(; תלמסלולים ולהתמחויות לפי צורכי המערכ

  .הספר לבין המוסדות להכשרת עובדי הוראה בנושאים מגוונים-בתי

שהם נציגי , ות בשש משרות/באגף להכשרת עובדי הוראה שבעה מפקחים

 מכללות במגזרים 4-19כל מפקח אחראי על . המשרד במכללות להכשרת מורים

 אינם מבקרים במכללות באופן הפיקוח אינו אינטנסיבי והמפקחים, השונים
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משרד החינוך אחראי להבטיח שהמכללות יעמדו בתנאי הקבלה של . סדיר

, כלומר. הסטודנטים ומפקח על תעודות ההסמכה שהן מנפיקות לבוגרים

מבחינה . מתקיימת בקרה בעיקר על איכותם של הנכנסים למערכת החינוך

כאשר סמכותו של משרד , םלפי מגזרי, יש הבדלים בפיקוח על המכללות, חוקית

כפי שמסמיך אותו לכך צו , החינוך לפקח על המכללות במגזר החרדי מלאה

חוק המועצה . 19584-ח"תשי, )בתי מדרש למורים ולגננות(חינוך ממלכתי 

שמגביל את הפיקוח מטעם משרד החינוך אינו , 1958-ח"התשי, להשכלה גבוהה

גם הפיקוח .  מוסדות אקדמייםחל על המכללות במגזר החרדי משום שהן אינן

, מפני שחוק חינוך ממלכתי, דתי צמוד יותר-על המכללות מהמגזר הממלכתי

כי השר יתקין ,  לחוק נאמר2 סעיף קטן 34בסעיף .  מאפשר זאת1953-ג"התשי

דתי ומינויים של -סדרי הפיקוח על מוסדות החינוך הממלכתי"תקנות בדבר 

 זכותה של המועצה לחינוך הדתי להציע וביצוע, מנהליהם ומוריהם, מפקחיהם

לפסול את המשך שירותם ולהתנגד , מנהלים ומפקחים, מועמדים למורים

הדבר מסמיך את משרד החינוך לפיקוח הדוק ". למינויים אלה מטעמים דתיים

-במיוחד בנוגע לזהותם הדתית של הנכנסים למערכת החינוך הממלכתי, יותר

  .דתי

בשונה , ם בישראל הינם בפיקוח של משרד החינוךמדוע המוסדות להכשרת מורי

כי , מהראיונות שקיימנו עולה? מכל המוסדות האקדמיים האחרים בישראל

. מבחינת המכללות מדובר בשריד היסטורי לתקופה שהמכללות היו סמינרים

ג אך "אמנם מאז עברו למעלה משלושים שנה והמכללות גם נתונות לפיקוח המל

ידי המכללות להוראה כהתערבות -הדבר נתפס על. הוסרהפיקוח של המשרד לא 

משרד החינוך מצדו מכבד את . מגבילה לחופש האקדמי והניהולי שלהן

האוטונומיה של המוסדות אך אינו מוכן לוותר על הפיקוח והבקרה הנתונים 

המשרד ממשיך ובודק את התאמתן של , באמצעות המזכירות הפדגוגית. בידיו

כללות למערכת החינוך מבחינת הצורך והרלוונטיות תכניות הלימודים במ

בפיתוח מורים , הוא גם בודק שהמכללות עוסקות רק בהכשרת מורים. שלהן

 ושאינו עוסק –רפואיים - מקצועות פארה–ובהכשרה למקצועות נלווים 

נציג משרד החינוך יושב גם . בהכשרה למקצועות נוספים ובלתי רלוונטיים

  .   בעיקר על הפן האקדמישם הפיקוח הוא , ג"במל

                                                        
  http://www.fridmanwork.com/lawyers1469.html: לקריאת נוסח החוק המלא ראו   4
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משרד החינוך אינו אחראי רק על התכנים הנלמדים ועל התכנון והבקרה אלא 

כללי התקצוב נבדלים בין המכללות . גם על תקצוב המכללות להוראה

ומשרד , כאשר התקצוב הוא לפי סטודנט, האקדמיות והמכללות החרדיות

, המטרה היא. החינוך קובע את מכסת הסטודנטים שהמוסד רשאי לקבל

, כשיש מחסור במורים או גננות(לאפשר למשרד לווסת את מספר הסטודנטים 

כמו סיוע , המשרד יכול להעלות את מספר הסטודנטים בעידוד ובתמריצים

  ).בהלוואות מותנות למי שיעסקו לאחר מכן במקצוע

התקצוב של משרד החינוך לפי , מימון המכללות מורכב משני גורמים עיקריים

יש מכללות מעטות המגייסות כספים . דנט ושכר הלימוד של הסטודנטיםסטו

  .ממקורות מימון חיצוניים

 התקבלה החלטה משותפת למשרד החינוך ולמועצה להשכלה 2011בשנת 

לפיה , )ת"ות/ג"מעתה והלאה מל(ביחד עם הוועדה לתכנון ולתקצוב , גבוהה

לך זה היה בין  מה.5ת"המכללות האקדמיות לחינוך יעברו לאחריות ות

הרציונל הוא ברצון לשפר את האיכות  .)2005 (המלצותיה של ועדת דברת

האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך ואת המבנה הארגוני והמנהלי 

המעבר , עם זאת. בין היתר באמצעות איחוד ומיזוג בין מכללות שונות, שלהן

יף להיות שותף שיוס, ת לא יוציא את משרד החינוך מהתמונה"לאחריות ות

התקציב . אך לא לתקצוב, לתכנון ולפיקוח האקדמי בתחומי החינוך וההוראה

, ת"ת יעבור מהאגף להכשרת מורים אל ות"של המכללות שיעברו לאחריות ות

ה עם משרד החינוך מבטיח את המשך שיתוף הפעול. וממנה אל המכללות

ת השונים מעורבותו בהכשרת מורים בישראל באופן הראוי בתחומי הדע

ת תציב את התנאים "ות, יחד עם זאת. ובהיקפים הנדרשים למערכת החינוך

כנהוג , כדי לעבור לאחריותה, שעל המכללות האקדמיות לחינוך לעמוד בהם

היו שבע מכללות , 2011נכון למאי . במוסדות האחרים שעליהם היא מפקחת

ת במסגרת של "לחינוך בשלבים שונים של עבודה על תהליך איחוד ומעבר לות

  .ארבעה מהלכים שונים

כדי , ת צריכים לעמוד בכמה תנאים"מוסדות המעוניינים לעבור לאחריות הות

צעד מקדים ) 1: (להבטיח את האיכות האקדמית ואת האיתנות הפיננסית שלהם

                                                        
: לקריאת המסמך המלא בנוגע להחלטה זו ראו  5

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Hozrim/Mis
machMalag.htm  
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  . אוניברסיטה או מכללה אקדמית אחרת לחינוך, של מיזוג עם מכללה כללית

  . 2,500-ודנטים עם יעד עתידי להתרחבות עד לכ סט2,200-מינימום של כ) 2(

ת לגבי "המשפטיים והתקציביים שמפעילה ות, עמידה בכללים הארגוניים) 3(

  .המוסדות שבאחריותה

תנאי הקבלה של סטודנטים למכללות להכשרת מורים נקבעים באגף להכשרת 

 לגבי, שהתנאים יישמרו גם בהמשך, יש להניח. עובדי הוראה במשרד החינוך

היות שמשרד החינוך ימשיך להיות מעורב , ת"המכללות שתעבורנה לאחריות ות

שהדפוס הזה שונה מהמקובל , יש לציין. בכל הקשור לנושאי התכנון והבקרה

לגבי מוסדות אקדמיים אחרים בישראל ויש בכך פגיעה מסוימת בחופש 

  . האקדמי של המוסדות

המכללות את תנאי הקבלה האגף להכשרת עובדי הוראה מכתיב מדי שנה לכל 

 פורסמו תנאי 2011במרץ , למשל, כך(המחייבים לשנת הלימודים הקרובה 

שהיו דומים לתנאי הקבלה של השנה שלפני , ב"הקבלה לשנת הלימודים תשע

תנאי הקבלה היו נמוכים יותר והציון , לעומת זאת, ע"בשנת תש. א"תשע, כן

, ים מחייבים מבחן פסיכומטריתנאי הקבלה העדכני). 500המשולב שנדרש היה 

הקבלה ללימודים תיעשה על .  גם ריאיון קבלה–תעודת בגרות מלאה ובנוסף 

,  נקודות לפחות525של ) מבחן פסיכומטרי וממוצע בגרות(סמך ציון משולב 

 ורף הקבלה המינימלי 475כשרף הקבלה המינימלי בציון הפסיכומטרי הוא 

  . 85בציון הבגרות הוא 

 והכללים לגביהם נועדו לאפשר למכללה לקבל 6ים חריגיםישנם גם מקר

מועמדים שאינם עומדים אמנם בתנאי הקבלה הפורמליים אבל הם נמצאו 

, הדרכתי, ניהולי, בהיותם בעלי ניסיון חינוכי, מתאימים למקצוע ההוראה

  . חברתית והתנדבותית מוכחת, פיקודי ובעלי מחויבות ערכית

                                                        
גם אם הציון המשולב גבוה , חריג הוא מי שציון הפסיכומטרי שלו נמוך מן הרף שנקבע   6

. 525-גם אם הציון המשולב גבוה מ, 85- או מי שממוצע ציוני הבגרות שלו נמוך מ525-מ
  המכללה רשאית לקבל לומדים בעלי ציון משולב נמוך . סת חריגיםאלה יתקבלו במכ

 על פי קריטריונים מפורטים שייקבעו על ידה ובלבד שלמועמדים יש זכאות 525-מ
מועמדים אלה יכולים להיות . 485-לתעודת בגרות ושהציון המשולב שלהם אינו נמוך מ

 המכללה רשאית לקבל בהמלצת הדיקן. ' אחוז מסך כל הסטודנטים בשנה א12רק עד 
עד , ובלבד שהם זכאים לתעודת בגרות, 485- בעלי ציון משולב נמוך מ, סטודנטים נוספים

ובסך הכל מכסת הסטודנטים בעלי ציון . ' אחוזים מסך כל הסטודנטים בשנה א3-ל
 אחוז ממכסת הסטודנטים המאושרת למכללה לשנה 15 לא תעלה על 525- משולב נמוך מ

  .'א
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קבלת , הספר היסודי- הגיל הרך ובמסלול ביתלגבי מועמדים אחרים במסלול

אך ,  ומעלה אפשרית ללא חובת מבחן פסיכומטרי92מועמדים עם ממוצע בגרות 

כולל , בתנאי שבמסלולים הללו אין משלבים את המסלול של חינוך מיוחד

 יתקבלו מועמדים בעלי –לתכנית המצוינים להוראה . התמחות בחינוך המיוחד

  . 630ציון משולב 

לגבי מועמדים , ים תנאי נוסף לקבלה למכללות ששפת ההוראה בהן עבריתקי

מועמדים אלה . אשר יבחרו להיבחן בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית

  .  ומעלה125ולעמוד בה בציון ) ל"בחינת יע(יחויבו להיבחן בבחינת ידע בעברית 

ונדרש מהם אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות פטורים מהמבחן הפסיכומטרי 

בעלי תואר אקדמי ראשון במדעי .  לפחות75ממוצע ציונים בתואר הראשון של 

 לפחות 70במדעי החיים ובמדעים המדויקים נדרשים להציג ממוצע של , הטבע

בעלי תואר אקדמי שאינם עובדים במערכת החינוך במשך . בתואר הראשון

  . 'או ג' יירשמו כתלמידים סדירים בשנתון ב, שנתיים לפחות

בנוסף , המועמדים ללימודים במכללות ובמסלולים של המגזר הערבי נדרשים

 לפחות בשפה הערבית בתעודת 70להיות בעלי ציון , לתנאי הקבלה האחרים

הם נדרשים לעבור מבחן כניסה , בנוסף). שלוש יחידות לימוד לפחות(הבגרות 

ה בהן המועמדים למכללות ששפת ההורא.  לפחות75בשפה הערבית בציון 

, בהקשר זה חשוב לציין. ערבית ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה הערבית

שבמכללות של המגזר הערבי ובמסלולים המיועדים למגזר הערבי והבדואי 

הלימודים אינם תמיד רק בערבית וחלק , יהודיות-במכללות ממלכתיות

ם הדבר נובע מכך שבסגל המכללות מרצים ערבי. מהשיעורים נלמד בעברית

  .ומרצים יהודים

) 'שנה א( אחוזים מכלל הסטודנטים הסדירים החדשים 7, א"בשנת תשע

 אחוזים היו 9- ו499-במכללות להכשרת מורים היו בעלי ציון משולב הנמוך מ

 59).  אחוז מתחת לרף שנקבע16בסך הכל , כלומר (500-524בעלי ציון משולב בין 

  . 600 אחוז בעלי ציון משולב מעל 25- ו525-599אחוז היו בעלי ציון משולב בין 

כאשר המכללות , מערך הפיקוח של משרד החינוך משתתף בהכשרת הגננות

מתואמות עם מערך הפיקוח על מנת לשבץ את הסטודנטיות בגנים מאמנים 

המפקחות אחראיות לתאם ולאשר את כניסת . כחלק מההתנסות המעשית שלהן

 אם לאשר את הסטודנטית כגננת  מחליטות–הסטודנטיות לגנים ולאחר מכן 
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תעודת ההוראה ניתנת לבוגרות רק באישור . שלה' בתום תקופת הסטאז

אך אין , המפקחות גם עשויות לייעץ למכללה לגבי תכנית הלימודים. המפקחת

  .בסמכותן לקבוע מה ייכנס לתכנית הלימודים

 מתווה אריאב . 2

 שינה את פניה, )2006(ב ח ועדת אריא"אשר גובש בעקבות דו, "מתווה אריאב"

המתווה נשען .  את הכשרת הגננות–ובתוכה , של הכשרת המורים בישראל

    ).2008(באופן משמעותי גם על המלצות ועדת קליין 

 מטעם 2005התכנסה במאי , תמר אריאב' שבראשה כיהנה פרופ, ועדת אריאב

י המועצה להשכלה גבוהה במטרה להביא לרפורמה במכללות להכשרת עובד

  . הוראה וחינוך בישראל

הרציונל בהקמת ועדת אריאב היה רחב והוא עסק בממדים שונים של 

  :כפי שיוצג להלן, האקדמיזציה של הכשרת המורים

התמודדות עם עומס הלימודים שהתהווה בהכשרה האקדמית של מורים   )א

שנועד להבטיח , "הדגם המנחה בהכשרת מורים"המתווה הקודם : וגננות

כי הסמינרים , הסתבר. ה בהכשרת הגננות דרש בחינה מחדשאקדמיזצי

חייבו בתכנית , שהפכו למכללות עם תכנית לימודים אקדמית, להוראה

פי , ש" ש120-130ש אך בפועל " ש108,  פורמלית–לימודים עמוסה בשעות 

שמדובר , ג הייתה"הערכת המל. ש" ש60שניים מתואר ראשון רגיל בן 

, בנוסף.  שבהכרח בא על חשבון איכות הלמידה,במספר שעות בלתי סביר

בשנת הלימודים ' בשנות התשעים הורה משרד החינוך לקיים סטאז

שהקשה מאוד על הסטודנטים , הרביעית במכללה ונוצר עומס נוסף

שתוקצבו לפי , עומס ההוראה היווה גם נטל כלכלי על המכללות. להוראה

  . ריסתן הכלכליתוהביא לק, תלמיד ולא לפי מספר שעות ההוראה

עלה גם צורך ,  מעבר לשינוי תכנית הלימודים במכללות:הכשרה טובה יותר  )ב

לשנות מן היסוד את המודל הקודם בהתאם לידע הקיים היום סביב 

  . השאלה מהי הכשרת מורים טובה
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יישום המלצת : מענה לפער בהכשרה בין המכללות לבין האוניברסיטאות  ) ג

ת הלימודים להכשרת מורים באוניברסיטה על ועדת דברת בנוגע לתכני

 72-ובסך הכול כ, )ש" ש12-14(ותעודת הוראה ) ש" ש60(בסיס תואר ראשון 

שתמיד , ולא גננות(הפך את הפער בין התכניות להכשרת מורים , שעות

באוניברסיטאות להכשרה במכללות לבלתי סביר ) הוכשרו במכללות בלבד

ההחלטה ). ש ויותר במכללות" ש108ש באוניברסיטאות מול " ש72(

שתחייב את , שהתגבשה הייתה לבנות תכנית לימודים חדשה

כאשר מבחינת , האוניברסיטאות ואת המכללות למתווה אחד

האוניברסיטאות מדובר היה בהרחבת היקף הלימודים ומבחינת המכללות 

  .  בצמצומו–

 הנגישות הרחבת: הגדלת האטרקטיביות של לימודי תואר ראשון בהוראה  )ד

לתואר , שהיה פעם דבר נכסף, להשכלה גבוהה הפכה את התואר הראשון

מטרת הוועדה הייתה להפוך את התואר הראשון . שקל לקבל בכל מקום

בהכשרה להוראה לאטרקטיבי יותר ולהדגיש את האפשרויות של המשך 

 M.Ed,  הסבת אקדמאים להוראה ותואר שני–לימודים אחרי תואר ראשון 

  .M.Teach –חדש והתואר ה

ועדה , 2005-2007, במקביל לעבודתה של ועדת אריאב פעלה באותה תקופה

. ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פנינה קליין' בראשות פרופ

 2007 הוגש בשנת –" ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך "–ח ועדת קליין "דו

ח "למרות שדו, יונותכפי שעלה מהרא. 2008בשנת , והתפרסם שנה לאחר מכן

שהתגבשו כבר , עבודת ועדת קליין והמלצותיה, ח אריאב"קליין הוגש אחרי דו

. ג וועדת אריאב בעבודתם על המתווה החדש"שימשו נר לרגלי המל, באותה עת

אחת , כך למשל. קליין דיברה בפני ועדת אריאב ועמדתה הובאה בחשבון' פרופ

נוגעת להכשרת הצוות החינוכי העובד קליין ' מהמלצות הוועדה בראשות פרופ

רק אנשי מקצוע בעלי הכשרה אקדמית מתאימה יעבדו עם : "עם הגיל הרך

הכשרתם תכלול רכישת ידע עדכני בתחום התפתחותם של . ילדים בגיל הרך

מומלץ סינון קפדני של המועמדים להוראה . ילדים ובתחומי הדעת של הוראתם

  ."גם מבחינת התאמתם האישית לתפקיד
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  : וביניהן, לוועדה זו היו המלצות נוספות

  ואת ) 3-6הכוונה לגילאי (לצמצם משמעותית את מספר הילדים בכיתות הגן

כדי לשמור על יחס מתאים בין מספר הילדים ' מספר הילדים בכיתה א

 .למספר המבוגרים

 לשם כך יש להכשיר . להבטיח את איכות האינטראקציה בין המורה לתלמיד

, ים ואנשי סגל אחרים לקיים אינטראקציה איכותית עם הילדיםמור, גננות

 .להעריכם ולשפרם, לזהות את מרכיבי האינטראקציה

  להתחיל כבר בגן בהכנת תשתית לטיפוח אוריינות בתחומי הקריאה

להקפיד על טיפוח . אך לא בהוראתם הפורמלית, והכתיבה והמתמטיקה

 .תחומי האמנות השוניםכישורים לשוניים בדיבור ולקיים פעילויות ב

 סביבתי-לזהות מוקדם ככל האפשר ילדים המצויים בסיכון התפתחותי ,

ילדים בעלי צרכים מיוחדים וילדים בעלי כישורים מיוחדים ומוטיבציה 

 .כדי להתאים להם תכניות חינוכיות הולמות, גבוהה

 1-2' עמ, 2008, קליין ויבלון (לקדם מחקר ופיתוח המתמקדים בגיל הרך(.  

ח ועדת אריאב בנוגע "בדו, כפי שנראה, המלצותיה של ועדת קליין השתקפו

  . לטיב הכשרת המורים לגיל הרך ולתכנים המסוימים שהיא צריכה לכלול

מתווים " תחת הכותרת 2006ועדת אריאב פרסמה את החלטותיה בנובמבר 

 הוועדה הציגה. 7"מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

וההכשרה להוראה  רכישת הידע ואת תהליךמקצוע מורכב כהוראה האת 

לא ניתן להקנות במהלך ההכשרה הראשונית מאחר ש .תהליך מורכב והדרגתיכ

 תכנית ההכשרה על, להוראה את כל תשתית הידע הנדרשת למורה העתידי

רבדים נוספים בידע ובמיומנויות יילמדו בתקופת ו, להיות ממוקדת ובסיסית

הוועדה הייתה מגובשת . ובמהלך שנות עבודתו, של המורה) 'סטאז (ההתמחות

 החוצה מסלולי גיל ,באשר לליבת לימודים משותפת בהכשרה להוראה

 לצד לימודי הליבה .כחלק מתכנית הלימודים בכל המסלולים, ומקצועות הוראה

חשבה הוועדה .  לימודים תלויי חטיבת גיל ותלויי תחומי הוראהיש לקיים

 יש חשיבות ועל כן ,תחום אקדמי לכל עניין ודברהוא ההכשרה להוראה תחום ש

כפי שהמליצה גם ועדת , קיום פעילות מחקרית במוסדות המכשירים מוריםב

                                                        
-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0D75DE48: המלא בקישור זהח "דוראה ה  7

FC6C-4723-B853-80866FDD0C0C/89475/_211106_1708.pdf   
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 להיות ועדת אריאב סברה שעליהם, בהציעה את המתווים המנחים .קליין

 כדי שיוכלו לבטא את השקפתו החינוכית ועצמאותו האקדמית ,דיים גמישים

  .ולאפשר לו לפתח תכניות ייחודיות ומגוונות להכשרת מורים, כל מוסדשל 

  החידושים המרכזיים במתווה אריאב  . א.2

 בוגרי תכניות ההכשרה באמצעות משיכת מועמדים שיפור איכות המורים 

קביעת תנאי קבלה וסיום אחידים וחיזוק הפן הפרופסיונלי של , איכותיים

  .המורה והגננת

 וראה למגמות העכשוויות במדינות המפותחותהתאמת ההכשרה לה 

פיתוח מתכונת אינטגרטיבית ; באמצעות חיזוק הלימודים התחומיים

הבטחת ; (M.Teach)להכשרה להוראה לקראת תואר אקדמי שני חדש 

קביעת ; ג"איכותן האקדמית של תכניות ההכשרה באמצעות בקרה של המל

היקפי (ופסיות אחרות קריטריונים עדכניים ללימודי הוראה בדומה לפר

והגדרת לימודי , מבנה לימודים מחייב לכל חטיבת גיל, הלימוד הנדרשים

והדגשת מקומה של ההתנסות ; )ליבה חיוניים המשותפים לכל המתכונות

  . המעשית

 חיזוק מעמד ההכשרה להוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

הכשרה באמצעות יצירת מתווים אחידים לכל המסגרות העוסקות ב

בהבניה של מתכונת לימודים ארבע שנתית לתואר ראשון בהוראה ; להוראה

; במתן תוקף אקדמי ללימודי תעודת הוראה לאקדמאים; עם תעודת הוראה

מבנה , ג בנושא סגל"ובקביעת תנאי סף למוסד ההכשרה על פי מדיניות המל

  . תכניות לימודים ותשתיות

הבנויה , כה להכשרה פרופסיונליתבהתאם למתווה אריאב ההכשרה להוראה הפ

. ש" ש60התואר הראשון הוא בהיקף של . על בסיס תואר ראשון ותעודת הוראה

לימודים של חוג , כלומר, )חוגי-דו(תעודת ההוראה היא בהיקף של חצי תואר 

 דרישה של משרד החינוך –בנוסף יש גם לימודי יסוד והעשרה . מלא בהוראה

שפת , אנגלית לרמת פטור:  הכוללים–ש " ש6-12בהיקף , מהמכללות בלבד

ולימודי , אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת פטור, ההוראה לרמת פטור

  . ש" ש90-96בסך הכול מדובר בהיקף לימודים של . תרבות ומורשת עם
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עם מספר השעות " לשחק"המכללות יכולות , בבניית תכניות הלימודים שלהן

 השעות 90-אין לרדת מתחת ל, סיכומו של דבראך ב, בכל מרכיב מן התכנית

שבמכללות , חשוב לציין.  השעות המקסימליות96המינימליות ולא לעלות מעל 

" תעודת הוראה"ללימודי " התואר הראשון"להוראה אין הפרדה בין לימודי 

אין אפשרות ללמוד רק את לימודי , כך. ומדובר בתכנית לימודים אחת כוללת

עודת הוראה מפני שהלימודים משולבים ונפרשים על פני התואר ללא השלמת ת

  .כל שנות הלימודים

 30בהיקף של , שהוא למעשה החוג להוראה, "מתווה בסיס"הוועדה הגדירה 

צריכות , יסודי-פרט לחטיבת העל, כל תכניות הלימודים בהכשרה להוראה. ש"ש

בהיקף (ראה לימודי חינוך והו: הנחלקים לשני מרכיבים, לכלול לימודים אלה

לימודי החינוך ). ש" ש9-15בהיקף של (והתנסות מעשית ) ש" ש15-21של 

 4לפחות (לימודי חינוך ) א: (וההוראה צריכים לכלול את המרכיבים הבאים

אוריינות ) ג(; )ש" ש4לפחות (פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצוע ) ב(; )ש"ש

ת משולבת בלימודי ההתנסות המעשי). ש" ש2לפחות (מחקר בחינוך והוראה 

. 'והשנה הרביעית היא שנת סטאז', ועד שנה ג' התואר האקדמי משנה א

. במשך חמש שעות, כלל ליום אחד בשבוע-ההתנסות המעשית מרוכזת בדרך

שהסטודנטים יתנסו בשנת עבודה במעונות ובגנים פרטיים , הוועדה חתרה לכך

 ובשנת עבודה בגני 3-4אי בשנת עבודה נוספת בגני טרום חובה לגיל, 0-3לגילאי 

  .5חובה לגילאי 

מהפכה של (מתווה אריאב הנהיג שינוי משמעותי בהכשרת המורים לגיל הרך 

בהגדירו מחדש את טווח הגיל שגננות יוכשרו ) לדברי כמה מן המרואיינים, ממש

 3-8בעוד שעד לקבלת המתווה הגננות הוכשרו לעבודה עם גילאי . לעבודה עמו

מצד אחד הכשרת הגננות , כלומר. 0-6מדובר כעת בגילאי , )'ב-'כולל כיתות א(

אם כי יש מכללות ', ב-'אינה כוללת עוד את ההכשרה להוראה בכיתות א

ש נוספות ומרכיב של התנסות " ש12(המציעות אפשרות של לימודים מורחבים 

. 'ב-'כדי שתעודת ההוראה המוענקת תכלול גם את הוראה בכיתות א) מעשית

, 0-3, תכנית ההכשרה מעמיקה בהתייחסות לקבוצת הגיל הצעירה, יומצד שנ

 0-3שהוספת גילאי , יש אומרים. יסודי-שאיננה חלק ממערכת החינוך הקדם

שוועדת אריאב ניאותה לתת למכללות , "הסוכרייה"לטווח ההכשרה הייתה 

שהייתה חלק ', ב-'כפיצוי על הורדת ההכשרה להוראה בכיתות א, להוראה

חלק מן המכללות מאפשר לסטודנטיות להרחיב לימודים .  הגננותמלימודי
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הבוגרת היא , על פי התפיסה החדשה. שיסמיכו אותן כגננות בחינוך המיוחד

  . 'ב-'אבל היא מתמחה בחינוך המיוחד או בהוראה בכיתות א, קודם כל גננת

שהכשרת הגננות , משמעות השינוי בטווח הגילים, מבחינת משרד החינוך

היא בבחינת הכנת התשתית שתאפשר את החלת אחריותו של , סת אליומתייח

משרד החינוך מבטיח את ההסמכה של כל . משרד החינוך על כל טווח הגיל

הדבר לא ימנע את המהלך של ,  וכך בבוא היום0-6הגננות לעבוד עם ילדים מגיל 

  .ת למשרד החינוך"העברת האגף למעונות יום ומשפחתונים ממשרד התמ

   תכניות ההכשרה של הגננות.ב.2

תכנית ההכשרה של הגננות השתנתה ועל פי המתווה החדש מבנה הלימודים 

  :הוא כזה

  ש" ש30-36(חוג הוראה( 
  ש" ש15-21 –לימודי חינוך 
  ש" ש9-15 –התנסות מעשית 
  ש" ש52-60(תואר ראשון(  

  ש לפחות" ש26 –חוג הגיל הרך 
  ש" ש26-30 –) םשני מודלים שוני(חוג שני בתחום ההוראה  

  ש" ש6-12 –לימודי יסוד  

הוועדה הציעה שני מודלים שעל פיהם אפשר לבנות את התואר הראשון 

ההיבט התחומי בתכנית . כדי לאפשר למכללות חופש בחירה, בהוראת הגיל הרך

עליה  –אלא , נה יכולה ללמוד קצת מהכלשגננת אי, מבטא את תפיסת הוועדה

  : ואלה המודלים. להתמקצע

 חוגי-מבנה לתואר דו  )1

o  ש לפחות" ש26חוג אחד בתחום הגיל הרך בהיקף של. 

o  ש לפחות במקצועות יסוד בגן " ש26חוג שני בדיסציפלינת הוראה בהיקף של

, מוזיקה, אמנות, ספרות ילדים/ספרות, שפת אם, מתמטיקה, מדעים(

 ).לימודי סביבה, תרבות ומורשת עם, מקרא

 חוגי-מבנה לתואר כללי דו  )2
o  ש לפחות" ש26חוג אחד בתחום הגיל הרך בהיקף של. 
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o  חוג שני כללי המורכב מחטיבות של דיסציפלינות הוראה באחת משתי

 :האפשרויות

  ש כל אחת" ש15שתי חטיבות משתי דיסציפלינות בהיקף של. 
  ש כל אחת" ש10שלוש חטיבות משלוש דיסציפלינות בהיקף של .

 .בחינוך מיוחדבאפשרות זו חטיבה אחת יכולה להיות 

מבנה התואר לאחר השינוי מגביר את יכולתה של הגננת להמשיך את לימודיה 

בתחומי חינוך שונים או באחד התחומים , לתואר שני בחוג לגיל הרך

חוגי -המודל הראשון לתואר דו. הדיסציפלינריים שהיא לומדת בתואר הראשון

רס על פני תחומים ידי הוועדה מפני שהוא מתפ-הוא המודל הפחות מומלץ על

מאפשר לגננת , לעומת זאת, חוגי-התואר הכללי הדו. דיסציפלינריים רבים מדי

המכללות יכולות להחליט אילו חטיבות . להתמקצע בתחומים מסוימים

 שתיים –דיסציפלינריות הן מציעות לבחירה וכמה חטיבות הן מאפשרות ללמוד 

מהגישה " שריד"ירה הוועדה השא, למרות השאיפה להתמקצעות. או שלוש

, המאפשרת לימודים של שלושה מקצועות נוספים" קצת מהכול"הקודמת של 

בהיקף של , דיסציפלינות אלה. שאינם חלק מהחטיבות, מתוך לימודי היסוד בגן

בין אם בלימודי , נלמדות במסגרת תכנית הלימודים הכוללת, ש כל אחת" ש3

מקצועות היסוד בגן . וג ההוראהובין אם בלימודי ח) התואר(הדיסציפלינריים 

, מוזיקה, אמנות, ספרות ילדים/ספרות, שפת אם, מתמטיקה, מדעים: הם

דתי חובה מקצוע -בחינוך הממלכתי; לימודי סביבה, תרבות ומורשת עם, מקרא

  . יסוד מקרא

 –לגבי האפשרות לשלב בלימודי מסלול הגן את המסלול לחינוך מיוחד בגיל הרך 

תכנית , )3-6גיל (או בגן של החינוך המיוחד ) 0-6גיל (יוחד בגן משלב חינוך מ

  :הלימודים היא כזו

 כל הדרישות המחייבות את לימודי מסלול הגן הרגיל. 

  ההכשרה לגן משלב . ש" ש26חוג לימודים נוסף בחינוך מיוחד לגן בהיקף של

תתמקד בלקויות למידה קלות ובינוניות וההכשרה לגן של החינוך המיוחד 

אם הלימודים הם על פי המבנה של תואר . ד בלקויות בינוניות וקשותתתמק

אפשר לקחת , ש" ש10חוגי באפשרות של שלוש חטיבות בנות -כללי דו

ש בחינוך מיוחד לסך כולל " ש16ולהשלים עוד , חטיבה אחת בחינוך מיוחד

 .ש" ש26של 

 6ש התנסות מעשית נוספות בגן משלב או בגן חינוך מיוחד" ש. 
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, )חוגי-אם המבנה הוא תואר כללי דו(ש " ש112מינימום : קף הלימודיםסך הי

  .ש" ש128עד למקסימום 

מדובר כיום . כאמור, המתווה הסדיר את נושא תעודת ההוראה לאקדמאים

לגביהם מוגדרים לימודי , בלימודי התעודה היחידים המוכרים כתואר אקדמי

 30בתכנית מיוחדת של מדובר . ההשלמה הנדרשים ומתווה הלימודים הנדרש

  . ש ולפעמים נדרשת בנוסף השלמה של דיסציפלינה מרכזית בגן"ש

כל האוניברסיטאות וכל המכללות להכשרת מורים , בעקבות המתווה החדש

ח את תכניות ההכשרה החדשות "נדרשו להגיש בתוך ארבע שנים מפרסום הדו

. א"מודים תשעולא יאוחר משנת הלי, שהכינו לאישור המועצה להשכלה גבוהה

, כל מוסד נדרש לפרט בבקשתו את רציונל התכנית ואת החזון העומד בבסיסה

הזיקה בין תכנית הלימודים , דגשיה ויעדיה של ההכשרה המתכוננת, מטרותיה

ודגם ההתנסות המעשית , ולתכני הליבה הנדרשים בו" מתווה הבסיס"למבנה 

כמעט כל המוסדות , א"עם תום שנת הלימודים תשע, נכון להיום. בתכנית

 כבר קיבלו את אישור –דתי - בחינוך הממלכתי והממלכתי–להכשרת מורים 

ג לתכניות הלימודים החדשות שהכינו בהתאם למתווה וישנן מכללות "המל

, מחזורי הלימוד, על פי החלטת הוועדה. ספורות שבקשותיהן נמצאות בבדיקה

לסיים את לימודיהם לפי יוכלו , שהתחילו את לימודיהם בתוך תקופת המעבר

שהמתווה מתייחס , כאן המקום לציין. המתכונת שהייתה נהוגה עד אותו זמן

דתי ולא -אך ורק אל המוסדות להכשרת מורים בחינוך הממלכתי והממלכתי

  . שאינם מוכרים כמוסדות אקדמיים, למוסדות של החינוך העצמאי

, ג" מלווה מטעם המל הוקמה ועדה מקצועית2007בינואר , לשם יישום המתווה

לליווי תהליך השינוי בכל המוסדות ובכל , תמר אריאב' גם היא בראשות פרופ

הוועדה עומדת בקשר רציף עם ועדת המשנה . מתכונות ההכשרה להוראה

בוועדה מכהנים במספר שווה . ג"לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך במל

שמומחיותם קשורה לתחומי , תנציגים מן המכללות לחינוך ומן האוניברסיטאו

לעקוב אחר : תפקידי הוועדה הם. וכן נציג ממשרד החינוך, החינוך וההוראה

ח ועדת אריאב תוך בדיקת מידת עמידתם של המוסדות במתווה "יישום דו

ח "להמשיך לבדוק את התאמתן של ההמלצות השונות לנדרש על פי דו, החדש

וכן לעסוק , ג בעניינן"ליץ בפני המללדון בבעיות העולות מהשטח ולהמ, הוועדה

הוועדה מונתה לחמש שנים ובתום . בשאלות עקרוניות אחרות כפי שיעלו בפניה

  .תקופת הקדנציה ייבחן הצורך בהמשך עבודתה ובהחלפת חבריה
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 המסלולים להכשרת גננות במכללות להכשרת מורים . 3

  אפיון הסטודנטיות במסלול הגיל הרך.א.3

מסלול הגיל הרך הם סטודנטיות ורק גברים מעטים לומדים רוב הסטודנטים ב

. מספר המשקף גידול ניכר ביחס לשנים עברו,  בשנה15-לא יותר מ, במסלול זה

יש אמביוולנטיות מסוימת כלפי גברים בחינוך לגיל , כפי שעלה באחד הראיונות

רוב הבוגרים הגברים . העולה בדרך כלל מהשטח ולא ממכללות ההוראה, הרך

מאחר שמספר הסטודנטים הגברים כה מצומצם . ותחים בהמשך גנים פרטייםפ

אין מדובר ברמה הגבוהה , ככלל. נתייחס מעתה אל הסטודנטים בלשון נקבה

כלכלית ולא מבחינת ההישגים -לא מבחינה חברתית, ביותר של הסטודנטים

 אך חל שיפור בשנים האחרונות עם, )ציוני בגרות ופסיכומטרי(הלימודיים 

  .העלייה ברף הקבלה

. אחוז גבוה נקלט בעבודה, מבין בוגרות תכניות ההכשרה לגננות במגזר היהודי

ובעיקר , דתי יש היום מחסור הולך וגובר בגננות-במגזר הממלכתי והממלכתי

הביקוש הרב לגננות מביא לכך שכמעט כל . בגוש דן ובירושלים, במרכז הארץ

ק העבודה וזאת בעיקר בשל הירידה גננת המסיימת את לימודיה נקלטת בשו

שחלה בעשור האחרון בשיעור הסטודנטים היהודים במוסדות הממלכתיים 

מספר , על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). בכל המסלולים(להכשרת מורים 

בעוד מספר הסטודנטים במוסדות ,  אחוזים6-המורים בחינוך הממלכתי גדל ב

דתיים -במוסדות הממלכתיים. אחוז 24-הממלכתיים להכשרת מורים ירד ב

מספר הסטודנטים לא גדל כלל ואינו מדביק את קצב הגידול , להכשרת מורים

הגידול במספר התלמידות במוסדות , ולעומת זאת. במספר המורים במגזר זה

החרדיים להכשרת מורות עולה במידה ניכרת על הגידול במספר המורות 

 אחוז 65- אחוז במספר הסטודנטיות ו111 גידול של – החרדיבמערכת החינוך 

נתונים אלה מעידים על מחסור עתידי גדול במורים . גידול במספר המורות

ועל עודף עתידי במורות ובגננות , דתי-ובגננות במגזר הממלכתי והממלכתי

ידי בלס -שהוכן על,  לעבודהנספחב בהרחבהראה () 2010, בלס (במגזר החרדי

 כוח האדם לעבודה בגני: גננותתחות אצל ההעוסק במגמות ההתפ, ובלייך

   ).הילדים
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יש לכך שתי . במגזר הערבי פחות ממחצית הבוגרות נקלטות בעבודה כגננות

, והשנייה, שבמגזר הערבי יש עודף רב של גננות, הראשונה היא, סיבות עיקריות

אשר אמורים להעסיק גננות מוסמכות , שמוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי

. שים זאת בהכרח והדבר נוגס באפשרויות התעסוקה של גננות מוסמכותאינם עו

כי נטייתם של , נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים, יחד עם זאת

, 2007-2008נכון לשנת (סטודנטים ערבים ללמוד במוסדות להכשרת מורים 

 אחוז מכלל הסטודנטים במוסדות האקדמיים 34הסטודנטים הערבים מהווים 

. מעוגנת בגישה ריאלית למציאות בשוק העבודה בישראל) רת מוריםלהכש

הנכנס לשוק העבודה , שיעור הבוגרים הערבים של המוסדות להכשרת מורים

הוא הגבוה ביותר מכל בוגרי התואר הראשון , בתום לימודי התואר הראשון

 אחוז מבוגרי 97- מדובר ב–) מדעי הרוח וההוראה, במדעי החברה(האחרים 

 אחוז מכלל מסיימי התואר הראשון 90לעומת , דות להכשרת מוריםהמוס

, חשוב לציין.  אחוז ממסיימי תואר ראשון ערבים93-ו, )יהודים וערבים(

גם אם לא כל בוגרי . לאו דווקא עבודה בהוראה, שמדובר בכניסה לשוק העבודה

רון עדיין נראה כי יש להם ית, המכללות להוראה נקלט בעבודה במוסדות חינוך

  .)161' עמ, שם (על פני מועמדים אחרים

ערביות או -לא כל הסטודנטיות הערביות פונות למכללות הממלכתיות

. יהודיות-למסלולים המיועדים למגזר הערבי והבדואי במכללות הממלכתיות

ייתכן שהדבר . חלקן מעדיף ללמוד במסלול כללי במכללות ממלכתיות יהודיות

כללות אלה נתפסת בעיניהן כגבוהה יותר או מפני נובע מכך שרמת הלימודים במ

הסטודנטיות הערביות נתקלות בשני קשיים . שהן קרובות יותר לאזור מגוריהן

ההכשרה המעשית , והשני; כתיבה בשפה אקדמית בעברית, האחד: עיקריים

החסרות מסלול ייעודי למגזר , יהודיות-המכללות הממלכתיות. בגנים יהודיים

מדריכות את הסטודנטיות לעבודה במערכת החינוך , יהערבי או הבדוא

דפוס . כולל הערביות,  ומשבצות לשם את כל הסטודנטיותהיהודי-הממלכתי

בהן חיה גם , בערים המעורבות. כזה מקשה הן על המכללה והן על הסטודנטיות

יש פתרונות של הכשרה מעשית בגנים מעורבים של ערבים , אוכלוסייה ערבית

  . ויהודים

, דתיות-לא כל הסטודנטיות הדתיות פונות למכללות הממלכתיות, ופן דומהבא

גם סטודנטיות אלה מקבלות . וחלקן מעדיף דווקא את המכללות הממלכתיות

בוגרות , גננות דתיות. דתי-ולא הממלכתי הממלכתיהכשרה במערכת החינוך 
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דתי -כך גם במערכת החינוך הממלכתי-יכולות לעבוד אחר, מכללות ממלכתיות

בעבר הדבר היה כרוך בפנייה , כפי שנאמר לנו בריאיון באחת המכללות להוראה(

דתי במשרד -אך היום המחלקה לחינוך ממלכתי, את דתיותן" יאשר"לרב ש

החינוך מוכנה יותר מאשר בעבר לקלוט את הסטודנטיות הדתיות בוגרות 

-הממלכתיייתכן שהדבר נובע מהמחסור בגננות במגזר ). המכללות הממלכתיות

  .דתי

מבחינה מספרית יש שונות רבה בין המכללות במספר הסטודנטיות במסלולי 

, בכל המכללות שעובדיהן רואיינו. יש מכללות גדולות יותר ופחות. הגיל הרך

ציינו כי בשנתיים האחרונות חל גידול במספר , פרט למכללה מהמגזר הערבי

הרפורמה במכללות להוראה ייתכן שהשינוי כבר מבטא את  . הסטודנטיות אצלן

המכללה במגזר הערבי הצביעה על שתי סיבות שבעטיין ). מתווה אריאב(

התחרות עם מכללות אחרות ,  האחת–הצטמצם דווקא מספר הסטודנטיות 

העובדה שמדובר בשוק רווי והקושי הצפוי , והשנייה, המיועדות למגזר הערבי

לצד המסלול לסדירים גם בכל המכללות יש . בהיקלטות בשוק העבודה כגננת

  .שהלימודים בו אורכים שנתיים, מסלול להסבת אקדמאים

 התאמת תכניות הלימודים במכללות למתווה אריאב. ב.3

כל המכללות שהשתתפו במחקר כבר קיבלו אישור לתכניות הלימודים החדשות 

הן עובדות על פי המתווה החדש אך עדיין , שהכינו בהתאם למתווה אריאב

מבחינת . ת המחזורים הבוגרים בהתאם לתכנית הלימודים הקודמתמלמדות א

  . המתווה שינה מן היסוד את כל תכניות ההכשרה שנבנו מחדש, המכללות

אף אחת לא בחרה באפשרות של תואר , מבין חמש המכללות שעובדיהן רואיינו

 15חלקן מציע שתי חטיבות בהיקף של . חוגי-חוגי אלא רק בתואר הכללי הדו-דו

. ש האחת" ש10וחלקן מציע שלוש חטיבות בהיקף של , ש האחת"ש

; מדעים; אמנות; ספרות; יהדות ומקרא: הדיסציפלינות הפופולריות הן

  .וחינוך מיוחד; מתמטיקה; )עברית או ערבית(לשון ; מוזיקה

בכל המכללות תכנית הלימודים כוללת את כל המרכיבים הנוספים שדורש 

גיל לוחוג  לימודי חינוך, התנסות מעשית,  והעשרהלימודי יסוד: מתווה אריאב

וכן על , המכללות חופשיות להחליט על הקורסים שיילמדו ועל היקפם. הרך

כל מכללה , בבניית תכנית הלימודים. תכני הלימוד בכל שלב של הלימודים
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יכולה לייחד את עצמה מן האחרות בהדגישה נושאים מסוימים יותר מאחרים 

כל מכללה גם רשאית . סת עולמה דרך תכנית הלימודיםובהבליטה את תפי

לרוב ההתנסות המעשית מתחילה (לארגן את ההתנסות המעשית על פי הבנתה 

למעט כמה ימים ', אבל במכללה אחת בחרו להתחיל בה רק משנה ב', בשנה א

שבמהלכן נכנסות הסטודנטיות לגנים בלוויית ', של שנה א' מרוכזים בסמסטר ב

באותה מכללה התנסות המעשית תתבצע . המחזורים מעליהןסטודנטיות מ

ההתנסות המעשית נעשית גם במעונות יום אך ). 'ג-ו' יומיים בשבוע בשנים ב

כל המכללות התייחסו לקושי בעבודה מול . לעיתים מדובר בסמסטר אחד בלבד

בעיקר מפני שהנושא שההתמחות אינה מוסדרת , ת ומעונות היום"משרד התמ

ק ואין מספיק מעונות יום וגנים פרטיים מוכרים הנכללים בהסדר באופן מספ

  . לקבלת סטודנטיות כמתמחות

מותנה ' כלל הסטאז-ובדרך' בכל המכללות השנה הרביעית מוקדשת לסטאז

בשנה זו הסטודנטיות מתחילות לעבוד . בהשלמת חלק הארי מחובות הלימודים

היא ' תקופת הסטאז. במערכת החינוך ומקבלות חונכת מטעם משרד החינוך

כשהמכללה מלווה את , באחריות משותפת של המכללה ושל משרד החינוך

, כאמור, עבודת הסטודנטית בסדנאות מיוחדות ואילו משרד החינוך מצמיד

אם לאשר את ' מפקחת מטעם משרד החינוך תקבע בסוף תקופת הסטאז. חונכת

ה זכאית לתעודת היא גם אינ, ידי המפקחת-הגננת ובמידה שהיא נפסלה על

לא מחייב עבודה במשרה מלאה ורף השעות הנמוך ביותר ' סטאז. הוראה

עובדות כגננות סבב ' חלק מן הגננות בסטאז.  שעות10עומד על ' שנחשב לסטאז

ידי האגף להכשרה במשרד -נקבעים על' הקריטריונים לסטאז(או כגננות בצהרון 

  ).החינוך

כפי שמאפשר מתווה , ד שתי אפשרויותחלק מן המכללות מציע לסטודנטיות עו

הרחבת ) ב(או ; תעודת הוראה נוספת בחינוך מיוחד לגיל הרך) א: (אריאב

ההרחבה יכולה להיעשות רק באחד משני התחומים . 'ב-'ההסמכה לכיתות א

סטודנטיות במסלול להסבת אקדמאים . והיא אפשרית רק לסטודנטיות סדירות

עבר לתעודת הוראה המסמיכה אותן אינן רשאיות להרחיב את הסמכתן מ

ש התנסות " ש12מתוכן , ש" ש50(מפני שהיקף לימודיהן מצומצם , כגננות

תעודת הוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך כרוכה . במשך שנתיים בלבד, )מעשית

היקף . ש ובהתנסות מעשית מתאימה" ש26בלימודים נוספים בהיקף של עד 

חייב חלק מן הקורסים בחוג לחינוך הלימודים תלוי בלימודים הקודמים ומ
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  כרוכה בלימודים נוספים בהיקף של' ב-'הרחבת ההסמכה לכיתות א. מיוחד

יש מכללות שמאפשרות לסטודנטיות . ש ובהתנסות מעשית מתאימה" ש12-26

ואחרות , בארבע שנים' ב-'כולל ההרחבה לכיתות א, לסיים את הלימודים

  .לימודים חמישיתמחייבות את המעוניינות בהרחבה בשנת 

  : מגוון מסלולי הגיל הרך במכללות להכשרת מורים  .ג.3
  שונות לצד דמיון 

. המתבטא בתכנית הלימודים, משלה" אני מאמין"כל מכללה מחזיקה ב

: במסגרת המחקר ראיינו כאמור ראשי מסלולי גיל הרך בחמש מכללות להוראה

-מכללה ממלכתית, )'ג-ו' ב', שנכנה אותן מכללה א(שלוש מכללות ממלכתיות 

 מכללות המסמיכות גננות 19מדובר בחמש מתוך . דתית ומכללה מהמגזר הערבי

נתאר להלן כיצד הציג כל אחד מראשי המסלולים את הייחודיות . ברחבי הארץ

במטרה להראות את השונות בתפיסות העולם של , בתכנית ההכשרה שלו

השונות מתבטאת . יאבעל אף היותן כפופות למתווה אר, המכללות השונות

 שם כל מכללה בוחרת להדגיש תחומי –בחטיבות המוצעות , בקורסים הנלמדים

ובמערך ההתנסות , באופן בניית תכנית הלימודים הכוללת, התמחות שונים

מסתבר כי אמנם לכל מכללה תפיסת עולם . המעשית והליווי הפדגוגי שלה

, שונים בין המכללותסדורה משלה אך ישנם עקרונות בסיסיים שאינם כה 

אישית -תקשורת בין: עקרונות אלה הם. וחלקם אף נגזרים ממתווה אריאב

למידה בדרכים מגוונות ובהתאם לקבוצת הילדים ; כבוד לילדים; טובה

תפיסה ; גילם והתרבות שממנה הם באים, רמת התפתחותם, המסוימת

יבור וניצני פיתוח שיח ד; אקולוגית הרואה את הילד כחלק ממכלול רחב יותר

; דגש על מחקר ועל רפלקציה; אוריינות בקריאה ובמתמטיקה אצל הילדים

  .  קשר בין המכללה לבין השדה

  'מכללה ממלכתית א ●

 תכנית ההכשרה מכוונת להכשרת גננות שיידעו לנהל מסגרות חינוך לגיל :הדגש

. עד אחרון הילדים במסגרת, שיבטיחו רווחה רגשית ולמידה של כל ילד, הרך

  : ממטרה זו נגזרים כמה עקרונות מרכזיים

o תכנית ההכשרה שואפת ללמד את הסטודנטיות : עקרונות למידה אצל ילדים

במכללה מאמינים בגישה החינוכית . את עקרונות הלמידה אצל ילדים

  .  לצד אמצעים נוספים, שיח בין ילד למבוגר אמצעי טוב ללמידה-שרואה בדו
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o אישיים -ת צריכה שיהיו לה קשרים ביןגננ: אישית טובה-תקשורת בין

 .עם הצוות ועם ההורים, טובים עם הילדים

o במכללה מאמינים שהעבודה בגנים צריכה להתבצע : צדק חברתי ושוויוניות

שיטה זו תורמת ללמידה טובה יותר . קבועות והטרוגניות, בקבוצות קטנות

ההטרוגניות הקבוצות . וגם יוצרת לכידות חברתית וסולידריות בין הילדים

היוצר דימוי עצמי , מסייעות למנוע קיבוע שלילי של חריגות מגיל צעיר

המכללה לעבוד מנהיגה את ההרגלים . וחברתי נמוך שקשה לילד לצאת ממנו

ההנחיה היא לאפשר את השיטה בכל . הללו כבר משנת הלימודים הראשונה

ננת  על הג–ובשעת משחק , חלקי היום בהם מתקיימת למידה פורמלית

 . להשתמש בשיטות עקיפות כדי לשלב בין ילדים

o התכנית צריכה להיות בעלת היגיון פנימי: קוהרנטיות בתכנית הלימודים ,

 . שיהיה קשר בין הקורסים ובין הקורסים לשדה

o כדי שיוכלו , הסטודנטיות לומדות את הפרקטיקה הרפלקטיבית: רפלקציה

 . ות שלהן עצמןלהעמיק ולחקור בנושאים שונים באמצעות ההתנס

o תכנית ההכשרה בנויה בהתאם לגישה : עשייה חינוכית תואמת התפתחות

הגורסת כי תכנית הלימודים בגן צריכה להיות מותאמת לילדים המסוימים 

 . לתרבות שממנה הם באים ולגילם, שלומדים בגן

o הוכח שילדים בעלי יכולת שפתית גבוהה מגיעים : פיתוח שפה אצל ילדים

כלכלית וההשכלתית של -הרמה החברתית. ודיים גבוהים יותרלהישגים לימ

. ההורים משפיעה על היכולת השפתית של הילדים ויוצרת פערים ביניהם

. נדה חברתית'טיפוח השפה מגיל צעיר במסגרות הגן הוא בבחינת אג, לפיכך

מאחר שהקראה חוזרת של ספרי , הסטודנטיות מעמיקות בספרות ילדים

עות והטרוגניות היא הבסיס להעשרת אוצר מילים של ילדים בקבוצות קבו

 . ילדים

o המכללה רואה חשיבות רבה בקשר הדוק עם : הקשר בין המכללה לשדה

מערך הפיקוח של משרד החינוך והרשות , קרי הגננות המאמנות, השדה

   .המקומית
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   'מכללה ממלכתית ב ●

  : התכנית מדגישה כמה היבטים מרכזיים

o מדגישים את היכולת של הסטודנטיות לצפות : דיםללמוד מילדים על יל

, הסטודנטיות לומדות לצפות בילדים. בילדים וללמוד על היכולות שלהם

הדבר מלווה גם . לתעד את המתרחש ולחשוב על כך בצורה ביקורתית

  .בלימודים תיאורטיים של גישות חינוכיות

o קשורת המטרה היא להוציא לשטח בוגרת מיומנת בת: התפתחות מקצועית

היודעת להתאים את הפעילות למידת ההתפתחות של , אישית עם ילדים-בין

במכללה עובדים גם על היכולת של . הילד ולצרכיו ובעלת חשיבה רפלקטיבית

 .הסטודנטיות לערוך מחקרים עצמאיים

o מעודדים את הסטודנטיות לכך והדבר : מנהיגות חינוכית ומעורבות חברתית

 . במכללהשזור בכל תכנית הלימודים

o ובמיוחד גישת ההוראה טיפוליים-עקרונות חינוכיים הבנה מעמיקה של 

 .תואמת ההתפתחות

o התפיסה היא שילדים לומדים ומביעים את : דגש על דרכי הבעה של ילדים

. תנועה ואמנות פלסטית, מוזיקה, יצירה, עצמם במגוון דרכים כמו משחק

 .ות המעשיתנושא זה שזור מאוד בכל תכנית הלימודים ובהתנס

o הסטודנטיות לומדות כיצד : פיתוח כישורי אוריינות אקדמית אצל ילדים

 . כאילו-שפה דבורה ומשחק, לפתח אצל ילדים תשתית לקראת קריאה

o מעגל השנה (שסביבם מתרחשת הלמידה בגן , הכרת התרבות והמורשת

  ).היהודי

  '  מכללה ממלכתית ג●

 חייבת להיות התאמה בין תפיסת ההכשרה של המסלול נובעת מההנחה כי

, בעיני המכללה. הכשרת הסטודנטיות לבין מטרת העבודה החינוכית בגן

המטרה החינוכית היא עידוד וטיפוח של הלמידה וההתפתחות של כל ילד 

מאתגרת , טיפוח זה נעשה באמצעות בניית סביבה חינוכית מעניינת. וילדה

. קבוצה כולה מצד אחרול, ומותאמת להבדלים האינדיווידואליים מצד אחד

ההנחה היא כי סביבה חינוכית המעודדת למידה והתפתחות ומעוררת סקרנות 

תהיה תשתית , וחקרנות באווירה דמוקרטית וסובלנית עם כיבוד הזולת

מושג הסביבה החינוכית כולל לא רק . מתאימה להסתגלות הפרט לחברה בעתיד
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ת המשפיעות על אלא מתייחס גם למערכות האחרו, את קבוצת הילדים

המשפחה והקשר עם , כמו הקהילה התרבותית, התפתחותם ועל רווחתם

  . עבודת הצוות בגן וקשר עם שירותים בקהילה, ההורים

  : המכללה שואפת להוציא מתחת ידיה גננת שהיא

o המסוגלת להתאימן לצורכי אוכלוסיות , בעלת ידע בגישות חינוכיות שונות

תיאורטי , בעלת ידע עשיר. ם מגווניםשונות ולצרכים אינדיווידואליי

  .בתחום החינוך וההתפתחות בגיל הרך, ופרקטי

o  מחנכת המבינה את מורכבות העבודה במסגרת החינוכית ובעלת יכולת

לארגן סדר יום ולארגן מרחב , לארגן פעילויות, ליצור אינטראקציות חיוביות

ב ואמצעים מחש, ובתחומים כמו אוריינות, פיזי המעודד פעילות ולמידה

 .טכנולוגיים אחרים

o למידה עצמית ואוטונומיה, פתרון בעיות, מחנכת המעודדת יצירתיות . 

o  מחנכת המכירה ומבינה את הייחודיות של כל ילד וילדה ואת הגורמים

היודעת לאתר סימנים היכולים להצביע על היות , המשפיעים על התנהגותם

ולתת כבוד , גישות עם ילדיםבעלת יכולת לעבוד בר, הילד או הילדה בסיכון

 .לתרבותם ולקשייהם, לרצונם

o מחנכת בעלת יכולת לעבוד ברגישות ובשותפות עם הורים ועם עמיתים. 

o  מחנכת אוטונומית המסוגלת לנתח מצבים מורכבים ולקבל החלטות

 .מתאימות

o המכירה בחשיבות המקצוע , מחנכת השואפת להמשיך ללמוד ולהתפתח

 . רנוומוכנה לפעול להעלאת ק

  דתית-המכללה הממלכתית  ●

לאומית בלימוד -תכנית הלימודים במכללה מבוססת על השקפת העולם הדתית

  :הדבר מתבטא בכמה תחומים. תורה והלכה

o כולל רק מורים בעלי רקע והזדהות עם המגזר , בכל התחומים, סגל ההוראה

מעבר ללמידה האקדמית יש גם , מפני שבעיני המכללה, דתי-הממלכתי

 . ידה שקשורה באווירה שמסביבלמ

o מתוך השקפה , המכללה מחייבת את הסטודנטיות לצאת לסיורים בארץ

 !". ארץ ישראל השלמה"פילוסופית של ציונות ואהבת 
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o בלתי פורמליים, מעבר לתכנית הלימודים הפורמלית יש גם תכנים נוספים :

ה את המדגיש, כמו גם תכנית של ימי עיון, קונצרטים ומופעים, הרצאות

ימי העיון . תפקידה של המורה והגננת כמחנכת עם מחויבות חברתית

, סמים והתעללות מינית, משבר במשפחה, עוסקים בנושאים כמו עוני

נושאים שאין בהכרח התייחסות אליהם במסגרת תכנית הלימודים 

מעלים את המודעות שלהן , ימי העיון נותנים לסטודנטיות כלים. הפורמלית

 . כמחנכות דתיותובונים אותן 

  : במכללה מדגישים מאוד שני נושאים נוספים

o חשיבות המשחק אצל ילדים. 

o לעודד –במכללה מכשירים את הסטודנטיות לעסוק בחקר בגן : גישת החקר 

ילדים לשאול שאלות לגבי דברים שמעניינים אותם ולשתפם בהחלטה כיצד 

  .יוכלו לקבל תשובה לשאלה

  מכללה מהמגזר הערבי  ●

בדמות הגננת , הקשורים בתפיסת עולמה, לה ייחודית בכמה נושאיםהמכל

  :שהיא מקווה להכשיר ובקשר שלה אל השדה

o מאמינה בכבוד עולמו של הילד, בוגרת המכללה צריכה להיות הומנית ,

מכירה בחשיבות , מאמינה בטיב הקשר שלה עם הילד בשנותיו הראשונות

ורואה לנגד עיניה , ים שוניםשיש לתקשורת עם הילד לגבי התפתחותו בתחומ

 . את פיתוח הפוטנציאל של הילד כמטרת על

o עם גישה , דיסציפלינרי רחב-המכללה שואפת לפתח גננת בעלת ידע אינטר

בעלת יכולת חשיבה רפלקטיבית ובעלת יכולת להסתגל , לומדת וחוקרת

 . לסביבה דינמית ומשתנה

o  לפיכך . הערביהמכללה משרתת בעיקר את הצרכים של מערכת החינוך

ההתנסות המעשית היא רק בגנים , תכנית הלימודים מתאימה למגזר הערבי

 .של המגזר הערבי והשפה הערבית נלמדת לעומק
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כפי שעלתה  יסודי- ביקורת כלפי מערכת החינוך הקדם  .4
 בראיונות עם ראשי מסלול הגיל הרך במכללות להוראה

ות עלתה ביקורת כלפי במהלך הראיונות עם ראשי מסלול הגיל הרך במכלל

חלקה עוסק בנושאים מבניים , בישראל מכמה בחינות יסודי-החינוך הקדם

  .וחלקה בנושאים ערכיים

  ביקורת מבנית. א.4

 אי(החלתו המלאה של חוק לימוד חובה מגיל שלוש -אי: שוויון בחינוך-אי-

הנובעים , יוצרת פערים בלתי נסבלים בין ילדים) יישום של החוק

בהתאם למה שהוריהם יכולים , במסגרות שונות לגיל הרךמההשתתפות 

 . תשלומי הורים בלתי אחידים מרחיבים עוד את הפערים. להרשות לעצמם

 על אף : ת ומשרד החינוך"פיצול מערכת החינוך לגיל הרך בין משרד התמ

ותפיסת החשיבות של החינוך " היפוך הפירמידה"התפיסה העדכנית של 

מערכת החינוך לבני , לבניית עתידו של הילד) 0-3 (בגילאים הצעירים ביותר

. ת"הגיל הצעיר אינה באחריות משרד החינוך אלא באחריות משרד התמ

מצב זה הינו בעייתי מאד כמתבטא ברמת  ובאיכות כוח האדם העובד עם 

המועסק למשך שעות , מדובר לעיתים בכוח אדם בלתי מקצועי. 0-3גילאי 

ווה אריאב מכוון להכשרת כוח האדם לעבודה מת. רבות ובשכר מאוד נמוך

מתוך תפיסה שעל הגננות לעתיד להכיר את , עם ילדים מלידה ועד גיל שש

כי המכללות , ראוי לציין, בהקשר זה. אופן ההתפתחות של ילדים מראשיתה

מסיבות טכניות , 0-3מתקשות לעבוד עם המסגרות החינוכיות לגילאי 

מחסור במסגרות ; ות והגנים הפרטייםהמעונ, ת"תיאום מול משרד התמ(

וגם מסיבות ערכיות וחינוכיות ) שיכולות לקלוט סטודנטיות בהתנסות

שאיפה לעבוד עם המערכת הציבורית בלבד מתוך רצון לחזק אותה לצד (

יש צורך להסדיר את יחסי העבודה של המכללות עם ). מחסור במסגרות

 . ת ועם הגנים הפרטיים"משרד התמ

 הנובע במחסור בגנים להתנסות ת גננות במגזר הערביקושי בהכשר 

במגזר הערבי יש מעט מאוד מעונות יום בפיקוח וקשה להכשיר . המעשית

גם ההתנסות בגני ילדים בעייתית משום . 0-3סטודנטיות לעבודה עם גילאי 

אמנם . שחלק משמעותי מהגנים הם גני עמותות מהזרם המוכר שאינו רשמי
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יש בעיה , אך כפי שהזכרנו בפרק השני, שרד החינוךגנים אלה באחריות מ

האופן שבו . ובמיוחד במגזר הערבי והבדואי, עמוקה עם הפיקוח על זרם זה

יסודי במגזר זה מקשה מאוד על איכות -בנויה מערכת החינוך הקדם

 . ההתנסות המעשית של סטודנטיות להוראה מהמגזר הערבי והבדואי

 ות הילדים בגני הילדים גורמת לכך צפיפ: מספר הילדים בכיתות הגן

. שילדים מתחרים על תשומת לבה של הגננת עם הרבה מאוד ילדים אחרים

הרבה יותר , הקטנת מספר הילדים בגן תשפר משמעותית את איכות החינוך

שרצוי שמשרד החינוך , הטענה היא. מכל תכנית לימודים או ציוד חדיש

שזה יבטיח את המענה הטוב מפני , יקדם נושא זה וישקיע בכך משאבים

 .ביותר לצרכיו האמיתיים של הילד

  ביקורת ערכית. ב.4

 משרד החינוך מכתיב : פגיעה והגבלה של האוטונומיה של הגננות בשטח

-תכניות הליבה השונות הוכנו על. תכנית לימודים סטנדרטית בגני הילדים

,  שונותידי צוותים שונים בתקופות שונות והתבססו על תפיסות פדגוגיות

לא תמיד הגננות בשטח . מבלי שתעמוד מאחוריהן גישה חינוכית אחידה

מבינות לעומק את העקרונות שבבסיס התכניות ולא תמיד התכניות 

שיש לתת לגננות בשטח יותר , הטענה היא. מתאימות לילדים בגן מסוים

לאפשר להן לבנות בעצמן תכניות לימודיות שמתאימות לילדים , אוטונומיה

וימים בגן שלהן או לפחות לאפשר להן יותר שיקול דעת ביחס לאופן המס

בא כוחו של משרד , מערך הפיקוח. התרגום של התכניות לשפת מעשה

 .אינו מאפשר לגננות די אוטונומיה בנוגע לתכנית הלימודים, החינוך בשטח

 מגמת : אקדמיזציית יתר של הגן לצד צמצום זמן המשחק והיצירה

המדגישה את הכנת התשתית לטיפוח אוריינות בתחומי , םהאקדמיזציה בגני

והדבר , היא מגמה שמשרד החינוך דוחף, הקריאה והכתיבה והמתמטיקה

ראשי המכללות אינם . אף קיבל חיזוק מוועדת קליין וממתווה אריאב

מתנגדים לכך אך הם הביעו ביקורת על כך שדגש יתר על תחום זה פוגע 

למשחק בגיל הרך יש .  למשחק וליצירהבאופן משמעותי בזמן המוקדש

חשיבות רבה ודחיקתו הצדה לטובת לימודים אקדמיים פוגעת בהתפתחותם 

ללא הכוונה , יצירה חופשית. של הילדים ובנטייתם לאהוב את הלימודים

המכללות מעודדות . חיונית גם היא להתפתחות הילדים, יתרה מצד הגננות
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 לראות בגיל הרך יחידת התייחסות ,את המגמה העולה כיום במשרד החינוך

מגמה זו מתבטאת הן בשינוי תכנית ההכשרה של . נפרדת מן החינוך היסודי

והן בהפחתת החטיבות הצעירות ,  בלבד0-6הגננות המתמקדת כיום בגילאי 

 . בבתי הספר

  פער בין התפיסות החינוכיות של המכללות להוראה לבין התפיסות הנהוגות

, דמוקרטיה,  צדק חברתי–גשים במכללה להוראה העקרונות המוד. בשטח

למידה תואמת , שפות ביטוי שונות, חשיבות המשחק, גישה של חקר

 לא תמיד עולים בקנה אחד עם התפיסות החינוכיות של –התפתחות ועוד 

כוחו והשפעתו של השטח חזקים מאוד ולפעמים אף . הגננות בשטח

 אפשר לשפר זאת באמצעות היה. מטרפדים כניסת גישות חינוכיות חדשות

בתיווך מערך הפיקוח של , קשר הדוק יותר בין המכללות לבין הגננות בשטח

שהוא שחקן חשוב בהקשר זה והקשר בינו לבין המכללות , משרד החינוך

תיווכו של מערך הפיקוח בין המכללה לגנים המאמנים . משמעותי ביותר

ת הנכנסות מאוחר יותר משפיע על ההתנסות המעשית ועל איכותן של הבוגרו

הקשר עם המכללות יכול לתרום רבות גם לגננות הוותיקות . למערכת החינוך

 .בשטח ואפשר לנצל את המשאב
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  נספח 

  מאפייני דמוגרפיי: הגננות

   וחיי בליינחו בלס

 משרד נתוני ה שבידינו הנתוני. האחרו בעשורהגננות מאפיי את הנספח 
מציגי  2ו 1 תרשימי .החרדי במגזרהגננות  על מידע אינ כוללי והחינו
 3 בהוראה ותרשימי ותק לפי היהודי במגזר הגננות השינויי שחלו במספר את
, למשל כ. בולטות תופעות להצביע על כמה  נית.הערבי המגזר את מציגי 4ו

 15 מעל של וותק בעלות מרבית (למדי ותמנוסהגננות  אחד מצד ,היהודי במגזר
 בחלק בירידהמתבטא  והדבר,  שלהחסרה התחדשות שני מצד א, )שנה

5 של ותק בעלות הגננות של היחסי   . שני 14

  

  

  

                                                        
   בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלחוקר , נחו בלס. 
    חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, חיי בליי. 

  1תרשי 

  יהודי מגזר, הוראה ותק לפי גננות מספר
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 במספר הגידול לבין התלמידים במספר הגידול בין התאמהנראית  הערבי במגזר

 ,הגנים את לפקוד החלו אשר ,הילדים במספר המשמעותי הגידול. הגננות

 שבשנים ,לראות  ניתן3-4 בתרשימים  ואמנם2000-2005 בשנים בעיקר התרחש

 לעמוד מנת על חדש עבודה כוח לגייס מחויבת הייתה החינוך מערכת אלה

, העשור של השנייה במחצית. זה במגזר הגנים לשירותי החדשים בביקושים

 ירותהצע הגננות מספר, בגנים המבקרים הילדים במספר בגידול העצירה לאור

 מנוסות גננות של היא בגנים התעסוקה ומרבית, ירידה למגמת עבר במערכת

  . יותר
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  2תרשים 

 לפי ותק בהוראה, הגננות במגזר היהודי
 התפלגות באחוזים
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  3תרשים 

 לפי ותק בהוראה, הגננות במגזר הערבי
 לטיםמונחים מוח, מספר הגננות

  4תרשים 

 לפי ותק בהוראה, הגננות במגזר הערבי
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  השכלה ותרשימים לפי היהודי במגזר הגננות מספראת  מציגים 6-ו 5 תרשימים

 של ההאצה את משקפים  הנתונים.הערבי במגזר מגמות אותן את מציגים 8-ו 7

 במגזר הגננות מן  אחוז60-כ .האחרון בעשור הגננות של האקדמיזציה תהליך

 וזאת, שני תואר בעלות הן יםנוספ ים אחוז10-וכ ראשון תואר בעלות הן היהודי

 בעלות של גננות של היחסי חלקן אז, העשור תחילתב שהייתה לתמונה בניגוד

 שמרבית ,2 בתרשים שראינו מאחר.  אחוז בלבד30-כ על עמד אקדמאי תואר

 את רכשו גננות של מבוטל לא מכך שמספר קלהסי ניתן, ותיקות הן הגננות

  .לעבודה כניסתן לאחר הגבוהה ההשכלה

  5תרשים 

 לפי השכלה, הגננות במגזר היהודי
 מונחים מוחלטים
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 ניתן, זאת למרות. האחרון העשור גם במגזר הערבי נראות מגמות דומות לאורך

, למשל כך. זה במגזר משמעותי יותר הרבה היה האקדמיזציה שתהליך לומר

  אחוז20-כ על עמד מיאקד תואר בעלות גננות של היחסי חלקן העשור בתחילת

 הערבי במגזר מהגננות  אחוז80-כ, היהודי אבל כיום במגזר  אחוז30-ל בהשוואה

 מתוכן מיעוט ורק, ראשון תואר בעלות כולן כמעט (אקדמי תואר בעלות הן

 ). שני תואר בעלות

  6תרשים 

 לפי השכלה, הגננות במגזר היהודי
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  7תרשים 
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  8תרשים 
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   מקורותרשימת 

, "טובות עם סיבות – מבעלי העסקים עבריינים 60%). " א2011(מירב , ארלוזורוב

  .1.6.2011, דה מרקר

  .26.5.2011, דה מרקר, " מקצוע לעבריינים בלבד–גננת ). " ב2011 (—

 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל ואחרים נגד ראש – 11163/03צ "בג

  ).27.2.2006(ממשלת ישראל 

  ). רךעו(דן , בן דוד: בתוך. "החינוך מערכת בהתפתחות מגמות" .)2011 (נחום, בלס

 לחקר טאוב מרכז: ירושלים, 2010 ומדיניות כלכלה חברה: המדינה מצב ח"דו

 .203-246' עמ .בישראל החברתית המדיניות

 מצב ח"דו ). עורך(דן , בן דוד: בתוך. "פנים מבט – החינוך מערכת ".)2010( —
 המדיניות לחקר טאוב מרכז: ירושלים. 2009 ומדיניות כלכלה חברה: המדינה

  . 137-182' עמ .בישראל יתהחברת

 – מוגש לעמותת דרומה .וים בנגבורכי בינוי ביישובי הקבע הבדוסקר צ). 2006( —

  .עידן הנגב

, "? היש ביניהם קשר–חינוך וידע מדעי , פוליטיקה). "2004(נחום וחיים אדלר , בלס

  .10-32' עמ, ג"מ, מגמות

". והצעה לרפורמה כוללת מבט בינלאומי –מערכת החינוך  ").2010( דן ,דוד-בן

 .2009כלכלה ומדיניות , חברה: ח מצב המדינה"דו). עורך (דן, דוד-בן: בתוך

 .103-135' עמ,  מרץ.מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים

, Ynet, "החוק שייקבר גם השנה: חינוך חינם לילדי הגן). "2010(תני , גולדשטיין

17.8.10.  

  .שנים שונות. שנתון סטטיסטי לישראל. סטטיסטיקההלשכה המרכזית ל

ממדי העוני והפערים ). 2010(מינהל המחקר והתכנון  ,המוסד לביטוח לאומי
 .נובמבר. 2009החברתיים 

מרכז : ירושלים .3-4דחיית היישום של חוק לימוד חובה לגילאי ). 2009(יובל , וורגן

  .1.7.2009, המחקר המידע של הכנסת

מרכז המחקר : ירושלים .תונים על מספר התלמידים בגני ילדיםנ). א2007 (—

  .1.7.2007, המידע של הכנסת

מרכז המחקר והמידע של : ירושלים. בדיקת יישום חוק יום חינוך ארוך). ב2007 (—

  .הכנסת
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מתווים מנחים " החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנושא ) 2006(ועדת אריאב 

, ח ועדת אריאב" דו–" בוהה בישראללהכשרה להוראה במוסדות להשכלה ג

  .21.11.2006החלטה מיום 

) ועדת דברת(כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל ). 2005(ועדת דברת 

  .ינואר, התכנית הלאומית לחינוך). 2005(

ועדת מומחים . 2008, הוועדה לבדיקת דרכי החינוך בגיל הרך. )2008(ועדת קליין 

  . למדעיםמטעם האקדמיה הישראלית

  .מועדים שונים. של הכנסתועדת החינוך 

 מידת לפי בישראל ומוסלמיות יהודיות נשים של פריון" ).2011(אחמד , חליאל

 הלשכה, 60' מס עבודה ניירות סדרת: בתוך ".1979-2009 בשנים שלהן הדתיות

   .יוני, לסטטיסטיקה המרכזית

ח מבקר "דו: בתוך". רושליםבינוי כיתות לימוד במזרח י ").א2008(מבקר המדינה 
  .615-659' עמ, 'ב59, 2008המדינה לשנת 

ח "דו: בתוך". ענייני מינהל ושכר ברשתות גני ילדים במגזר החרדי). "ב2008 (—
  . 705-730' עמ, 'ב59, 2008מבקר המדינה לשנת 

  , 42, 1991ח מבקר המדינה לשנת "דו :בתוך". החינוך במגזר הערבי ").1991 (—

  .390-9' עמ

  .8.7.2011, דה מרקר". למה כדאי להיוולד בנתניה). "2011(אורן , ר'מג

, יובל למערכת החינוך בישראל, "יסודי בישראל-חינוך קדם). "1999(רנה , מיכלוביץ

  .התרבות והספורט, משרד החינוך: ירושלים

 כל העיר". דוחפים ילדים עניים למסגרת נפרדת). "2011(מיכל , ברדוגו-סימני

 .1.7.2011, יםירושל

, כלכליסט, "תכינו עוד אלף שקל בחודש? יש לכם ילד בגן). "2011(נעמה , סיקולר

27.7.2011.  

ח של משרד "דו, הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך). 2004(אסנת , ברמץ-פיכטלברג

  .ת"התמ

  .משרד החינוך. החינוך בישראל בשנות השמונים ).1976(אלעד , פלד

, הארץ". הסיכול הממוקד של חוק יום לימודים ארוך"). 2004(אנשיל , פפר

14.3.2004.  

,  ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך).2008) (עורכים(פנינה ויעקב יבלון , קליין

  .האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: ירושלים
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תמצית ). 2007(משרד החינוך ,  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך–ה "ראמ

הישגים באוריינות קריאה של תלמידי : PIRLS 2006נלאומי ממצאי המחקר הבי

  .נובמבר. בישראל' כיתה ד

 ח"דו". סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות). "2009(מרים , רוזנטל

,  לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות חינוכיות לגיל הרךהוועדה המייעצת

  .2009ת בינואר "הוגש למשרד התמ
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