
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המינהל הפדגוגי

 לחינוך קדם יסודיא' אגף 
 ב' אלול תשע"ה
11/0//2015 

 12404423מספרינו: 
 
 כבודל

 ברשויותמח' חינוך גני ילדים  /ותמנהלי
 
 

 שלום רב,
 

 הזדמנות להתחדשות -רפורמת הסייעת השנייה הנדון: 
 

שנת הלימודים תשע"ו מזמנת למערכת הגיל הרך את "רפורמת הסייעת השניה", עליה הכריז שר 
תפקיד והפך את מטבע הלשון "היפוך הפרמידה" הלכה למעשה החינוך זמן קצר לאחר כניסתו ל

תוך השקעת משאבים בגיל הרך תחילה מתוך אמונה כי שלב זה הינו חשוב בהתפתחות האדם, 
שבו הענקת חינוך מיטבי תשפיע על עתיד כל ילד ותהיה בעלת השפעה על פני החברה  -שלב

קיומם של תנאים הולמים במסגרות העתידית. חינוך וטיפול איכותיים בגיל הרך מחייבים 
רפורמת הסייעת השנייה ממשיכה תהליך שהחל  החינוכיות שבהם מבלים הילדים שעות ארוכות.

מהווה הזדמנות לשינוי בכל  3-4לגילאי  חינוך חינם  עם יישום החלטת הממשלה למתן 2012בשנת 
פשרות התאמת מערכת מערך העבודה בגני הילדים לטובת יישום סביבות למידה מתקדמות, המא

הרפורמה במיטבה היא שינוי  .21-ה המאה גני הילדים ואיכות העבודה בהם למציאות של
הזדמנות למעבר מניהול היררכי , המזמנת מערכתי במערכת הגיל הרך במדינת ישראל-תפיסתי

אוטונומיה, יזמות  מאפשרת הזדמנות, שותפות וייחודיות,ו ביורוקרטי לניהול דיאלוג רישתי
לכל השדרה המקצועית, מפקחת, גננת מובילה, גננת, סייעת ובעלי תפקידים נוספים  -ביטוי אישיו

 .בגיל הרך
 

ת העבודה בגן וכוללת בתוכה שלושה ורותים בתשתיימספקת סל שת הסייעת השנייה רפורמ
 :רכיבים מרכזיים

 3-4ילדים ומעלה בגילאי  30תוספת סייעת בגנים בהם  .1

ש"ח( בכלל שנה לכלל הגנים 5000-ש"ח1000ת והעשרה )בין תוספת תקציב להצטיידו .2

 שהצטרפו לרפורמה. 3-4בגילאי 

 גננות מובילות.  200חלוקת אזורי הארץ לאשכולות במרחבים גאוגרפים ומינוי כ .3

 

 4-3ילדים ומעלה בגילאי  30תוספת סייעת בגנים בהם 

מן אמת וללא דחייה למועד בגיל הצעיר יש חשיבות רבה להיענות לצרכים פיזיים ורגשיים בז
אחר, הגדלת צוות הגן תתרום להגברת הזמינות הרגשית של המבוגרים לילדים ולמתן ביטוי הולם 
יותר לשונות בצורכיהם. הגדלת צוות הגן תתרום גם להרחבת פעילויות הגן והעמקת הלמידה תוך 

ם ולמיומנויות המאה פיתוח הסקרנות, היצירתיות ותהליכי חשיבה, כל זאת בהתאמה לגיל הילדי
.הגדלת צוות הגן מזמנת חוויה חדשה של שיתופיות, של הגברת ההדדיות: של תחושת יחד  21-ה

חוויה שייחלתן וציפיתן להתגשמותה מחד, ויוצרת אתגרים חדשים מאידך  -בחיי היום יום
 לעבודת צוות במהלך יום העבודה ובמהלך השנה.

 

 4-3הגנים בגילאי תוספת תקציב להצטיידות והעשרה לכלל 

גננות וצוותי החינוך מודעים לכך שסביבת גן מעשירה מספקת הזדמנויות לרכישת ידע ולמידה, 
לפיתוח התקשורת והשפה ולקידום תהליכים חברתיים. גם הרפורמה מדגישה את חשיבות 

כך, יוקצה  שםוהתאמתה למשחק, פעילות ומנוחה בעת הצורך. ל העשרת הסביבה החינוכית בגן
ש"ח לכל גן )בהתאם לאשכולות למ"ס אליה הרשות 5000-ש"ח 1000תקציב ייעודי בסך של 

 .משתייכת(
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 חלוקת אזורי הארץ לאשכולות במרחבים גאוגרפים ומינוי גננת מובילה לכל אשכול

עוד מטרה במסגרת הרפורמה להעמיד במרכז את צורכי הגננות להפוך אותן לקבוצה המובילה 
 עם הקהילה תפיסות ותהליכים חינוכיים ולקבל תמיכה מעמיתות ומגורמים מקצועיים.יחד 

: כל אזור פיקוח יחולק אשכולות במרחבים גאוגרפיםהגננות יתלכדו לקבוצות שייקראו: 
החלוקה תהווה מעבר  .כיתות גן כולל משלימות 15-למרחבים גיאוגרפים. כל מרחב יכלול כ

שכולות הפועלים כיחידה אירגונית אחת. לכל מרחב גיאוגרפי מיחידות גנים אוטונומיות לא
תמונה גננת מובילת אשכול, שתלווה את הצוותים החינוכיים ותתמוך בהם בעבודתם. זאת, בנוסף 

לליווי המקצועי של המפקחות על הגנים, המדריכות הפדגוגיות, היועצות החינוכיות ויחד עם 
עגלי תמיכה אלה מטרתם להגביר את תחושת השייכות השירות הפסיכולוגי החינוכי היישובי. מ

 .המקצועית של גננות לצוותי חינוך בעלי השפעה

 

 מצ"ב:
  עם שתי סייעות בגן העבודצוות הערכות למסמך 

 קובץ שאלות תשובות 
 
 

לקראת השנה החדשה הנושאת עמה בשורה לגיל הרך ולגני הילדים, אני מברכת את כל צוותי 
ה ועמידה באתגרים. אני בטוחה שכל אחת ואחת מכן תתרום להצלחת החינוך בברכת דרך צלח

 ,אני מאחלת לנו שנה של שיח פורה והקשבה .תוהמהלך בשיתוף פעולה, בהתגייסות ובמקצועי
, צוות הרשות מפקחות מדריכות , הוריםי החינוך גננות סייעותצוות כולנו יחד: שנה בה נמשיך

לשיאים חדשים ונפלאים של את גני הילדים ה אשר יוביל לפעול ביחד למען שיתוף פעול יועצות 
 .עשייה פורייה ומשמעותית

 
 
 
 

 בברכת שנה טובה, 

 
 סימה חדד

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי 
 

 העתקים:
 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
 מנהלי מחוזות

 מר דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר תקציבים
 מר מני מזרחי, מנהל אגף אמח"י

 הגב' אסתר חטב, מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי, ממ"ד
 הגב' פאטמה קאסם, מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי, מגזר ערבי
 יהגב' צ'ריל קמפר, ממונה על הקשר עם הרשויות באגף לחינוך קדם יסוד

 ראש מינהל חינוך וחברה במרכז שלטון מקומיהגב' מיכל מנקס, 
 יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיותמר אבי קמינסקי, 

 ילדיםהעל גני המפקחות 
 מטה האגף לחינוך קדם יסודי


