
 חדש אופק בעידן הגננת של האוטונומיה

 ילין דוד ש"ע לחינוך אקדמית מכללה, הרך הגיל מסלול סגל

 (13-18עמ'  47, גיליון 2012)פורסם בביטאון מכון מופ"ת, מרץ 

המסוגלים לנתח  ,אוטונומייםמסלול הגיל הרך במכללת דוד ילין, שואף להכשיר גננים וגננות "

-. שאיפה זו מעוגנת בתפישה הומניסטית1"מתאימות מצבים מורכבים ולקבל החלטות

אישיות אוטונומית המעצבת את עולמה ואחראית להתפתחותה דמוקרטית הרואה בפרט 

דמוקרטית, מלווה את סגל מסלול הגיל הרך גם -(. הגישה ההומניסטית1998)אלוני, 

ן. כל הדמויות בהתייחסותה לתפקיד הגנן או הגננת וגם בתפישת מקומם של ילדים וילדות בג

אשר בעלי רעיונות, מחשבות ודעות  פרטיםצוות, או ילדים וילדות, נתפשים כ -השוהות בגן 

גישה הומניסטית תהליך קבלת ההחלטות בכל תחומי החיים בגן. באותם חשוב לשתף 

ההנחה ליישם עקרונות חינוכיים.  תמקצוע שיודע תכבעל  2דמוקרטית צריכה להתייחס לגננת

י ככל שתהיה לגננת אוטונומיה רבה יותר בבחירת הגישה החינוכית שלה כשלנו היא 

יחסי וכל לאפשר אוטונומיה ובחירה רבה יותר לילדים ולילדות בגן, לטפח תובישומה, כך 

(. הגישה ,Dayan, 2008; 1997 Cannellaגומלין דמוקרטים ולצמצם יחסי כוח )

הפרט. הגננת צריכה להעביר מסר  ההומניסטית דמוקרטית מדגישה את האמון ביכולת של

צריכה להעביר  3לילד או לילדה כי היא מאמינה ביכולת שלהם וסומכת עליהם, כך ה"מערכת"

 ניהול הגן. ללבחור את הדרך הנכונה והמתאימה   השיש לה אמון ביכולת שללגננת מסר 

 

ים בתנאי , חלו שינוירפורמת אופק חדש –בעקבות הסכם השכר החדש  ,בחודשים האחרונים

פורמת אופק חדש נתפסה "כהזדמנות לקידום איכות מערך ר. העבודה ובהנחיות לגננת

הלמידה וההתנסויות של הילדים בגנים, להבניה מחודשת של תפקיד הגננת ולהשבחת 

הדרישה לשינויים .  4תהליך ההתפתחות המקצועית של סגל החינוך וההוראה בגני ילדים"

, לגבי הקשיים שהן חוות בישום שינויים אלו. למשלותלונות הובילה לביקורת מצד גננות 

ל. מדובר בעוד נטל ואומרת גננת: "יש דרישות לרשום הכ TheMarkerבמאמר בעיתון 

.אחת ..עבודה, שאמנם גורם לגננות לעקוב אחר הפעילות בגן, אבל מעמיס עליהן מאד

א מחפפת. גננות כותבות על הגננות הראשונות שנכנסו לפיילוט של אופק חדש סיפרה לי שהי
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שוחחנו עם קבוצה גדולה של גננות   5קבוצות שלא ישבו איתן ועל שיחות שלא התקיימו".

 ושמענו תלונות דומות. 

הפנייה יצאנו עם השערה שאותה רצינו לבחון, כי  ?ניסינו להבין, מה מקור הכעס והתסכול

סומכת ווקרטית המכבדת כל פרט לגננת לבצע שינויים נעשית בניגוד לגישה ההומניסטית דמ

הדרך בה נתבקשה הגננת לערוך שינויים העבירה  . ההשערה שלנו הייתה כיעל היכולות שלו

 אשרגישה ביכולת שלה לפעול באופן אוטונומי. ו החוסר אמון במקצועיות שלשל לה מסר 

ת חוסר בטחון ופוגעת בתחושת המסוגלות שלה לפעול כגננאצל הגננת  מפתחתלדעתנו, 

 לא אני .תסכול הרגשת"אתן שוחחנו: אחת הגננות גלות עולה מדברי וחוסר המס .מקצועית

 ."גרועה גננת אני ולכן  בסטנדרטים עומדת ולא מספיקה

בע אמון במקצועיות ומבאיזו מידה  .האם יש בסיס להשערה שלנובחון במאמר זה ננסה ל

  החלטות?מעודדים את האוטונומיה שלה בקבלת באיזו מידה הגננת ו

שפורסמו לאחרונה על ידי משרד החינוך, האגף לחינוך מסמכים לצורך כך בחרנו לנתח שני 

ארז מו )תש"ע( 6"קווים מנחים לצוות החינוכי –עשייה חינוכית בגן הילדים יסודי: "-קדם 

. מסמכים 7לגננת ולמפקחות על הגנים יערכות לשנה"ל תשע"ב, מתנ"ההיהול ונכנון, ת

 הסכם השכר "אופק חדש".קבות דרישות נוסחו בעאלו 

 

נושאים שונים "מביאה  קווים מנחים לצוות החינוכי –עשייה חינוכית בגן הילדים החוברת 

התפיסה החינוכית שבבסיס "ומציגה את  "שמטרתם השגת היעדים המרכזיים בעבודה בגנים

 (. 5)עמ'  "העבודה בגן

 

ציג מטרות כלליות של מערכת החינוך ויעדי מ מתנ"ה לגננת -מארז תכנון, ניהול והיערכות 

התוכנית. ו"בהלימה לתוכנית היעדים האסטרטגית של משרד החינוך ובראיית הרצף החינוכי 

החל מגן הילדים. הוא מהווה כלי עבודה ניהולי הכולל את מירב המרכיבים הנדרשים לבניית 

 (.13תשע"ב" )עמ' תכניות עבודה תוך יצירת שפה משותפת לכלל הגנים בארץ בשנה"ל 

 

 מנהלת, יפית– מה חדד סימה כותבת עשייה חינוכית בגן הילדים החוברת של דבר בפתח

 התהליך.  החינוכי והתהליך הילד היא הילדים גן למהות התשתית:  "יסודי קדם לחינוך האגף

 מרגע ילד כל של הייחודית אישיותו בפיתוח ומתמקד ממושך הוא החינוך במערכת החינוכי

, והאינטלקטואלים החברתיים, הרגשיים, הגופניים לצרכיו מענה נותן: הגן למסגרת נסוהיכ

 ההתעניינות תחומי את ומרחיב בו הטמונה היצירתיות את מפתח, יכולותיו מיצוי מאפשר

 חודיתיי אישיות עם פרט בגן ילדה או ילד בכל הרואה תפיסה מציגה זו ציטטה(. 5' עמ" )שלו
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 בבסיס העומדת תפיסהה אכן זו, השקפתנו פי על. עניין ותחומי תיצירתיו, יכולת בעלת

 יחסים לפתח יהיה שניתן כדי, לדעתנו, לעיל שצוין כפי. דמוקרטית-ההומניסטית הגישה

, כלומר. אופן באותו לגננת להתייחס צריך, בגן והילדות הילדים עם דמוקרטים הומניסטים

, שלה היכולות מיצוי את לאפשר יכד שלה והייחודית המקצועית האישיות את לפתח

  .האוטונומיה – העניין תחומי, היצירתיות

 בין מקשר חוט המהווה, בגן העבודה שבבסיס החינוכית התפיסה כאן מוצגת: "נכתב בהמשך

 את ויבנו הייחודית דרכו את יתוו החינוכי הצוות בשיתוף הגן מנהלת. בארץ הילדים– גני כל

 (. 5' עמ" )משתייך הוא שאליה ולקהילה הגן תלאוכלוסיי בהתאמה הפעילויות

, המטרות את היטב לבחון חשוב: "יפית-מה חדד סימה כותבת, ה"מתנ למסמך בהקדמה

 של העבודה בתוכנית ישתלבו בו האופן את ולתכנן לביצוע וההנחיות המשימות, היעדים

 יאלוגד תוך יעשה זאת כל. ולהערכה לביצוע הדרכים ואת הגנים על המפקחת/הגננת

" הגן עבודת את המלווים נוספים וגורמים ההורים, הגן צוות, הגננת, המפקחת בין מתפתח

 (. 13' עמ)

 מציעה וככזו גן לכל יחודיתישהיא  חינוכית עבודה של מודל מציגות האחרונות הציטטות שתי

 דברים לפרש ניתן. בגן והצוות הגננת של מקצועית אישית ולפרשנות לדיאלוג נרחב מקום

 ישום לגביבחירה של ו אוטונומית החלטות קבלת של מרחב לה שיש לגננת כמסר אלו

 .  בגן החינוכית התפיסה

 כיצד והבנה דעת שיקול לה מקצועית כאישיות הגננת נתפסת אכן מידה באיזו לבדוק כדי

" , אוטונומיה" כמו למיליםבשני המסמכים, " חיפוש" פקודתבצענו תחילה , הגן את לנהל

, האפשרית היחידה הבחירה. לגננת בהקשר כלשהו אזכור נומצא לא  ."בחירה", "תעצמאו"

 מוצעים דגמים ארבעה מתוךבגן  יוםה סדר מבנה של בחירה היא, מברכות אנחנו כך ועל

 (37 .עשייה חינוכית, עמ' ;32. )מתנ"ה, עמ'

 ליעדים ייחסהמת ה"מתנ במסמך. הגננת אל הפנייה סגנוןבדיקה נוספת שערכנו הייתה לגבי 

 הגננת, תחשוף הגננת, תטפח הגננת, תכיר הגננת: הוראות בשפת הוא הסגנון, שונים

 בגננת מכיר שלא סגנון זהולדעתנו, '. וכד תקריא הגננת, תשיר הגננת, תארגן הגננת, תקדם

 . הוראות הממלא כאובייקט אלא אוטונומי כסובייקט

' עמ" )ההוראה איכות ושפור הגננת מעמד וקחיז"  - 6' מס יעדהוא  זה בהקשר במיוחד בולט

חיזוק מעמד הגננת נתפס כמטלות שעליה לבצע. היא צריכה להתעדכן מבחינה (. 19

 הצרכים מהם, נשאלת לא הגננתמקצועית ולהמשיך להטמיע את רפורמת אופק חדש. 

, שלה המקצועית ההתעדכנות. מעמדה את לשפר ניתןלדעתה  כיצדו שלה המקצועיים

 המפקחת הכוונת פ"ע הדרכה למסגרת להשתייך הגננת על: איתה ברור ללא מראש נקבעת

 פיתוח במסלולי להשתתף(, המפקחת ידי על נקבעים גם שכנראה) הגננת צורכי פי ועל

. ועוד המפקחת למיפוי בהתאם או מקצועיים לצרכים בהתאם בהשתלמות להשתתף, מקצועי

המשימה . "המפקחת ידי על תיקבע הגננת של המקצועי הפיתוח תוכנית: "מופיע 264' בעמ

 תעבוד הגננתתתבצע כהלכה אם . משימה זו הטמעת אופק חדשהשנייה של יעד זה היא 

 את תתעד, בחודש פעם ילד כל עם פרטניות פגישות תקיים, ביום פעמיים קטנות בקבוצות

  .ועוד עבודה לתוכנית בהתאם עבודתה

 מאפשרת שלא דרישות של הצפה של תחושה םלעיתי ישנה, הוראות של לסגנון בנוסף

 הגננת: הליבה במקצועות התמקדות – 8' מס יעד למשל. מהכתוב ואחרת מושכלת בחירה

, היום בסדר גופנית פעילות תשלב הגננת, הליבה אשכולות של הלימודים תוכנית את תכיר



 הילדים תא תלמד הגננת, קבוצתיים תנועתיים משחקים 8 לפחות הילדים את תלמד הגננת

 תשלב הגננת,  יצירה מוקדי תקיים הגננת, עצמאות ליום עד לפחות מובנים ריקודים 5 לרקוד

 תקריא הגננת: החינוכיים היעדים שיפור – 3 וביעד, (20)עמ'  לפחות אומנות יצירות 10

 תשיר הגננת, בספר חודש בכל תעסוק הגננת, לשנה לפחות ספרים 30 לילדים תציג/ותכיר

מיותר לציין, כי דרישות בסגנון . חודש כל אחד ופתגם יום בכל אחד שיר לפחות הילדים עם

כזה לא משאירות כל שיקול דעת לגננת, השימוש בכמויות כמו מספר ספרים או מספר 

מהצורך לבחון כל פעילות לאור צרכי הילדים והילדות ריקודים או מספר משחקים מתעלם 

  אותה מתהליך קבלת ההחלטות לגבי העשייה בגן. בגן, סדרי העדיפויות של הגננת ומדיר

 הכותרת תחתבגן הילדים.  חינוכית עשייה בחוברתדוגמא נוספת ליחס כלפי הגננת מצאנו 

 קשר: וידידותית טובה אווירה תשרה הגננת: "נכתב", דיון במהלך הילדים להפעלת עקרונות"

ציינה בפנינו שזו אמירה אחת הגננות . (49)עמ'  "נינוחה התחלה מבטיחים וחיוך עין

גננת צריכה הנחייה לחייך לילדים? גם כאן עובר לדעתנו מסר כי לא סומכים  האםמשפילה. 

 .וילדות ילדים עם לשוחח שלה יכולתעל הגננת ומטילים ספק ב

ה לידי ביטוי גם בשיחות התחושה הזו העולה מתוך ההנחיות, כי לא סומכים על הגננת בא

היא  הפתיחה נקודת .בגננת המערכת של אמון חוסר של הרגשה"עם הגננות. אומרת גננת: 

 לגן מגיעות הן עוזרות לא המפקחות"". וגננת אחרת אומרת: גננת להיות יודעת לא אתש

 הרגשת. הכוונה אין עזרה אין ,אמון אין, בגן שלנו לעבודה ומסמכים עדויות ומבקשות

 הילדים, של הצרכים לבין הדרישות בין התאמה אין כפוי הכול" ".גדולה יותר עוד דידותהב

 ". בגן לבד לעשות מסוגלת שהגננת למה אמתית התייחסות אין

 עמימות

בשני המסמכים מופיע מגוון של מושגים שניתן לפרש באופנים שונים. המשמעות של מושג 

ותה. הפרשנות מושפעת מהגישה החינוכית, אינה ברורה מאליה אלא תלויה במי שמפרשת א

. אין תשובה אחת למשמעות מושגים כמו איכות Moss&Urban, 2010)עמדות וידע קודם )

ועוד ועוד. לכן, נתפסים  , עבודה בקבוצההחינוך, תהליך חינוכי, מיצוי יכולות, יצירתיות

ן גדול בעבודת הגננת. מושגים שונים כעמומים ולא ברורים. ניתן להתייחס לעמימות זו כיתרו

שותפים  -ילדים וילדות, צוות הגן, מפקחות, מדריכות  – במערכת דמוקרטית, בה כל הפרטים

לדיונים על העבודה בגן, מספקת העמימות הזו כר נרחב ומאתגר לבחינת משמעויות שונות, 

ללמידה של נקודות מבט מגוונות ולהכרה בעמדות שונות. במערכת דמוקרטית קיימת 

ת לכך שאין רק תשובה אחת נכונה וכי ניתן להבנות משמעות משותפת באמצעות דיון ועמוד

המדגיש גם אי הסכמות, קונפליקטים ובכך מפתח חשיבה ביקורתית  דמוקרטי

((Moss&Urban, 2010 במצב שלא מעודד דיון פתוח ובקורתי יכולה להיתפס העמימות הזו .

הגננת תלויה בפרשנות המפקחת. תלות זו היא  .וחרדה ביטחון לחוסר גורמת היא כמאיימת.

במציאות הנוכחית קיימת לגיטימציה עולה הרושם כי אחד הגורמים הבולמים אוטונומיה. 

למפקחת לפרש את ההנחיות, אך לא מצאנו לגיטימציה דומה לגננת. כך נוצרת תורה שבע"פ 

ננת מבינה כאשר הגשכל מפקחת מפתחת והגננת צריכה להתאים עצמה לפרשנות זו. 

שהקריטריון להצלחתה הוא חיצוני, קשה לה לקבל החלטות באופן אוטונומי ובמקום להיות 

בהתאם  תוצרים שונים פקתמעורבת בדיאלוג משמעותי עם ילדים וילדות בגן היא עסוקה בה

 .   לדרישות

למשל: "הגננת תתעד את הדרישה לתיעוד היא אחת הדוגמאות לעמימות של מושג. 

(, או בהקשר למפגש אישי עם ילד או 19 עמ' תאם לתוכנית עבודה" )מתנ"ה,עבודתה בה



" ילדה: "חשוב לתעד ולסכם בסיום כל מפגש אישי את ההתרחשות ואת התרשמות הגננת

מה מהו תיעוד? (. קיימת עמימות רבה לגבי התיעוד. 11)עשייה חינוכית בגן הילדים, עמ' 

ישה לתיעוד יצרה הנחיות שונות במחוזות שונים בדיוק לתעד, באיזה היקף, לצורך מה? הדר

ונתונה לפרשנויות שונות של מפקחות. גננות חוות את הדרישה לתיעוד כחוסר אמון ביכולת 

 הטבעית באינטואיציה פוגעים והדיווחים הטפסים"אומרת גננת:  שלהן וככלי מעקב ובקרה. 

 מה להחליט יכולת לי אין"ת: או גננת אחר ".משרדית עבודה לא זו גננת להיות .הגננת של

 לא אני ,קצרנות ללמוד צריכה אני .ולתעד ולתעד לתעד צריכה אני ,לא ומה תיעוד צריך

 ".מבינה לא ובעצמי כתבתי מה קוראת אני לפעמים .בתיעוד רק בילדים מרוכזת

הגננת ולעידוד האוטונומיה המקצועיות של התיעוד יכול היה להיות אמצעי מצוין להתפתחות 

לה אם היה משמש בסיס לדיון דמוקרטי של צוות הגן והמפקחת להבנת המתרחש בגן. אם ש

לדיאלוג, צוות הגן, כפי שמקובל למשל, ברג'יו אמיליה באיטליה, היה מתייחס לתיעוד כבסיס 

, במטרה להבין Moss&Urban, 2010)החלפת דעות, דיון במצבים אמיתיים ולא תיאורטיים )

. בפועל, הגננות , הוא היה נתפס ככלי עבודה חשובהעבודה בגןאת תכנן לאת המתרחש ו

ת נתלונשגננת מכ כצמצום האוטונומיה שלהן.ו כבקרה על עבודתןתופסות את התיעוד 

עזר תופסת את התיעוד כאמצעי ברור שאינה  ,"הילד את רואים לא טפסים מרוב": ואומרת

 הילד או הילדה. להבנת 

בסיס מעולה לדיון דמוקרטי בפענוח משמעות העבודה בגן, העמימות במושגים יכולה להוות 

 אך מצד שני עלולה לחזק מערכת יחסי כוח כשרק לצד אחד לגיטימציה לתת פרשנות. 

 סכום

, מציינים במאמרם כי דמוקרטיה היא יצירת מרחב המכיר Moss&Urban, 2010)מוס ואורבן )

תפתח בדרכים שונות. גני הילדים בפלורליזם של דעות והשקפות ומאפשר לפרטים שונים לה

, אמון ביכולת של הפרטים ומתן צריכים להוות מרחב בו קיימת לגיטימציה להשקפות שונות

לדעתם, העבודה בגן היא גם תהליך של . תמיכה לגננת לבחון אלטרנטיבות וליישם אותן

 עייה שניתן ללמוד ממנו. טניסוי ו

שרד החינוך שנועדו להנחות את הגננת במאמר זה ניסינו לטעון כי המסמכים מטעם מ

בעבודתה מציגים עמדה סמכותית, לא דמוקרטית, שלא מאפשרת לגננת להשמיע את קולה. 

ניתן לטעון כי כל מסמך המציג הנחיות, יהיה קשה לנסחו באופן יותר דמוקרטי שיאפשר 

בדל בין כפי שכבר נאמר, על פי התפישה שלנו לא צריך להיות המרחב אוטונומיה לגננת. 

בחוברת . לגננותכזו  התייחסות לבין בגן וילדות לילדים דמוקרטית– הומניסטית התייחסות

דמוקרטי ביחס אל הילדים והילדות. כדי –עשייה חינוכית בגן הילדים עובר מסר הומניסטי 

לנסח  מסמך המתייחס בצורה כזו לגננות די אם נשתמש בניסוחים של החוברת ובמקום 

 דרכי ומתארת 26' בעמהמופיעה  בטבלה השתמשנוגננות. כדי להדגים זאת, נכתוב  –ילדים 

 או לילד המתייחסת דמוקרטית -הומניסטית גישה מציגה הטבלה. וילדות ילדים של למידה

 ילדים של למידה לדרכי המתייחס בטור. 8מפעילותם הלומדים אוטונומיים קטיםייכסוב לילדה

 : גננת הבמיל ילדים המילה את החלפנו וילדות

 קודמות מהתנסויות והבנות ידע למידה לתהליכי איתה מביאה הגננת , 

 בסביבה התנסות ידי על חדש ידע מבנה הגננת , 

 אינטראקציות באמצעות לומדת הגננת , 

                                                           
 . DAP), על גישת ההתאמה ההתפתחותית )  NAEYCהעקרונות של הטבלה עובדה מתוך מסמך  8



 בסביבה חוזרות התנסויות כדי תוך לומדת הגננת , 

 לבחור חופש לה ויש ופעילה יוזמת כשהיא לומדת הגננת , 

 ולהעמיק לפעול זמן של מרחב לה ישכש לומדת הגננת , 

 הצלחה חווית לה כשמתאפשרת לומדת הגננת , 

 לליבה קרובות ובפעילויות עניין בהם לה שיש בנושאים עיסוק תוך מתפתחת הגננת  

 

נראה לנו כי תפיסה כזו של גננת תשנה את היחס אליה וזו, לדעתנו הדרך הנכונה לפיתוח  

 המקצועי שלה ולחיזוק מעמדה.  

אחת המטרות החשובות שהחברה הישראלית היום חייבת להציב בפניה היא חיזוק היסודות 

 ,Moss&Urban)כדי לאפשר דיונים דמוקרטיים צריך זמן  .(2005)דיין,  הדמוקרטיים שלה

. במערכת בה הזמן הוא משאב יקר, קשה מאד לפתח תהליכים דמוקרטיים, לאפשר 2010)

ם ממושכים של קבלת החלטות. במסגרת הסכם השכר של התלבטויות, הבעת דעות, תהליכי

, כלומר, הארכה של חצי שעה. אנו 14.00אופק חדש מסתיים יום העבודה בגן בשעה 

. הילדים והילדות יסיימו רק עבור הגננתהארכה של יום עבודה מציעות כי הארכה זו תהיה 

 13.30-14.00בין  ,שעההבמחצית כפי שהיה מקובל עד עתה.  13.30את היום בגן בשעה 

להעמיק מידע, להחליף לשבת ולדון בסוגיות שעלו במהלך היום,  ,יוכל צוות הגן, מדי יום

 לפרש מתוך נקודות מבט שונות את  ,ילדים וילדותבמשמעות של אירועים, להכיר טוב יותר 

י יום, יהוו מרחב דמוקרטכל דיונים כאלו, בסופו של . העבודהבהתאם את ן ולתכנ התנהגותם

  גן. ב ההמאפשר התייחסות מקצועית ורצינית לעבוד

 מקורות

 . תל אביב: הקבוץ המאוחדלהיות אדם(. 1998אלוני, נ' )

, ב' כסלו, הד הגן(. נגד הזרם, בעד הזרימה. בחירת תיאוריה חינוכית כבסיס לעשייה בגן. 2005דיין, י. )
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