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פתח דבר

מבוא כללי
רציונאל

סיכום תהליך המיפוי:

מהדיונים  הנתונים  מבדיקת  .כבר  הכללית  הערבית  בחברה  החינוך  של  מצב  תמונת  מראה  המסמך 
הראשוניים ראינו שיש צורך להתיחס לדרום ולמרחב הבדואי בצורה נפרדת ומעמיקה בהמשך. אשלים 

בשלבי הכנה והערכות לביצוע מיפוי זה במהלך שנת 2013-2014.
במהלך העבודה נתקלנו בקושי בחיפוש אחרי נתונים מדויקים ועדכניים. לא היתה אחידות באופן איסוף 

והצגת הנתונים במאגרי המידע השונים, והיו סתירות בנתונים המפורסמים ע"י גורמים שונים.
לכן אנחנו הסתמכנו בעיקר על הנתונים המתפרסמים ע"י הלמ"ס, ונתוני מסד הנתונים של משרד החינוך 
חלק מהמידע המעובד ממשרד החינוך היה לשנת הלימודים -2012 2011 כאשר מסד הנתונים הראה 
ובדיקות  חישובים  וניתוחים. מה שדרש מאיתנו  עיבודים  ביותר של 2013-2012 ללא  נתונים עדכניים 
חוזרות ונשנות עם צוותי משרד החינוך לחילוץ הנתונים הרלוונטים הכי מדויקים וזה מצביע על צורך 

לשדרוג מאגר המידע הקיים.
חשוב מאוד להודות לצוות משרד החינוך הקדם יסודי על ההתגייסות ושיתופי הפעולה לטובת הכנת דו"ח 

זה.

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות משמעותית במערך העבודה בתחום הגיל הרך בחברה הערבית. 
וארגונים, רשויות מקומיות  גורמים שותפים לעשייה מבורכת של שנים, משרדי ממשלה, עמותות  המון 
האקדמיה ועוד, אולם הצרכים הפערים עדיין גדולים מאוד. בתהליך העבודה והדיאלוג שלנו עם השותפים 
השונים עלה צורך בהכרת השירותים השונים, במיקוד ותעדוף הצרכים, בבניית ממשקים ואיגום הכוחות 
ולשרטט  כיום,  המצב  תמונת  את  להציג  שמטרתו  מיפוי  לבצע  הצורך  עלה  לפיכך  בשטח.  הפועלים 
ויהווה  זו  וכן לעמוד על האתגרים המשמעותיים בעבודה עם אוכלוסייה  והצרכים  את מפת השירותים 
בסיס לבניית ראיה אסטרטגית לטובת השקעה עתידית בגיל הרך בחברה הערבית ובסיס לשותפות בין 

הגורמים השונים העוסקים בנושא.

1. נבנתה וועדת ההיגוי המהווה ועדת חשיבה, ליווי, תכנון וביצוע של תכנית המיפוי והיישום.
2. נתונים וחומרי רקע אודות הגיל הרך בחברה הערבית ומיפוי הגורמים הפועלים בשדה ברמה הארצית 
ואנשי  אקדמיה  גורמי  בתחום,  מעמותות  מקצועיים  גורמים  ממשלה,  במשרדי  מפתח  אנשי  והמקומית 

מקצוע מן השטח ובחינת יחסי הגומלין ומארג היחסים ביניהם. 
3. התקיימו פגישות אישיות, שיחות וראיונות עומק איכותניים עם גורמי המקצוע ומדגם הורים במטרה 

להכיר את השירותים שהם מספקים ואת הגורמים עימם הם קשורים ולרתום אותם לתהליך המיפוי. 
4. התקיים יום עיון במתודה של “שולחנות עגולים” בו השתתפו 86 משתתפים נציגי משרדי ממשלה, 
עמותות, אקדמיה, נציגי התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – התחלה טובה, אנשי מקצוע מהשטח 
ומהרשויות הערביות. תוצרי יום זה היו בעיקר מיקוד הצרכים, הסוגיות והאתגרים בגיל הרך בחברה 

הערבית וחלוקה לצוותי עבודה להמשך דיון וניתוח המגמות .תהליך שהוא מורכב ומאתגר.
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לנוכח זאת, ולפי מתווה קרן ואן-ליר אנו התמקדנו בנושא החינוך בגיל הרך בחברה הערבית כעדיפות 
ראשונה בשלב זה תוך מחויבות להמשך החשיבה והדיונים בסוגיות הנוספות בהמשך השנה.

לפיכך, הוקם פורום חינוך שמורכב ממפקחת ארצית חינוך קדם יסודי חברה ערבית, מפקחות מחוזיות, 
רכזות יישוביות, אנשי מקצוע, נציגי צוות אשלים, להמשך דיון בנושא איכות החינוך בגילאי 3-6 בחברה 

הערבית.
מליאת הפורום התכנסה 3 פגישות ארוכות )5 שעות למפגש( עם הנחיה מקצועית בנוסף ל 9- פגישות 

של תתי צוותים לפי נושאים להמשך עבודה.

בסוף שנת 2012 חיו בישראל 2.81 מיליון ילדים )בני לידה עד 17 שנה( מתוכם 701,000 ילדים ערבים 
)617,760 מוסלמים, 46,780 דרוזים וכ- 36,460 נוצרים ערבים(. 70% יהודים, 27% ערבים, ו-3% אחרים 

)למ”ס 2012(. כפי שמופיע בטבלה הבאה:

 0-17 גילאי  ילדים  על  נמנת  הערבית  האוכלוסיה  מכלל  ש- 43%  עולה   2013 לשנת  הלמ”ס  מנתוני 
לעומת רק 31% מכלל האוכלוסיה היהודית, נתון זה מלמד שהחברה הערבית הינה חברה צעירה.

תונים אודות החברה הערבית

חלוקת הילדים בישראל לפי מוצא
יהודים

70%
3%

27%

אחרערבים
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מספר הילדים החתכי גילאים בחברה הערבית לעומת החברה היהודיתאחוז הילדים מכלל האוכלוסיה הערבית והיהודית בישראל
תרשים התפלגות הילדים בהשוואה לילדים יהודים )הלמ"ס 2013(

גיל 0-6גיל 3-6ילדיםשאר הגילאים

ילדים ערבים בסיכון בגיל הרך
סכה"כ ילדים בגיל הרך בסיכון

ערביםיהודים

57% 69%

43% 31%

יהודים ערבים

445.1

154.4

816

271.4

ילדים בסיכון - בגיל הרך 
בחברה הערבית כפי שמשתקף 

מנתוני התוכנית הלאומית

תחומי חיים - השוואה בין קבוצות ילדים 
בסיכון בגיל הרך, באחוזים

קיום פיזי,
בריאות

והתפתחות

50

55

34

38

25

32

27

31

2 3

14

18

70

75

למידה
ורכישת

מיומנויות
השתייכות
והשתלבות
חברתית

רווחה
ובריאות
רגשית

התנהגויות
סיכון

השתייכות
למשפחה

הגנה מפני
אחרים
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בטבלה זו עולה כי אחוז הילדים הערבים 
גבוה בכל הפרמטרים שנבדקו על ידי מכון 
ברוקדיל ) התכנית הלאומית בשנת 2011( 

הילד הערבי בגיל הרך נמצא בסיכון גבוה ביחס 
לממוצע הבעיות לעומת שאר הילדים בני גילו ) 

התוכנית הלאומית מכון ברוקדיל 2011(.

ממוצע מספר בעיות לילד בסיכון בגיל הרך 
- השוואה בין קבוצות אוכלוסייה

אחוז הילדים בסיכון בגיל הרך המטופלים - 
השוואה בין קבוצות

ילדים ערבים בסיכון בגיל הרך
סכה"כ ילדים בגיל הרך בסיכון

4.2

3.6

33

25

אחוז ילדים בסיכון בגיל 
הרך המטופלים

אחוז ילדים ערבים בסיכון 
בגיל הרך המטופלים

 רק כרבע מכלל הילדים בסיכון בגיל הרך בחברה הערבית מקבלים מענה טיפולי כלשהו לעומת  
  שליש מכלל הילדים בני גילים בכללי ) התוכנית הלאומית מכון ברוקדיל 2011(. מצבם של הילדים  

  הערבים בסיכון בגיל הרך שאותרו קשה יותר ממצבם של כלל הילדים שאותרו:

  אחוז גבוה של ילדים ערבים אותרו 
  הם סובלים מאחוז גבוה יותר של מצבי סיכון

  בעיותיהם מורכבות יותר

 אחוז קטן יותר של ילדים ערבים בסיכון בגיל הרך מטופלים על ידי שירותים בקהילה לעומת כלל  
  הילדים בסיכון בגיל הרך.

הילדים  בישראל.  הילדים  באוכלוסיית  היחסי  מחלקם  גבוה  הנפגעים  בין  הערבים  הילדים  של  חלקם 
הערבים מהווים כ-27% מאוכלוסיית הילדים בישראל, אך כ-34% מהילדים הנפגעים בתאונות דרכים 

וכ-59% מהילדים ההרוגים.

בטיחות ופגיעות בילדים
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החינוך בגיל הרך בחברה הערבית
לחינוך הפורמאלי בגיל הרך - בעיקר לגילאי שלוש עד שש - חשיבות רבה. ייעודו המרכזי הינו הכנת הילד 
ללמידה בבית-הספר, הכרוכה ברכישת מגוון כישורים - אינטלקטואליים, רגשיים, קוגניטיביים וגופניים. 
בגיל הרך מתפתחים כישורי השפה, יכולת הלמידה והשליטה העצמית. זה גם הגיל המתאים להקניית 
פלורסהיימר  מכון  ח’אלד,  אבו-עסבה  ולאומית.  תרבותית  עצמית,  זהות  ולפיתוח  חברתיות  מיומנויות 

למחקרי מדיניות, מרץ 2010.
חינוך טוב בגיל הרך הוא אחד המפתחות החשובים להצלחה בחיים. כאשר מדובר באוכלוסיית מיעוט, 
למוביליות  הקרקע  את  מכשיר  החינוך  חשיבות.  מישנה  הנושא  מקבל  בישראל,  הערבית  החברה  כמו 

חברתית וכלכלית, אוטונומיה מחשבתית, סיפוק אישי ומודעות אזרחית.
החינוך בגיל הרך לא זכה להתייחסות הראויה בדיונים על מערכת החינוך הערבית, שהתקיימו במרוצת 

השנים. אך המציאות הייתה חזקה יותר.
כי  עם השנים, גדלה מודעות האוכלוסייה הערבית לחשיבותו של החינוך הפורמאלי בגיל הרך. נראה 
ככל שעולה רמת ההשכלה של ההורים ויציאתם לשוק העבודה )בעיקר הנשים(, כך מעמיקים המודעות 

והביקוש למסגרות חינוכיות ראויות לילדיהם.
תהליך זה משקף את תהליכי המודרניזציה והישראליזציה שעוברים ערביי ישראל בשנים האחרונות ואת 

סגירת הפערים המתמדת בינם לבין היהודים. מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, מרץ 2010.

בישראל פועלת קשת רחבה של מסגרות טיפול וחינוך לילדים בגיל הרך, ציבוריות ופרטיות. חלק מהגנים 
לגילאי שלוש עד חמש )טרום-חובה וטרום טרום-חובה( פועל בפיקוח משרד החינוך, בכפוף לחוק לימוד 
חובה, התש”ט-1949, המיושם בהדרגה על-פי קריטריונים חברתיים-כלכליים וחלקם במסגרות פרטיות. 
גנים ממלכתיים רשמיים בפיקוח מלא של משרד החינוך והרשויות המקומיות וגנים מוכר שאינו רשמי 

בפיקוח חלקי של משרד החינוך ובאחריות עמותות וגופים פרטיים. משרד החינוך 2012
לפי נתוני מסד הנתונים של משרד החינוך לשנת הלימודים -2012 2013: 

271,400 לעומת 816,000  לידה עד 6 לשנת 2013 הוא  לפי הלמ”ס מספר הילדים הערבים בגילאי 
במגזר היהודי .ומספר הילדים בגילאי 3-6 בחברה הערבית 154,400 ילדים לעומת 445,100 במגזר 

היהודי. מספר הילדים בגילאי )3-5( שבאחריות משרד החינוך 115,395 ילדים.
91,077 ילדים מבקרים ב-3,433 גנים שבפיקוח משרד החינוך. שהתפלגו ל-556 כיתות חובה )15,169 
ילדים(, 1,567 כיתות טרום חובה )45,440 ילדים( 1172 וכיתות מעורבות חובה וטרום חובה וחינוך 
מיוחד )30,523 ילדים ( 138 גנים לא מוגדרים )חינוך מיוחד ללא הגדרת הרכב גיל( מתוכם 284 גני 
חינוך מיוחד הכלולים בתוך גני חובה וטרום. 1,075 ילדים בגילאי 6 שלא עלו לכיתה א ונשארו כיתה 

שמהווים 3% בכיתות גילאי חמש במערכת.
מתוך 3,433 הגנים הערביים 2,390 גנים ממלכתיים רשמיים בפיקוח מלא של משרד החינוך והרשויות 
פרטיים  וגופים  עמותות  ובאחריות  חלקי  בפיקוח  רשמיים  שאינם  מוכרים  גנים  ו-1,043  המקומיות 

ועסקיים . 
 

בשנת הלימודים 2013 2012- מספר הילדים במערכת החינוך עומד על 91,077 ילדים מתוך 114,999 
ילדים בגילאי 3-5 )לפי הלמ”ס 2013(.שמהווים 79% אחוזים מכלל הילדים הערבים בני 3-5 לשנת 
הלימודים 2012-2013. יתרת הילדים 21% לא נמצאים במערכת וסביר להניח שהם נמצאים או בבתים 

או בגנים פרטיים ללא שום פיקוח ולפי הטבלאות למטה ) (רובן של ילדים אלה בגילאי 3 .

נתונים על מערכת החינוך גיל רך חברה ערבית לשנת לימודים 2012-2013
גני ילדים בפיקוח משרד החינוך גילאי 3-6
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מספר ילדים בחינוך מיוחד

מספר ילדים לפי מחוזות וגורם מדווח במערכת החינוך בשנת 2013

גנים פרטיים

מספר ילדים לפי אשכול סוציו אקונומי וגיל

שנת 
לימודים

הרכב 
גיל

מספר 
כיתות

סה”כ 
ילדים

2842,234סה"כ

2013-110

30267חובה2013

49403טרום2013

1941,564מעורב2013

סה"כ ילדיםגורם מדווח גןשנת לימודים
91,077סה"כ

12,850דרום2013

11,542חיפה2013

524ירושלים2013

26,756מוכרים שאינם רשמי2,013

534מוכרים שאינו רשמי - חנ"מ –חינוך מיוחד וחט"ב2013

2,777מנח'י-מנהל חינוך ירושליים2013

6,328מרכז2013

29,102צפון2013

665תל אביב2013

שנת 
לימודים

אשכול 
סוציו 
אקונומי

סה”כ 
גיל 6גיל 5גיל 4גיל 3ילדים

26,05731,56532,3491,075*91,077סה"כ

2013115,7254,2735,3555,897195

2013222,2937,1937,7307,102252

2013324,9817,4108,6608,611294

2,013422,9545,6538,0089,053236

201351,42143349448212

201361,38643848343629

201371,42740851146840

2013889125032430017

סוציו  1-3 במצ”ב  ביישובים באשכול  חיים  החינוך  כ- 70% מהילדים במערכת  רואים  *מתוך הטבלה 
אקונומי מאוד נמוך. הילדים באשכולות גבוהים הם הילדים הערבים הגרים בישובים המעורבים.

*הטבלה לעיל מראה שיש חולשה במתן מענה לגילאי 3 בעיקר לעומת שאר הגילאים 4-6 

גנים פרטיים אלה הגנים שאינם מוכרים ולא רשמיים ובדרך כלל מופעלים ע”י אנשים עצמאיים ופרטיים 
ללא שום פיקוח ובקרה.

קשה לאמוד את מספר הגנים הפרטיים במגזר הערבי. לפי פרסומים של הלמ”ס משנת 2013, ולאחר 
חישובים של הנתונים ממשרד החינוך מסתבר ש 21% מסה”כ הילדים בחברה הערבית בגילאי 3-5 אינם 
מבקרים במערכות הפורמאלית לכן ניתן לייחס שאחוז זה מבקר בגנים פרטיים או נמצא ללא מסגרת 
אך קשה לאמוד נתון זה במדויק. בהעדר נתונים מדויקים הדעה הרווחת בקרב אנשי המקצוע שהאחוז 

הגדול של הילדים האלה הם בני 3 ובעיקר בדרום ובאיזורי הפריפריה.
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חוק לימוד חינם מגיל שלוש

גורמים אפשריים לשיעור ההשתתפות הנמוך במסגרות טרום-חובה
1. מצב חברתי-כלכלי של המשפחה

2. זמינות של מסגרות חינוכיות

החוק המסדיר חינוך חינם מגיל שלוש נחקק לראשונה בשנת 1984, לאחר שאנשי-מקצוע הציגו את 
היתרונות של מסגרת חינוכית ממוסדת בגילאים צעירים. החלתו נדחתה שוב ושוב, עד שב-1999 הוא 
נחקק מחדש. בחוק המחודש נקבע יישום הדרגתי על פני עשר שנים, כלומר, עד 2010. בפועל, נקבע 
כי מדי שנה יתווספו למעגל חינוך החינם 10% ילדים גילאי שלוש-ארבע. הכנסת מרכז המחקר והמידע 

2010
לפי נתוני משרד החינוך, אכן חל גידול הדרגתי ביישום החוק. אך בשנת הלימודים 2010 עמד מספר 
הילדים שנהנו מחינוך חינם על כ-121,000 בלבד - כרבע מכלל הילדים בגילאים אלה בישראל ולא 

מחצית, כפי שהתחייב מהחוק.
חוק לימוד חינם מגיל שלוש סיפק בשנים האחרונות פטור, מלא או חלקי, מתשלום שכר לימוד בגנים 
לגילאי שלוש-ארבע )טרום-חובה(. בשלב ראשון, הפטור ניתן למקרים ‘מועדפים’, ובהם ליישובים באשכול 
1 ו-2 )על-פי אפיון הרשויות המקומיות(, שאוכלוסייתם מוגדרת כבעלת רמה חברתית-כלכלית נמוכה 

ביותר, ליישובי קו העימות ולשכונות בפרויקט שיקום.
ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה במיוחד שנהנו מפטור מלא משכר לימוד, גדל השיעור ב-105% 
ל-562 תלמידים לאלף ילדים. לעומת זאת, שיעור הלמידה ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה עד 
בינונית )אשכולות 3-6 מתוך 10(, גדל בכ-35% בלבד. מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, מרץ 2010.

 
בבדיקה של הלמ”ס בגנים לגילאי שלוש במגזר הערבי שבפיקוח משרד החינוך, נמצאה עלייה של 207% 
בשיעור הלמידה מ-1997/8 ל-2000/1. הגידול נמשך בשנים שלאחר מכן, אך בקצב איטי יותר. יתכן 
שההאטה בקצב הגידול נובעת ממצוקה של מבנים לגני טרום-חובה וממחסור בגננות. באותן שנים לא 
חל שינוי משמעותי בשיעור הלמידה של בני שלוש, בגנים של משרד החינוך במגזר העברי. ייתכן והדבר 

נובע ממגוון האפשרויות הרחב יותר במגזר זה.

שיעור עוני גבוה במיוחד בקרב הילדים הערבים - יותר מ-50% מכלל הילדים העניים במדינה, הרבה 
מעל חלקם היחסי )30%( באוכלוסיית הילדים הכללית. בשנת 2010, על-פי דו”ח מרכז מוסאווא )עמותה 
הפועלת לקידום זכויות האזרח הערבי בישראל(לשנת 2011, היו כ-322 אלף ילדים ערבים עניים, שהם 
57.5% מכלל ילדי ישראל העניים. משפחות רבות אינן מסוגלות לשלם את שכר הלימוד למסגרות טרום-
חובה בגיל הרך, בשל מצבן הכלכלי הגרוע, גם כאשר הן מסובסדות. בעיה נוספת היא היעדר נגישות של 

אזרחי ישראל הערבים, למידע בדבר זכאותם לסבסוד ממלכתי של החינוך בגיל הרך.
אבטלה קשה וריבוי הילדים במשפחה, דוחקים את צורכי החינוך של הזאטוט הרך לתחתית סדר העדיפויות 
הכלכלי של המשפחה. מצד אחד, אמהות שאינן עובדות מעדיפות לטפל בעצמן בילדיהן הרכים. מצד 

שני, דבר זה מונע לא אחת מהאם לצאת לעבודה אבו-עסבה ח’אלד 2011.
עם העלייה בשיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה, עולה גם הביקוש למסגרות חינוכיות טרום-

חובה לילדיהן.

קיים מחסור גדול בזמינות ובמצאי של פעוטונים, או מעונות-יום מקצועיים-ציבוריים, לגילאי שלוש-ארבע 
במגזר הערבי. רוב המסגרות הקיימות לגיל זה הן פרטיות ולוקות בחסר.
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3. איכות המסגרות החינוכיות

4. תמיכת הרשויות המקומיות הערביות

5. השפעת התרבות והמסורת

6. מגורים בקרבת המשפחה המורחבת

בכיתות  הצפיפות  היהודי:  למגזר  בהשוואה  נמוכה  הערבי  במגזר  הרך  לגיל  המסגרות  רמת  ככלל, 
בחסר;  לוקה  המבנים  בטיחות  נועדו;  שלשמה  למטרה  מתאימים  אינם  המבנים  רוב  גבוהה;  ובחצרות 
הציוד, המתקנים ועזרי הלימוד דלים; יש מחסור בתוכניות לימודים בסיסיות בערבית ובתוכניות העשרה; 
מלבד ההיבט הדתי, אין כלל תוכניות המשקפות את הזהות הלאומית-תרבותית הערבית; הגננות, בעיקר 
הפרטיות, בדרך כלל לא הוסמכו לכך; יש מחסור בהשתלמויות ובפיקוח, וכן בתוכניות למעורבות ההורים 

ו/או הקהילה; תמיכה של שירותים מקצועיים לאבחון מוקדם, ייעוץ וכדומה, נדירה ביותר. 
נוסף על כך, בולט אי-שיתופן של הגננות בקביעת תכנון החינוך ברשות המקומית )בוועדות היגוי, בישיבות 

מחלקת החינוך וכיוצא באלה(, וקולן של העובדות בשטח אינו זוכה לכל השפעה.

מצבן הכלכלי הקשה של הרשויות המקומיות הערביות, מקשה עליהן למלא את חלקן בהסדר הקיים מול 
משרד החינוך - מימון 25% מעלות החינוך בגני טרום-חובה והקמת או הכשרת מבנים מתאימים. קיימת 
גם בעיה של פיקוח על השימוש שעושות הרשויות המקומיות בכספי משרד החינוך המיועדים לגיל הרך 
)נושא שהוזכר בדו”ח מבקר המדינה(, וכן בעיה של אי-הקפדה על הקריטריונים המקובלים במינוי כוח-
אדם ובמתן רישיונות לפתיחת גנים בגיל הרך, בעיקר גני טרום-חובה.המצב הרבה יותר חמור ברשויות 
הערביות בדרום הארץ ולכן העמותות והגופים הפרטיים נצלו את המצב . הכנסת מרכז המחקר והמידע 

2010

עד לפני שנים לא רבות הייתה מודעות נמוכה בחברה הערבית, בכל הנוגע לחשיבות החינוך הפורמאלי 
בגיל הרך. עם השנים, והעלייה ברמת ההשכלה של ההורים או הסביבה הקרובה, ניכרת מגמת עלייה 
במודעות ובביקוש לחינוך מקצועי גם בגיל הרך, ומחלחלת ההבנה כי הדבר תורם רבות להכנה ללמידה 
לחיפוש  גם  ומביא  בהתאם,  משתנה  המשפחה  של  העדיפויות  סדר  הילד.  של  ולעתידו  הספר  בבית 
פיתרונות חוץ-ממסדיים. מרכז מוסאווא )עמותה הפועלת לקידום זכויות האזרח הערבי בישראל(לשנת 

גורם אפשרי נוסף לשיעור ההשתתפות הנמוך של ילדים במסגרות טרום-חובה במגזר הערבי, הוא הנוהג 
המקובל במגזר הערבי להתגורר בקירבת המשפחה המורחבת. דבר זה מאפשר לאם היוצאת לעבודה 
להשאיר את ילדה לא רק בהשגחת הסבתא, כפי שמקובל במגזר היהודי, אלא גם בהשגחת האחות, 

הדודה או בת-הדודה. אבו-עסבה ח’אלד 2011
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שיעור הלמידה בגנים של משרד החינוך, גילאי 3-6

סטטוס הילדים בגילאים 3-5 בחברה הערבית

בגיל חמש בגיל ארבע בגיל שלוש בגיל שתיים עד גיל שנה

95.40%
93.30%

90.20%

78% 76.10%

62.20%

46.20%

10.30%

51%

8%

המגזר העבריהמגזר הערבי
באפן  מצטמצם  הפער  כי  עולה  זו  מטבלה 
)הפער  והלאה  שלוש  מגילאי  החל  משמעותי 
היה 43% בשיעורי הלמידה בין החברה הערבית 
ליהודית בגיל שנה כאשר הצטמצם עד ל 2.1% 

בלבד בגילאי חמש.

חינוך  חוק  מיושם  שכאשר  מראים  אלה  נתונים 
וחבה ובסבסוד מלא יש מגמה של סגירת פערים.

ועדת  המלצות  יישום  ובעקבות   2012 בשנת 
טרכטנברג חלה תפנית משמעותית במתן שירותי 
 -2013  2012 בשנת  ורק   3-4 לגילאים  חינוך 
נפתחו 263 גנים חדשים ע”י משרד החינוך, על 
 2015 שנת  עד  החינוך  משרד  של  התכנון  פי 

אמור להגיע לכיסוי מלא לגילאים אלה.

הילדים  מספר   2012-2013 הלימודים  בשנת 
מתוך  ילדים   91077 על  עומד  החינוך  במערכת 

114999 ילדים בגילאי 3-5.

בני  הערבים  הילדים  מכלל  אחוזים   79% שמהווים 
3-5 לשנת 2013. נתונים אלה מראים שיש מגמה 

של סגירת פערים.

ע”פ נתונים של מסד הנתונים של משרד החינוך  לשנת הלימודים -2012 2011)ראה תרשים(  מספר 
הילדים בגילאי 3-5 היה 119002 ילדים  מתוכם 82562 ילדים במסגרות החינוך הפורמאלי של משרד 
החינוך שזה  70% מכלל הילדים בגילאי 3-5 אין מידע מדויק לגבי  30% הנותרים שהם  36440 ילדים 

סביר להניח שנמצאים בגנים פרטיים או בבתים . כפי שעולה מהטבלה הבאה.

נמצאים במערכת החינוךסה"כ ילדים 3-5
הפורמאלי

ילדים בגנים פרטיים או
ללא מסגרת

36440

82562

119002
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תוצרי עבודת פורום חינוך גיל רך חברה ערבית:
דיוני פורום חינוך עסקו בניתוח נושא איכות הלמידה והגיע למסקנות הבאות:

שלושה מרכיבים עיקריים משפעים על איכות הלמידה:

להל”ן תיאור שלושת המרכיבים במערכת החינוך בחברה הערבית

 איכות האקלים הפיזי של הכיתה - )פיזית, ארגונית, חצרות, וציוד(

בנייה ותחזוקת גנים

 איכות האקלים הפיזי של הכיתה 
 איכות האינטראקציה 

 איכות הלמידה 

וההתנהלות  הלמידה  איכות  על  מאוד  משפיע  והפנימי  החיצוני  הפיזי  האקלים  איכות 
היומיומית בגן. ארגון מרכזי הפעילות בגן, ציוד בסיסי, חצרות, בטיחות, תברואה, שטח 
בדיקת  החינוכי.  והצוות  הילדים  תפקוד  על  משפיעים  שוטפת,  תחזוקה  הפיזי,  המרחב 

המצב בגנים הערביים מראה את התמונה להל"ן:

הרשויות המקומיות אחראיות בפועל על הבניה ותחזוקה שוטפת של כיתות גני הילדים 
שבפיקוח מלא של משרד החינוך כאשר התקצוב יכול להיות מגורמים שונים.

בפועל הרשויות המקומיות לא מצליחות לעמוד במתן שירות כזה ומסתמן גם שיש חוסר 
מודעות לגבי ניצול זכות זו וחוסר מודעות לתקנות ולמשאבים שעומדים לרשותם מה גם 
שמערך התחזוקה והתארגנות של מחלקות החינוך של הרשויות הערביות לוקות בחסרים 

רבים.
מדיניות הבנייה של גני טרום-חובה בישראל מתבססת על מסקנות ועדת ברודט מ-1994, 
לפיהן, על המדינה לממן הקמת גני טרום-חובה ביישובים חדשים, בהם מתגוררים מעל 
יחידות דיור, על אדמות ציבוריות  ובהן מעל 1000  5000 תושבים, או בשכונות חדשות 

בתוך תוכניות המתאר של היישובים.
טרום- גני  בהם  נבנים  לא  ולכן  אלה,  בקריטריונים  עומדים  אינם  הערביים  היישובים 
חובה מתקציב משרד הבינוי והשיכון. ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי בישראל דרשה 

לקבוע אמות-מידה שונות, שיכללו גם את היישובים הערביים )2010(.
מוגש לוועדה לזכויות הילד, 2006

 – ועדה  מונתה  בישראל  ובעקבות המחאה החברתית של מעמד הביניים  בשנת 2012 
את  ולהגיש  בישראל  הכלכלי  החברתי,  המצב  את  לבדוק  והתבקשה  טרכטנברג  ועדת 

המלצותיה לממשלה.
בהם  דנה  שהועדה  העיקריים  הנושאים  אחד  היה  שלוש  מגיל  חינם  חובה  חוק  יישום 

והמשמעותי ביותר בהמלצות שהוגשו .דינה
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צפון

מחסור בחצרותמחסור מבניםמספר כיתות
גנים

מחסור בציוד 
פנים-גני

מזרחמרכזחיפה
ירושלים

דרוםתל אביבירושלים

420

119

122 131 92

943

17 7 3

90 81

176

43

325

245

748

374

0

בדואידרוזיערבי

23 27 17 28

471

341

מצ”ב תרשים המתאר נתוני משרד החינוך לשנת 2012-2013

כיתות גנ"י בתהליך בניה

סטטוס הגנים בשכירות 
בחברה הערבית

כותרת תרשים

בקשות לבניה גילאי 3-4

סה"כ הגנים

כיתות גילאי 3-4-5 בתהליך בניה

סה"כ גנים בשכירות

סידרה 1

בתחילת שנת הלימודים 2012-2013 , נפתחו 157 
מבני גנים חדשים בפיקוח משרד החינוך. 

נתוני הטבלה מראים ש- 396 גנים נמצאים בתהליכי 
בניה בנוסף הוגשו 511 בקשות לבניה ע”י הרשויות 

המקומיות.
זה מראה מגמה של עלית המודעות של הרשויות 
טרכטנברג  לישום  אחריות  ולקיחת  המקומיות 
והעברת הגנים ממערכות פרטיות למערכת החינוך 

הממלכתית המפוקחת.
נתוני משרד החינוך לשנת 2012-2013.

בשנת 2012 35% מהגנים הממלכתיים הרשמיים 
בממוצע בשכירות לעומת 65% בנויים לפי התקן 
במיוחד  בבנייה  צורך  קיים  כי  עולה  זו  .מטבלה 
במחוז הצפון )50% מסה”כ הגנים הם בשכירות( 

ועיקר הבעיה הינה מחסור בקרקעות ציבוריות.
הם  הגנים  מסה”כ   28.5%( בדרום  זאת  לעומת 
תקניים  מבנים  הם  הגנים  רוב  בדרום  בשכירות( 
ניידים )קרואנים( ונרשמים במסד הנתונים כמבנים 

תקניים. 
הפיזי  מקיף המתאר את המצב  מיפוי  נמצא  לא 
של הגנים הערביים, אבל ממיפוי מדגם של 943 
גנים שהם 42% מתוך 2212 גנים רשמיים שנעשה 
בשנת 2012 על ידי משרד החינוך נמצא כי קיים 
וכ- וכ-14% ללא חצרות  10 % מחסור במבנים 

13% מחסור בציוד פנימי לגן.
)ראה מספרים בתרשים למטה(

חלק מהגנים בחברה הערבית ממוקם במבנים שלא 
זה היה ייעודם המקורי, ולכן אין בהם חצר למשחקים. 
יש גנים המאלתרים חצרות, אך אלו, במקרים רבים, 
עומדות  ואינן  הילדים  צרכי  על  במלואן  עונות  לא 

בתקני הבטיחות.
אף שבאופן כללי המצב הפיזי של הגנים הרשמיים 
הרמה  את  תואם  הערבית  בחברה  מלא  שבפיקוח 
הכללית הגבוהה של הגנים במדינת ישראל, הרמה 
של  ההטרוגניות  את  משקף  והדבר  אחידה  אינה 

המגזר כולו )במיוחד
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לאור ההבדל בין הדרום לצפון( יש גנים מטופחים יותר ויש מטופחים פחות.
הדבר מתבטא בעיקר בחצר, שבמקרים מסוימים נראית מוזנחת והציוד בה לוקה בחסר.

עיקר הלקויות נמצאות במבנים של הגנים המוכר שאינו רשמי בפיקוח חלקי של משרד החינוך.
נתוני משרד החינוך לשנת 2012-2013.

מספר הילדים בגנים במגזר הערבי גבוה ממספר הילדים במגזר היהודי בממוצע; בבדיקה שנעשתה 
על-ידי משרד החינוך בשנת 2012 עולה כי מספר הילדים לגן בממוצע במגזר הערבי היה 33 ילד 

לעומת 28 במגזר העברי.
נתוני משרד החינוך לשנת 2012-2013

נכון לשנת הלימודים2011-2012 עבדו 2713 גננות במערכת החינוך הממלכתית במגזר הערבי. מדובר 
בגידול מרשים של פי ארבע בהשוואה למצב בשנת 1991 )שבה הועסקו כ-500 גננות(. גידול מרשים 

נרשם גם בהשכלתן המקצועית: נתוני משרד החינוך לשנת 2012-2013.

 איכות האינטראקציה מושפעת מאיכות הצוות החינוכי גננות סייעות מדריכות מפקחות ויועצות 
ונמדד בטיב השיח והתמיכה הרגשית בתוך הגן ועם ההורים.

מספר הילדים בגן

0% מס' גננות לפי דרגה

מוסמכתבלמ"סב.א.
מ.א.מורה מוסמךמורה בכיר

81%

2%

1%

1%
9%

6%

מהנתונים הקודמים שמוצגים בטבלה זו עולה כי 
רוב מוחלט של הגננות בחברה הערבית נחשבות 
אקדמאית  השכלה  בעלות   88% למשכילות 
,אבל בעיקר בוגרות מכללות ולא אוניברסיטאות 

שמגביל לרוב את התקדמותן המקצועית.
ומעלה  שני  תואר  בעלות  במומחיות  מחסור  יש 
רך  גיל  והפסיכולוגיה,  היעוץ  הפדגוגיה,  בתחום 
שיהוו  חינוך  מערכות  וניהול  לימודים  ,תוכניות 
ויוכלו  החינוך  במערכת  מקצועית  מנהיגות 
להשפיע על המדיניות ועל מינוף איכות הלמידה 

בחברה הערבית.
 16 הותק  וממוצע  שנים   41 הגננות  גיל  ממוצע 
שנות ותק שבדרך כלל בחרה בחינוך לגיל הרך 
בחברה  כאשה  לה  שמאפשרת  מחדל  כברירת 
של  המסורתיות  הדרישות  את  למלא  מסורתית 

החברה כאשה, אמא, ועקרת בית ולא מתוך בחירה חופשית, עם שאיפות מצומצמות.
להתקדמות ומימוש עצמי .יש לה צורך בתמיכה אישית והעצמה בתור אישה ואחר כך בתור אשת חינוך 

נתוני משרד החינוך לשנת 2012-2013.
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תקני פיקוח בחברה הערבית
תקנים 23 | 3170 גנים

פיקוח

מס' תקנים

הנתונים מתיחסים לגנים הרשמיים בפיקוח מלא 
של משרד החינוך והבעיה העיקרית הינה בגנים 
המוכרים שאינם רשמיים בפיקוח חלקי כיוון שנושא 
המפעילות  העמותות  באחריות  נופל  ההדרכה 
ולא באחריות משרד. נתוני משרד החינוך לשנת 

.2012-2013
בסטנדרטים  עומדים  ההדרכה  ימי  כי  עולה 

הכלליים יום הדרכה ל 22-25 גנים.
 מס' גנים רשמיים שמקבלים הדרכה הינו 2212.

 מס' ימי ההדרכה הינו 101 יום.
אומנם ימי הדרכה עומדים בסטנדרטים של משרד 
החינוך ובדומה לחברה במגזר היהודי אך הבעיה 

בנושא זה טמונה בעיקר

 בתכני ההדרכה שעולים, פרופיל הגננות החלש אשר דורש יותר תשומות וליווי.
 מידת יישום תכני ההדרכה.

 התחלופה המרובה של המדריכות דבר שגורם לחוסר הצטברות ידע מקצועי בנושא זה.

על פי סטנדט משרד החינוך להקצאת תקני יועצים פסיכולוגיים. החינוך הערבי צריך 239 תקנים לעומת 
זאת המצב המצוי מראה שהוקצה 123 תקנים בפועל בשנת 2012-2013 נושא זה עדיין לוקה בחסר 
מבחינת שימוש הגננות בשירות זה ומבחינת הקצאת משרד החינוך ובמידת המודעות והאחריות של 

הרשות המקומית למינוף שירות זה.

פי מחקר  זה, על  בגנים בחברה הערבית לא עברו הכשרה מקצועית לתפקיד  נמצא שרוב הסייעות 
קיימים  נבילה אסבאניולי בשנת 2010 כ 71% לא עברו כל הכשרה בנוסף לכך לא  גב’  שנערך ע”י 
מחלקת  ע”י  המקרים  ברוב  נעשה  הסייעת  של  המינוי  בגן,  סייעת  לקליטת  קריטריונים  או  סטנדרטים 
החינוך בראשיות המקומיות בחברה הערבית )מינויים לרוב לפי שיקולי פוליטיים וללא קריטריונים קבועים 

מראש(. )דינה הוסיפה באנגלית(.

לאחרונה קיימת מגמת עליה במידת מעורבות ההורים ) במיוחד בקרב האמהות( בחינוך ילדיהם, הם 
מגיעים יותר לגן משתתפים בועדי הורים, תורמים בצורה חומרית לגנים. הנושא עוד לא נבדק בצורה 
מדעית או מחקרית אך משיחות עם הגורמים הרלוונטיים בתחום ניתן להתרשם מעליה מגמתית בנושא 
שרמת  סבורים  אנו  לאחרונה  התערבותם,  ורמת  מידת  לבין  ההורים  השכלת  רמת  בין  קשר  קיים  זה, 
במס’  ירידה  חלה  ובמקביל  באופן משמעותי  במיוחד בחברה הערבית עלתה  הנשים  בקרב  ההשכלה 
הילדים שנולדים לתוך המשפחה דבר אשר גורם להורים להשקיע יותר בילדים שלהם. חידר עזיז )עורך(, 
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסיה, חברה, כלכלה, ירושלים: מכון ואן ליר והקיבוץ המאוחד, 2008

שירות פסיכולוגי שפ”ח:

סייעות:

פרק הורים:
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קיים מחסור בערכות תואמות תרבות בחברה הערבית במסגרת הגנים ובחינוך היסוד, דבר זה משפיע 
על רמת פיתוח היכולות בקרב הילדים. ד”ר האלה אסבאניולי 2009.

האחריות על מתן מענה זה מוטלת בעיקר על תעדוף משרד החינוך והכשרת הגננות לכך, יצוין שמשרד 
החינוך אינו מרבה בהוצאות ערכות כאלה ויש צורך להתייחסות לסוגיה חשובה זו.

כמו כן יש להדגיש שאין כלי הערכה אחיד למדידת איכות הלמידה בקרב ילדי הגנים דבר שמקשה על 
מקבלי ההחלטות להתמודד עם סוגיה זו ולתת מענה הולם, על כן מן הראוי לפתח כלי מדידה כזה. ד”ר 

ח’אלד אבו עסבה 2008.

להלן ההמלצות לשיפור החינוך הקדם יסודי, שהועלו על ידי אנשי המקצוע בפורום האקדמיה ובוועדות ההיגוי 
שנערכו לשם שיפור ופיתוח תוכניות גיל הרך בחברה הערבית, במסגרת הפרויקט: הכנסת מרכז המחקר והמידע, 

שוויון הזדמנויות בחינוך מגיל הגן ועד לאוניברסיטה – מוגש לוועדה לזכויות הילד, 2010.
הדרכה והכוונה של הרשויות המקומיות למימוש זכויות הקשורים למתן שירותים לגיל הרך ומינוף לרמה  . 1

הטובה ביותר.
כולל חצרות בטיחותיות, המותאמות לכל . 2 לחינוך המודרני,  ייעודיים עם תשתיות מתאימות  הקמת מבנים 

עונות השנה ומצוידות במשחקים חדישים להפעלת הילדים. בניית כיתות חדשות גם תצמצם את הצפיפות 
הגבוהה )מעל לתקן( הקיימת כיום בגני הילדים ותאפשר לשלב עוד ילדים במעגל החינוך.

אספקת ציוד חדש, מעודכן ומתאים לגנים, כולל עזרים דידקטיים, משחקי למידה ופינות התנסות, ויצירת . 3
תוכניות לפיתוח יצירתיות, חשיבה וזהות תרבותית כמו גם לפיתוח מוטוריקה גסה ועדינה.

הערבית . 4 בחברה  הילדים  לתרבות  המתאימים  ובתכנים  הערבית  בשפה  בתוכנות  וציודם  הגנים  מיחשּוב 
בישראל.

השפה . 5 )מבחינת  איכות  ספרי  של  ספרייה  יצירת  באמצעות  הספרותית  השפה  והעשרת  הקריאה  עידוד 
יצירתיות. נושא זה מתגלה כחיוני, לאור  והפעלות  ולהשאלה לילדים; שעות-סיפור  והתכנים( לשימוש בגן 

הקושי במעבר בין השפה המדוברת לספרותית הקיים בשפה הערבית.
הוספת ימי פיקוח, הדרכה, השתלמויות וליווי מקצועי. מימון והקצאת תקנים נוספים.. 6
וכיוצא . 7 למוזיקה  מורים  למידה,  לקויות  מאבחני  )פסיכולוגים,  מקצועיים-תומכים  לצוותים  תקנים  הקצאת 

באלה(.
ומימון תוכניות מגוונות למעורבות הורים, שמטרתן להבטיח תאימות בין ערכי החינוך המוקנים בגן . 8 גיבוש 

לאלה המוקנים בבית; הטמעת גישות חינוכיות המקדמות את צורכי הילד.
הקפדה על מינוי גננות, מטפלות וסייעות מוסמכות בלבד, גם בגנים הפרטיים, במעונות ובמשפחתונים. המינוי . 9

)ולא של גופים אחרים, כמו המועצה  צריך להיעשות על-פי קריטריונים של משרדי הממשלה הרלוונטיים 
המקומית או עמותות פרטיות(. בנוסף, יש ליצור מערכת של קריטריונים ובקרה במתן רישיון לפתיחת גן חדש, 

שתבטיח התאמה פיזית של הבניין, הציוד והבטיחות ואת כשירותן של הגננות לניהולו.
חוק החינוך הממלכתי )1953( נוגע בחינוך בגיל הרך באופן עקיף, אך יש מקום לפרשו ברוח ליברלית יותר, . 10

כך שיתאים לצרכים התרבותיים ולזהות הלאומית של האוכלוסייה הערבית בישראל. יש ליצור תוכניות לימוד 
שיוכרו על-ידי משרד החינוך וישקפו הן את הזהות הפלסטינית והן את זו הישראלית באופן מכבד ושוויוני.

שדרוג מסד הנתונים של משרד החינוך . 11
והרשויות . 12 החינוך  משרד  ולצד  עם  לעבודה  הערבית  לחברה  יסודי  קדם  חינוך  תומך  מקצועי  צוות  בניית 

המקומיות .

איכות הלמידה מושפעת מאיכות עזרי הוראה ולמידה 
,תוכניות הלימודים  ויישום פרקטי במסגרת הגן

 המלצות לשיפור החינוך הקדם-יסודי
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עשייה ותוכניות  בשטח – הזדמניות לשינוי המצב הנוכחי
 התחלה טובה: התוכנית של הגיל הרך בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון שמובנית על מסקנות 
דו”ח שמיד. תוכנית זו תכסה את כל היישובים הערבים ותעניק תמיכה רבה במהלך השלוש שנים 

הקרובות עד 2015 גוינט אשלים מפעיל ומנהל את התוכנית עבור ממשלת ישראל.
 שותפות “אחד” הינה יוזמה משותפת של הפדרציה היהודית של סאן פרנסיסקו, ממשלת ישראל 
ואשלים. גורמים אלו חברו יחד במטרה לפעול למתן הזדמנות למימוש הפוטנציאל האישי ולקידום 
ההתפתחות של ילדים ערבים בגיל הרך, כמו גם להביא ליצירת שינוי בקרב קובעי המדיניות במשרדי 
הממשלה וברשויות המקומיות ולקדם את מערך השירותים והתוכניות הניתנים לילדים ערבים בגיל 

הרך ולמשפחותיהם.

 עמותות וארגונים:

SFטרכטנברג – דינה מה שכתבת ל 
 אופק חדש

מאז שנת 2003 ובמסגרת תוכנית שותפות “אחד” נבנו ופותחו תוכניות שנועדו לתת מענים 
ומשפחותיהם, למשפחות  בגיל הרך  ילדים  לצרכים השונים של אנשי המקצוע העובדים עם 
רווחה  ולילדים הערבים בשותפות עם ממשרדי הממשלה, חינוך  ילדים בגיל הרך,  המגדלות 
ובריאות. לדוגמא תוכנית שיחות בין ילדים לקידום כישורי שפה ואוריינות בקרב ילדים ערבים 
ג’וינט  החינוך.  עם משרד  בסיכון  ילדים  לאיתור  –כלי תצפיתי  אטלאלאט  ותוכנית  הרך  בגיל 

ישראל 2012.

מספר עמותות וארגונים שעובדים בגיל הרך בחברה הערבית ומקדמים את הנושא החברה 
למתנ”סים, אגיק, אלטופולה, טרסט, דאר אלטפל, סניפי נעמת וויצו בישובים ערביים, אלאנואר 

ועוד.


