
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

דו"ח הוועדה להערכת איכות של תכניות הלימודים 

 להכשרת עובדי הוראה בגיל הרך במכללות לחינוך

 

 

 

 דו"ח רוחבי

 

 

 

 

 

 2017      תשע"ז

 

 

 

 

 



2 

 

 

 תוכן העניינים
 

  3...................................................................רקע........................ :1 פרק
  

 

  4........................................הוועדה.................. של העבודה תהליכי :2 פרק

 

 בגיל חינוך עובדי להכשרת הלימודים תכנית של האיכות הערכת :3 פרק

  5......................................................................................................הרך

 

 

  15...............................................המלצות.......................... סיכום :4 פרק
 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים:

 : כתב המינוי של הוועדה1נספח 

 : סדר יום הביקור2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 : רקע 1פרק 

 לגיל הרך )מל"ג(, החליטה להעריך את תכניות הלימודים להכשרת עובדי הוראה ההמועצה להשכלה גבוה

בהתאם להחלטה זו, מינתה המועצה להשכלה גבוהה את הוועדה להערכת  תשע"ז.-בשנת הלימודים תשע"ו

 איכות של התחום בהרכב הבא:

 .אביב, יו"ר-תל יברסיטתאונ, , בית הספר לחינוךפרופ' דורית ארם ●

 .העברית יברסיטההאונ)אמריטוס(, המחלקה לפסיכולוגיה,  גרינבאוםפרופ' צ'רלס  ●

 .חיפה יברסיטתאונ, הפקולטה לחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, ד"ר יאיר זיו ●

 .תכנית הוראה ולמידה, מכללת אלקאסמי 1,פרופ' מרגלית זיו ●

 .אילן-, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בריבלון יעקבפרופ'  ●

 ., מכון מופ"ת2מבורךפרופ' מרים  ●

 ., מכללת שאנן3ד"ר אביבה סברדלוב ●

 .טורונטו יברסיטתאונ, המחלקה להתפתחות האדם ופסיכולוגיה יישומית, פרופ' מיכל פרלמן ●

 

 את עבודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.ו ריכזגורדון -והגב' ענבל חזקאלאפרתי -הגב' תמר מעגן

 

 :4במסגרת עבודתה הוועדה התבקשה

המוסדות המקיימים תכניות לימודים להכשרת עובדי  שהגישולבחון את דוחות ההערכה העצמית  .1

 במוסדות אלה. ולבקרהוראה בתחום הגיל הרך 

את ממצאי הוועדה  שיכלול גם ,כל אחת מתכניות הלימודיםללהגיש למל"ג דו"ח פרטני  .2

 והמלצותיה.

במערכת בישראל בכלל והמוערך ומקומו  לתחום  התייחסותהכולל רוחבי להגיש למל"ג דו"ח  .3

 .בפרט ההשכלה הגבוהה 

 

 .2015הנחיות המל"ג לכתיבת דו"ח הערכה עצמית במכללות לחינוך מיולי  נעשה על פיתהליך ההערכה כולו 

 

 

 

                                                           
בהערכת תכנית הלימודים במכללת  מלהשתתף פרופ' מרגלית זיו נמנעה ניגוד עניינים, מ כדי להימנעמדיניות המל"ג, על פי    1

 אלקאסמי.
בהערכת תכנית הלימודים במכללת  מלהשתתף פרופ' מרים מבורך נמנעה ניגוד עניינים, מ כדי להימנעמדיניות המל"ג, על פי  2

 .לוינסקי ובמכללת תלפיות
בהערכת תכנית הלימודים במכללת  מלהשתתף פרופ' אביבה סברדלוב נמנעה ניגוד עניינים, מ כדי להימנעמדיניות המל"ג, על פי  3

 שאנן
 .לדו"ח זה 1כתב המינוי של הוועדה מצורף בנפסח מס'   4
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 : תהליכי העבודה של הוועדה2פרק 

הוועדה קיימה את ביקוריה בכל המוסדות העוברים הערכת איכות בתחום הוראת הגיל הרך במהלך חודש 

דנה בנושאים עקרוניים הנוגעים . טרם הביקורים קיימה הוועדה ישיבת הכנה במסגרתה 2016נובמבר 

למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לפעילות הערכת האיכות בכלל ולתכניות להכשרת עובדי הוראה לגיל 

 .בפרטהרך 

 

 :באיםהבמוסדות  ביקרה הוועדהבמסגרת פעילותה 

המכללה מכללת לוינסקי, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת תלפיות, מכללת אורות ישראל, מכללת בית ברל, 

אפרתה, מכללת שאנן, המכללה הערבית בחיפה, מכללת סכנין, מכללת אוהלו, -ירושלים, מכללת אמונה

אחוה, מכללת גבעת וושינגטון,  תמכללת אורנים, מכללת גורדון, מכללת אלקאסמי, מכללת דוד ילין, מכלל

 .מכללת חמדת הדרום ומכללת קיי

 

נפגשה עם אנשי ת, ובהנהלת התכניו ותידים בהנהלת המוסדביקורים נפגשה הוועדה עם בעלי תפקהבמהלך 

 .סגל, סטודנטים ובוגרים

 

נשלחו בנפרד לכל אחת מהמכללות שנסקרו, מטרת הדו"ח הנוכחי הוא להציג מבט כוללני  פרטנייםדוחו"ת 

  .על מצב התכניות לחינוך בגיל הרך בישראל

 

 .לדו"ח זה 2מצורף בנספח  לו"ז עבודת הוועדה

 

ההערכה העצמית ועל קבלת הפנים ות לגיל הרך על דו"ח ולתכניות ותבמוסד ותהבכיר ותמודה להנהל הוועדה

 ות.הביקור של נציגי הוועדה במוסד ימיהאדיב ב והאירוח
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 –: הערכת האיכות של תכנית הלימודים להכשרת עובדי חינוך בגיל הרך 3פרק 
 דו"ח רוחבי

דו"ח הואינו מתייחס לשינויים שחלו מאז. השונים  ותקיים בעת ביקור הוועדה במוסד שהיה דו"ח זה מתייחס למצב
וסף ו, מידע שהתותהמוסדשקיבלה מהמסמכים סמך אליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות על שמתעד את המסקנות 

 ., דיונים והבחנות של הוועדה ומידע זמין לוועדהותבמהלך השיחות במוסד

 אך מתייחס לשני המינים כאחד. דו"ח כתוב בלשון נקבה ה

 

 תקציר מנהלים

הרוחבי לחינוך בישראל.  בדוח האקדמיות מטרת הוועדה הייתה להעריך את איכות תחום הגיל הרך במכללות 

יש שונות רבה בגודלן, בתפיסת עולמן  .בישראל 5תואר הראשון בגיל הרךלתכניות המצב עוסקים בהמסכם אנו 

במידה שונה לכל אחת מטבע הדברים האמירות הכלליות שלנו נוגעות מקצת  משרתות. המכללות ובקהל ש

לדעתנו, הנקודות שאנו מעלים בדוח מהתכניות שהערכנו, ואנו ערים למגבלות ההערכה שלנו. עם זאת, 

   שהוערכו. בכל אחת מהמכללותו בכללו לקדם את תחום הגיל הרך ות, עשויהמסכם הזה

משמעות החינוך בגיל הרך לחוויית הילדות של הילדים בהווה געת בברצוננו ל בפתח הדברים

. השנים הראשונות בחיי הילד והילדה הן רגישות ומשמעותיות בעיצוב עולמם. בשנים עתידבולהתפתחותם 

האלה נחקקים בילדים דפוסים ומאפייני התנהגות שמלווים אותם ומשפיעים על תפישת עולמם, מאפייני 

דדותם עם העולם. התפתחות של כישורים בסיסיים ראויים ותפיסת עולם חיובית הלמידה שלהם ודרכי התמו

שילדים צעירים יזכו  כדיהסתגלות יעילה לחברה ותפקוד טוב בהמשך החיים. לתשתית  תבגיל הרך יוצר

תח ילמדו, ויחוו חוויות ילדות עשירות,  וכדי שהם ייהנו מן ההזדמנות להתפ, לחוויות איכותיות, יפעלו, ישחקו

 ;לחינוך איכותי מהינקותגם  ביטחונם ללבריאותם ומעבר ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהם, יש לדאוג 

הבטיח להם חינוך עלינו כחברה להגן על זכויות הילדים הרכים שאינם יכולים לדאוג לצרכיהם בעצמם ול

 חייהם. במשמעותית זו  הבתקופהולם 

שש. תפקידן של הגננות גיל לידה עד גיל מלילדים הרך היא להכשיר גננות גיל במטרת תכניות החינוך 

ח גיל בטוו של מורים ומורות בבית ספר. הן מוכשרות לחנך תינוקות, פעוטות וילדים זהמיוחד באופיו ושונה מ

הילדים רוב השבוע לפחות שש שעות ביום. הן את  מחנכותמאופיין בהשתנות רבה. מעבר לכך, גננות ה

הילד )רגשית, חברתית, קוגניטיבית, של התפתחות המכלול תחומי ביות על חינוך איכותי ומיטבי אחרא

ספרות(. מכאן, שהכשרת הגננות בהיבט ו אמנות חשבון, טבע, אוריינות, כמווגופנית( ולמגוון תחומי ידע )

 האקדמי והמעשי חייבת להיות מקיפה ומעמיקה. 

שינויים במבנה המכללות מתחוללים  הגיל הרך במכללותתכניות להערכת הזה מסכם הדוח ברקע ה

שינויים בתכנית הלימודים עם פתיחת מתווה ההכשרה  ,מעבר התקצוב ממשרד החינוך לות"ת נוכחלחינוך, ל

. במציאות מורכבת זו מצאנו תכניות לגיל הרך ותהליכי איחודים בין מכללות להוראה )מתווה אריאב(

מעריכים את  ,וועדה, חברי האנובאמצעים מצומצמים. לעתים , גננותהפועלות במסירות רבה להכשרת 

הנהלות, חברי הסגל מחויבים רוב התכניות לגיל הרך נהנות מתמיכת ה העשייה החינוכית במכללות.

 רבהמכללות יש תכניות יצירתיות ורוח של מחויבות לעשות את הממבחלק ירה תומכת. ואוהלסטודנטיות ו

במהלך הכנת  בגיל הרך. ילדים וילדותתנאים נאותים להתפתחות  שייצרומחנכות להבטיח הכשרה של כדי 

הסגל לעומק את התכניות, עשו שינויים, והתרשמנו מהשאיפה אנשי הנהלות המכללות ו בחנו הדוח למל"ג

                                                           
קיימת שונות בהגדרת המסגרות המכשירות לגיל הרך במכללות השונות. בדוח זה אנו כותבים "תכנית" כשכוונתנו  5

  הגדרת המכללה.על פי לחוג/תכנית/מסלול 
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כדי להתמודד עם האתגרים של ההכשרה לחינוך בגיל הרך, דרושים  ,עם זאת .השתפרולד וללמ םשלההכללית 

 .   והמל"גת"ת ווהבמדיניות תלויים במידה רבה  , ואלהבתכניות הגיל הרך במכללותשינויים מהותיים 

 

 תכניות לגיל הרך במכללותהמדיניות כלפי לתמצית המלצות הוועדה 

, וחובה על המועצה להשכלה גבוהה )להלן המל"ג( כולה תחום הגיל הרך דורש העצמה בחברה הישראלית .א

ועל ראשי המכללות לחינוך להכיר בייחודיות הגיל הרך, בחשיבותה של הגננת להתפתחות הילדים ומכאן 

 בחשיבות הכשרתה.   

-יש להקפיד שהתכניות לגיל הרך תכשרנה גננות ראויות המסוגלות להתאים את עצמן לשינויים חברתיים .ב

שים בעולמנו ובחייהם של הילדים. הוועדה התרשמה שתכניות הלימודים המורכבות תרבותיים המתרח

מלימודי חינוך וחטיבות דיסציפלינאריות אינן מתאימות לאפיונים הייחודיים של הכשרה להוראה בגיל 

 הרך. 

מעבר לאמירות מרכזיות אלה, יש לתקן חולשות בסיסיות בתכניות לגיל הרך שעליהן הדוח מרחיב  .ג

 : בהמשך

 יש להגדיר ולבנות סגל ליבתי בתכניות לגיל הרך. .1

 יש לדאוג שרוב המרצים בתכניות יהיו מומחים בגיל הרך.  .2

 . האלהלתכניות של הסטודנטיות חשוב להעלות את סף הקבלה  .3

 יש להכשיר גננות לעבוד עם הורים ומשפחות, ולא רק עם הילדים. .4

לידה עד לטווח הגילאים של ברבות מהמכללות חסרה התייחסות אקדמית ומעשית מתאימה  .5

את יעודן כמכשירות מחנכות בעלות מיומנויות  די הצורךשלוש. לפיכך תכניות אלה אינן ממלאות 

 שש. גיל מתאימות  לחינוך ילדים בישראל מגיל לידה עד 

הישראלית ומורכבותה )לדוגמה, רב התייחסות למאפייני החברה אין ת הלימודים ובתכני .6

 הורים(.  הקשר עם ה או תרבותיות

ראוי שזו תדגיש את המחקר היישומי. ו ,יש לקבוע מדיניות לעידוד מחקר בתכניות לגיל הרך .7

מדיניות מגובשת והתייחסות מספקת אין בו ידי חברי הסגל מועט, ספוראדי ובהמחקר שנעשה 

 לגיל הרך. 

רך במכללה ביכולתה של המכללה לקיים תכנית ראויה. הגיל לכנית על המל"ג להתנות קיום ת .8

ים, ואחרות משאבים אנושיים וכספימ ונהנותן מבוססות קצת. רבים בין המכללות ההבדלים

המכללות מתקשות ליצור תכנית איכותית שתכשיר גננות לעבודה  מקצתקטנות ודלות משאבים. 

 (.וכיוצ"ב מבוססת, התנסות מודרכת היטבעם ילדי גן )סגל איכותי, תכנית לימודים 

המכללות יעבירו תקציבים לתחומי דעת  ,ות"תואנו חוששים שעם המעבר ל ,אור האמורל

גיל לתכניות ה"יוקרתיים" שמספקים כבר היום יותר מאמרים, מענקי מחקר ופרסום למכללות ויזניחו  את 

שמש מצפן המכוון את ראשי המכללות להכיר הרך המכשירות מחנכות לילדים.  דו"ח הוועדה שלנו צריך ל

   .הללולתכניות ה ראויאנו קוראים להם לתת תשומת לב . ובייחוד שלו בחשיבות הגיל הרך

 

 סקרנו:שפירוט הנושאים 

 סגל:  .א

והמדריכות  הדיסציפלינאריותבחוג הגיל הרך, המרצים בחטיבות הרך כולל את המרצים גיל לתכניות הסגל 

 הפדגוגיות. 
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 סגל ליבתי  .1.א

 מהמכללות אין סגל ליבתי יציב רבותבחוג אקדמי יציב בנוי בראש ובראשונה מסגל בעל ידע, מחויבות וחזון. 

 בחלקיות משרהמשרה. רבים מהמרצים עובדים  חלקיבומרצות מרצים נסמך על . הסגל בתכנית לגיל הרך

שמצב זה מקשה על הוועדה התרשמה מכללה, במכללות שונות ו/או במשרד החינוך. אותה ב בתכניות שונות

 בכמה לקראת כל שנת לימודים חדשה אינם יודעים בוודאות המרצים מקצת מחויבות לתכנית. יצירת 

 יראשמעבר ל הכרח לבסס סגל אקדמי ליבתי הוועדה רואה. נושאים הם מלמדים, ואילו קורסים הם מרצים

 . )למרות שרבות מהן עובדות בחלקיות משרה(יחסית  יציבות שמשרותיהןת והמדריכות הפדגוגיות והתכני

. מכיוון שכך, הרךגיל למומחים אינם  (הדיסציפלינאריותחטיבות )בעיקר במהמרצים  רבים

, (חינוך מיוחדאו , איסלאם, יהדות, קורסים בתחומי הדעת השונים )אמנות, מדעים הסטודנטיות לומדות 

בבית הספר היסודי סטודנטים שלומדים הוראה . לעתים קרובות הן לומדות עם מועט לגיל הרךשהקשר שלהם 

שונים במובהק מבית  בוואופי ההוראה הילדים תיכון. מבנה גן בית הספר האו ב בינייםהת בחטיב או אף

 הזההרך להכיר היטב את ההתפתחות בגיל גיל לעל המרצים שמלמדים סטודנטיות  ,הוועדה דעתהספר. ל

 .  הילדים ההוראה בגןואת אופי 

 מחסור ניכר ,מסגרות חינוכיותאו ניהול הורות ומשפחה בנושאים מסוימים המרכזיים לגיל הרך, כגון 

מתמקד קושי נוסף במרצים. נוכחנו במצבים שבהם מרצים מלמדים נושאים שאינם בתחום התמחותם. 

אין תואר שלישי. המכללות שואפות לגייס סגל בעיקר המומחים בגיל הרך,  ,לרבים מהםבהשכלת המרצים. 

ללמוד לתואר שלישי מעוניינים המרצים יש תואר שלישי. ללמוד להסגל  חברימעודדות את ועם תואר שלישי 

אך תואר שני יש מומחים עתירי ניסיון לגיל הרך המחזיקים במנחים בארץ. ראוי לציין ש למצואמתקשים אך 

גבש ול בתחום הגיל הרךבעלי תואר שלישי  מרציםעל המכללות להמשיך לגייס  .בתואר שלישי אינם מעוניינים

 סגל חוקר וסגל במסלול מומחים. קידום ל מסלולים מתאימים

 :הליבתי סגלהבעניין  המלצות הוועדה

 בהיקף של והוא מלמד בתכנית  שעיקר משרתו במכללה ,הגיל הרך סגל ליבתי יציב שלתכנית לוודא

 . לפחות חצי משרה

 לקדם אנו ממליצים על מספר דרכים תואר שלישי והתמחות בגיל הרך.  ישרוב הסגל לש להבטיח

 :  אפשרויות למידה לתואר שלישי של חברי סגל במכללות

 אפשר,. אנשי סגל מהמכללות לתואר שלישיסגל האוניברסיטאות להנחות  תגבור ועידוד 

 לייעד מענקי מחקר להדרכת סגל אקדמי מהמכללות בלימודים לתואר שלישי.  משל,ל

 עלקבוצות מחקר בחסות מכון מופ"ת/המל"ג/הקרן הלאומית למדע או גוף מדעי  גיבוש-

 .מכללתי אחר, בהנחיית סגל בכיר מהאוניברסיטאות כדי לקדם את הסגל לתואר שלישי

  להנחות את סגל הגיל הרך לתואר שלישי לפרופסורים מהאוניברסיטאות מתן אפשרות

   .ותמכללמהפרופסורים של  וףת/שיתמיכהב

  לדאוג שלכל חברי הסגל, כולל המרצים בחטיבות הדיסציפלינאריות, יש ידע עשיר בגיל הרך. על

 הידע של המרצה בהתמקדות על הגיל הרך. המכללות להבטיח המשך למידה בתחום 

  מומחים בגיל הרך שאינם חברי סגל לחוקרים ולחברי סגל מותאמים המסלולים לדאוג לעל המכללות

 אופי המשרה. על פי דרגות קידום  ולהציע חוקרים, 

  .לחברי סגל חוקרים, הכרחי להקטין את מספר שעות ההוראה ולפנות זמן למחקר 
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  של דאוג להערכה הולמת לו ותולחזק אהרך חשוב ולכן יש גיל למסלול המומחים

ו ולא יוזמות או פרויקטים( כמו) עשייה המתבסס עלוקידום חברי הסגל במסלול זה 

 על מחקר.  דווקא

 

  סגל ההדרכה .2.א

ת "תויש להסב את תשומת לב הו ההדרכה הפדגוגית עומדת בלב ההכשרה של הסטודנטיות בגיל הרך.

את  של המדריכות להדריך תפקידן . , לקראת מעבר המכללות לאחריותהלחיוניות ולייחודיות של התפקיד

במהלך הלימודים בעבודה ו רכשליישם את הידע שולסייע להן  אופי הפעילות הראוי בגנים לעהסטודנטיות 

  :של מדריכות פדגוגיותמרכזיים שני דגמי עבודה נו מצאבגן בצורה אינטגרטיבית.  

גננת,  רך כלל)בד במקומות אחרים גם, אשר בנוסף לעבודתה כמדריכה פדגוגית, מועסקת מדריכה .1

 לדידקטיקה של הגיל הרך.  היא מומחית ,מדריכה או מפקחת(

מדריכה שעובדת באחוזי משרה גבוהים במכללה כמדריכה פדגוגית וכמרצה בתחום הדעת שבו  .2

 התמחתה.

 לסייעמרכזי בתפקיד המדריכה הוא היבט שמאחר  .שני הדגמים ראויים ,ת חברי הוועדהדעל

, חשוב לוודא שהמדריכות מתרחש בשטחהעיוניים ל התיאוריות והקורסים ת בקישור ביןלסטודנטיו

מקומה של  להבטיח אתיש תכניות חינוכיות חדשות. בוגישות חינוכיות ב ,מחקרים עדכנייםבמעודכנות 

   . ת מקצוע מעודכנתשכא שרה להוראה בגיל הרךכהמדריכה הפדגוגית במסלול הה

 :ן סגל ההדרכהיבעני המלצות הוועדה

  תגמול  גישות חינוכיות ותכניות חינוכיות חדשותעל של המדריכות  לעדכון שוטףהמכללות לדאוג על(

 .השתלמויות, ימי עיון וכנסים(

  תכניות הלימודים של משרד החינוך. להתעדכן בהמדריכות חייבות 

  בפדגוגיה לגיל הרך ולא בהשלמת תכנים דיסציפלינריים. מתמקד תפקידן של המדריכות 

  ןנם בתחום התמחותשאימדריכות אינן מלמדות תחומי דעת ההמכללות לוודא שעל . 

 ת. וכגננ ו דווקאניסיון מעשי  בגיל הרך, לאלהן יהיה שהכרחי ו ,חשוב שלמדריכות יהיה תואר שלישי 

 ולתגמל אותן כסגל קבוע לשמור על מרכזיותן שון אין תואר שלישי. יש מדריכות מהדגם הרארוב הל

כמו בדומה לדגמים הקיימים בתכניות אקדמיות מקצועיות אחרות ) –מסלול מומחים על פי 

 במקצועות הבריאות(. 

 

 תנאי קבלה לתכנית .ב

 למסלול הזההקבלה  סףאך בכל מכללה,  בין הגבוהיםהרך הוא גיל ל תותכנימספר הסטודנטיות הלומדות ב

 לתכניות מתקבלותכתוצאה מכך,  .באותן מכללות אחרותלימוד  בתכניותהמקובל נמוך מבמרבית המכללות 

משפיע על אופי השיח בין המרצים הנמוך רף הקבלה . יחסיתנמוכים  נתוני פתיחה ותבעל סטודנטיותהאלה 

גיל להנמוכה של סטודנטיות בתכניות האקדמית ביטוי נוסף לרמתן  .מהן הדרישותמנמיך את ו, לסטודנטיות

ת מצטיינים ות תכניובמכללות מתקיימבתכניות המצטיינים.  שלהןהרך הוא אחוז ההשתתפות הנמוך 

ת למשוך למקצוע ההוראה סטודנטים בעלי ושואפ הןת יוזמה, למידה מעמיקה ומעורבות חברתית. והמעודד

כאלה זעום, ככל הנראה ת ולומדות בתכניההסטודנטיות לגיל הרך שמספר נתונים גבוהים במיוחד. נוכחנו 

נמוכים, ברוב המכללות ציוני הסטודנטיות במהלך הקבלה התנאי עם זה, בד בבד עם . נמוכיםבשל נתוני קבלה 
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 מהסטודנטיות.  יחסית הלימודים גבוהים במיוחד. מדובר כנראה באינפלציה של ציונים או בדרישות נמוכות

 הרך. גיל לדית של סף הקבלה ללימודים בתכניות ינדרשת העלאה מי ,לדעת חברי הוועדה

 

 הקבלה: תנאי ןבעניי המלצות הוועדה

  תכניות אחרותלתנאי הקבלה לת ולפחשווה שתהרך לרמה גיל ללהעלות את תנאי הקבלה לתכנית 

 .חינוך מיוחד( כמומכללה ) אותהב

 לעמוד בתנאי הקבלה.  ,לימודי מכינה ייעודיים שיסייעו למעוניינות בתחום  נהיגלה 

 את הרמה בטיח שיקבלת רישיון הוראה ועמידה במבחן רישוי להוראה ארצי לתנאי סף  לקבוע

 רך. הגיל הלימודי ב ראשון תוארהנדרשת מגננת, בוגרת 

 

 שלוש גיל לידה עד מטווח הגילאים  .ג

עיקר נוכחנו שיחד עם זאת שש.  לגיללידה השבין לטווח הגילאים הוראה תעודת לבוגרות  ותהמכללות מעניק

אקדמית ומעשית של בולט חוסר הכשרה ו ,וההתנסות מתמקדים בתקופת הגיל שבין שלוש לששהלימודים 

מספר מכללות בראוי לציין כי שההתפתחות בה משמעותית ביותר. , שלושגיל עד ה הסטודנטיות לתקופ

לא ייתכן שבוגרות מסלולי הגיל הרך . לוקה בחסר העיסוק ןברוב אך ,על תקופת גיל זולומדות הסטודנטיות 

, בעוד שהידע שלהן על ששגיל לידה עד בגילאי תקבלנה תעודה המעידה על שהן מומחיות בחינוך ילדים 

 . מינימלי בלבד פעוטותלתינוקות ולההתפתחות ודרכי החינוך הראויות 

 

 :שנים לידה עד שלושמהכשרה לטווח הגיל ה על המלצות הוועדה

  יצירת רצף חינוכי תוך ,הפעוטותאת האחריות לחינוך ייקח משרד החינוך שהוועדה ממליצה 

חינוך הילדים מהינקות תקדם את איכות החינוך של כלל  שלחשיבות ההבנת . מהינקות לבגרות

 תסייע לצמצום פערים חברתיים. והילדים במדינה 

  שלוש. גיל עד לפרק הזמן מומחה על המכללות לגייס סגל 

  בגיל הזהבידע הנוגע להתפתחות  הליבתילעדכן את הסגל יש. 

  ולוודא הילד הקורסים הקיימים שעניינם התפתחות התכנים והמקורות של המכללות לסקור את על

 . פרק זמן זההתייחסות ל

 הילד בגילאים אלההתפתחות שעניינם על המכללות להוסיף קורסים  ,במידת הצורך . 

 מקומות התנסות מתאימים  למצוא, למרות הקושי של המכללות להתנסות של הסטודנטיותאשר ב

ולדאוג לכך שהסטודנטיות תתנסינה  ומדריכות מתאימות, על המכללות למצוא פתרונות למצב זה

 :האפשרייםהפתרונות בין . במסגרות המחנכות תינוקות ופעוטות

  מכללהסמוך לאימוץ מעונות קיימים. 

  משפחתונים(או  )גנים פרטיים במסגרות פרטיותהתנסות. 

  יש מעון כזה(ש)במקומות  הבמעונות הנמצאים במרחב המכללהתנסות. 

  בתקופת גיל זו ןבמשפחותיהמעקב אחר התפתחות של ילדים. 

  ת של פעוטות.ות למסגרושנכנס תכניות התערבותבהתנסות 

 יש  לפיכךההסמכה של בוגרות הגיל הרך לניהול מעונות וגנים פרטיים.  להרחיב את  הוועדה ממליצה

 ועם הורים. עובדים עבודה עם צוות ובלהכניס לתכנית הלימודים קורסים בניהול מעון/גן פרטי, 
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 תכנית לימודים .ד

 מבנה התכנית  .1.ד

ליבת למודים  ישהנחה שה. בבסיס המתווה עומדת ת על פי מתווה אריאבותכניות הלימודים במכללות מאורגנ

יישום התכנית ברוב להערכתנו,  חוצה מסלולי גיל ומקצועות הוראה.משותפת בהכשרה להוראה והיא 

על מכיוון שהגננת היא המורה היחידה של ילדי הגן,  מתאים ללימודי תואר ראשון בגיל הרך. אינוהמכללות 

, מכיוון שגננות עובדות זאת ועוד ים. ללמוד כיצד ללמד את מגוון תחומי הדעת בתכנית הלימודהסטודנטיות 

 בטווחועולמם על התפתחות הילדים  על הסטודנטיות ללמוד ,(שנים עם ילדים בטווח גיל רחב )לידה עד שש

של  שתי חטיבותהוספת באת לימודי חוג הגיל הרך מרחיבות לגיל הרך הסטודנטיות  המכללותברוב . זהגיל 

בתכנית אין  בו בזמן, .לגיל הרךשאינם קשורים בהכרח  קורסים הן לומדות שם. דיסציפלינארייםלימודים 

נו ימיב חברה הישראליתמורכבות הלדיין ת ומותאמ ןת אינותכניה חשובים לגיל הרך. התכנים די הלימודים 

 )רב תרבותיות, מבנה המשפחות, מורכבות ההורות, תרבות דיגיטלית וכו'(. 

חשוב , וילדי הגן נמצאים בתקופה רגישה של רכישת שפה ,בחינוך מכיוון שהשפה מהווה כלי מרכזי

כמו להבטיח רמה לשונית נאותה בקרב הסטודנטיות. מכיוון שכך, עליהן ללמוד קורסים שעוסקים בשפה )

ממספר התרשמנו  ,שיח עם הסטודנטיות והבוגרותובת הלימודים והסילבוסים ובקריאת תכני(. לשון והבעה

המטלות אינן  גםחשיבותם.  עולים בהכרח בקנה אחד עםהיקפי הקורסים אינם אך  ,שעות הלימוד הרב

 ,את חשיבות הקורס והיקפו. נוכחנו שהסטודנטיות לומדות קורסים סמסטריאליים רבים ,לעתים ,הולמות

ריבוי הקורסים המחייבים נוכחות פיזית בא לעתים וקיימת לעתים כפילות וחזרה  על תכנים בין הקורסים. 

לתכנון טוב יותר של תכנית  חייבות לדאוגהמכללות קרובות על חשבון העמקה ופיתוח יכולת ללמידה עצמית. 

לבחינה מחודשת של מבנה הלימודים. אנו הזדמנות  מציעה. פתיחת מתווה אריאב הרךגיל ל הלימודים

 בגיל הרך. למקד אותןושעות הלימוד  לצמצם אתממליצים 

 בעניין תכנית הלימודים: המלצות הוועדה

 ועדכנית לגיל הרך קשורהלהיות  חייבת( הדיסציפלינאריות התכנית )כולל הקורסים בחטיבות. 

  בשפת האם )עברית/ערבית( לתגבר את לימודי הלשון וההבעה של הסטודנטיותיש . 

  תגענה לרמת שפה שתאפשר להן התפתחות וקידום אמן סטודנטיות שהעברית אינה שפת לדאוג שיש

 מקצועי ותפתח בפניהן את האפשרות ללימודים מתקדמים במוסדות אקדמיים בישראל. 

  הרצף )איזה קורס קודם לקורס אחר(. ותיאום בין הקורסים מבחינת התכנים ל לדאוגיש 

  את חשיבות הקורס  יהלמוהמטלות וש ,חשיבותם עולים בקנה אחד עםהיקפי הקורסים  שלוודא יש

 והיקפו. 

 עדכניהלסביבה ולמחקר לתקופה, שתכניות הלימודים תהיינה דינמיות ורגישות  על המכללות לוודא ,

 :נושאים מרכזיים בגיל הרך נוגעות בשהן ו

o  שלוש(. גיל תינוקות ופעוטות )עד  שלהתפתחות וחינוך 

o  .שפה: התפתחות שפה, הבעה בעל פה, פיתוח עושר לשוני, גישה לספר וניצני אוריינות 

o  .ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחותיהם  ודרכי שילובם בגן הילדים 

o  ורב תרבותית קשר עם הורים בחברה משתנהומשפחה, יחסי הורים ילדים . 

o ניהול מסגרת חינוכית. ו ניהול צוות 

o ספרים דיגיטליים, משחקי מחשב( כמודיגיטלי ) חינוך בגיל הרך בעולם. 

o .תזונה נכונה 



11 

 

 על . בתנועתםנו ילדים בגיל הרך נמצאים שעות רבות במסגרות חינוכיות ומוגבלים יחסית ימיב

תנועה בלימודים האקדמיים בולכלול אותו ואת הפעילות  המכללות להפנות משאבים לחינוך הגופני

 ובעבודה המעשית.

 

 התנסות מעשית .2.ד

של התנסות. הוועדה מכבדת את הדגמים השונים ורואה את היתרונות שונים דגמים ות עמציהמכללות 

היא מזערית  בשנה א'ברוב המכללות ההתנסות המעשית של הסטודנטיות הם. ל כל אחד ואחד מהיחסיים ש

רק , או ג'-מתמקדת בשנה ב' והמעשית ההתנסות  ",גן-אקדמיה". בעקבות מתווה אריאב ותכנית בהיקפה

אך  ,. המדריכות שואפות להגיע למסגרות איכותיותגווניםמ להתנסות המסגרות לבחירתהשיקולים ג'. בשנה 

המכללות המדריכות מקצת ב. מפקחות משרד החינוךשל החלטות ממטעמי נוחות או נובעת הבחירה  לעתים

מקבלות תגמול ש והמדריכות בפועל של הסטודנטיות הן הגננות ,ביקורי הדרכה בגניםלמעט כמגיעות אינן 

 ,ילדים בסיכוןו גיל הרך, כמו ניהול גן, עבודת צוות, קשר עם הוריםבנושאים משמעותיים לההדרכה.  עלסמלי 

 מעשית מספקת. התנסותאינן מקבלות  סטודנטיותה

 

 :המעשית לגבי ההתנסות המלצות הוועדה

 משנות הלימודים.   שנההתנסות תתקיים בכל לוודא ש 

 לא רק משלוש עד שש.  ,בטווח הגיל מלידה עד שש שהסטודנטיות מתנסות להבטיח 

  .לשים דגש חזק בהדרכה על פדגוגיה מותאמת לגיל הרך 

 סטודנטיות 15-תמנה יותר מלא קבוצת ההדרכה לוודא ש. 

 תדריך את הסטודנטיות בשדה ובסדנה. אחת מדריכה לוודא ש 

  על דעת המדריכות הפדגוגיות במסגרות חינוכיות איכותיות םתקייתלהבטיח שההתנסות. 

  פי סטנדרטים אלה.  לע לקבוע סטנדרטים לגננות מאמנות, ולבחור את הגננות 

 גננות, של ה מפגשים כך שהיא תכלול ,בין צוות המכללה לגננות המאמנות את התקשורת לשפר

 .והסטודנטיותמדריכות ה

  ראוי את הגננות המאמנות. כלתגמל 

  במסגרת ההתנסות )לא פחות מארבעהעם המדריכה פעמים אחדות תפגשנה לוודא שהסטודנטיות 

 (.מפגשים בסמסטר

  .להקפיד שהסטודנטיות פעילות בכל יום התנסות ואינן רק צופות בגננות 

  קשר ניהול גן, עבודת צוות, כמו  הרך,גיל למרכזיים בחינוך  נושאיםב לעסוק בהרחבהעל ההתנסות

חינוך גופני, ילדים בסיכון, ילדים עם קשיים קשר עם גורמים בקהילה,  עם הורים,

 התפתחותיים/חברתיים ותזונה.

  כמו קשר עם הורים, עבודת צוות, או  ,אין לסטודנטיות אפשרות להתנסות בפועל בהםשבמצבים

 סימולציות בכיתה או במסגרת אחרת.   כמו יים חלופא פתרונות ולמציש  ,עבודה מול מסגרות עירוניות

 

 גן:  -אקדמיה  .א.2.ד

טודנטיות שמתנסות בדגם זה ס. בגיל הרך גן-אקדמיה או ,כיתה-דגם ההתנסות אקדמיהל נחשפההוועדה 

מתחילת השנה השלישית בשבוע שלושה ימים של  חשובהלהתנסות ו וב'התנסות בשנים א' יום ל זוכות
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שהן  סיפרוהן מהתנסות מקיפה זו.  לומדות הרבהבשיח עם הסטודנטיות והבוגרות התרשמנו שהן לימודיהן. ל

 גובשכיתה אשר -אקדמיהה למדה שעל פי דגם ועדהומהוות חלק מהצוות וזוכות לשיתוף פעולה עם הגננות. ה

א'  יםבשנ ההתנסותלבוא במקום שמתקיימת כיום בשנה השלישית ללימודים אמורה  ההתנסות ,בתי הספרל

בשונה מהתנסות בבית ספר שיכולה להיות  עדה סוברים שדגם זה אינו מתאים להכשרת גננות.וחברי הו וב'.

החיים הראשונות בשנות קבוצת גיל אחת. לגננת אחת וללגן אחד,  לגיל הרך חושף את הסטודנטית ואהמגוונת, 

סטודנטיות . ההבדלים ההתפתחותיים בין הילדים גדולים בהרבה מאשר בגילאי בית הספר היסודי והתיכון

 יש להתאים את דגם , שמתמחות בהוראה בגיל הרך חייבות להתנסות בטווח גיל רחב ובמספר גנים. לפיכך

 גני הילדים.  במבנה הארגוני הייחודי עליו אמונות הגננות ולשטווח הגיל לכיתה -אקדמיהה

 :גן-בעניין אקדמיה המלצות הוועדה

  כתחליף חייבת לבוא כתוספת בשנה השלישית ללימודים ולא  גן-אקדמיהבדגם בשטח התנסות

 התנסות בשנתיים הקודמות. ל

 גן. -לדאוג להכשרה של גננות מאמנות בתכנית אקדמיה 

  לע, נוסף הצוות המקצועי בגן שללהגדיר את תפקידה החדש והשונה של המדריכה הפדגוגית כמנחה 

 . הדרכת הסטודנטיות

 

 הרחבת הכשרה  .ב.2.ד

להוראה בחינוך  ב' ו/אוהמכללות הסטודנטיות מרחיבות את ההכשרה שלהן להוראה בכיתות א' ומקצת ב

של  גישת השילוב נוכחול שמונה(גיל )עד  בעולםטווח הגיל הרך התפיסה ההתפתחותית של  נוכחלהמיוחד. 

הרחבת ההכשרה להוראה לכיתות ב, הוועדה רואה יתרונות ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות

בהרחבות לא יבואו על חשבון תכנית הלימודים הסדירה  שהלימודים יש לוודא אולםלחינוך המיוחד. ו א' ב'

 שש(. גיל של לימודי הגיל הרך )עד 

 :בעניין הרחבת הכשרה הוועדה המלצות

 במסגרת  למידהלא יבואו על חשבון  (המעשית וההתנסותהלימודים התאורטיים ) לימודי ההרחבה

 תכנית הלימודים הסדירה, אלא בנוסף להן.

 

 רב תרבותיות .3.ד

-היבטים התפתחותייםבאיזון בין הכשרה מציאת במכללות הוא  גיל הרךה תכניות אתגר מרכזי העומד בפני 

תכניות . ייחודיים תרבותייםו חברתייםלבין נושאים המביאים לידי ביטוי היבטים ניברסליים ואחינוכיים 

הסללה לעבודה  ותהיכרות מצומצמת עם עולמות תרבותיים מגוונים, ויוצרכוללות   ות הלימודים הנוכחי

ראוי להכשיר בוגרות היכולות  ,להערכת חברי הוועדה דתי וערבי(.-ממלכתיבזרמי החינוך השונים )ממלכתי, 

 להשתלב במסגרות חינוכיות בזרמים השונים. 

 :המלצות הוועדה בעניין רב תרבותיות

   בהתפתחות וחינוך אוניברסליים היבטים יתייחסו לם מרכזיים קורסיכך ש הלימודיםלהבנות את יש

 כל הזרמים. לבגיל הרך באופן המתאים 

 יש לעסוק בהיבטים  (ספרות ילדיםו חגים כמו)להם נגיעה לתרבות אשר  דיסציפלינרייםקורסים ב

  .תרבותיים ודתיים בזיקה לגיל הרך

  תרבויות כגון: קהילות ומשפחות מגוונות, -רבקורסים על היבטים של בתכנית הלימודים לשלב יש

 סגנונות הורות, חגים ומנהגים בקהילות השונות. 
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  לקיים קורסים  אפשרלעודד מפגשים בין תרבותיים של סטודנטיות ומרצים ממכללות שונות. יש

נושאים הנוגעים לגיל הרך )בשילוב של פעילות מקוונת ומפגשים אישיים(, כנסים במשותפים 

 הכוללים קבוצות  דיון משותפת ועוד. 

 

 מחקר  .ה

לשניים: המחקר של חברי הסגל  והוראת  נחלקמחקר בתכניות לגיל הרך במכללות להוראה העיסוק שלנו ב

. באופן כללי התרשמנו שהנהלות המכללות מעודדות מחקר, אך ברוב המכללות לא יותהמחקר לסטודנט

 . הסטודנטיותמצאנו מדיניות ברורה בנוגע למחקר של הסגל או בנוגע להוראת המחקר והידע של 

 סגל:  .1.ה

התרשמנו שהמחקר של חברי הסגל בתחומים הנוגעים לגיל הרך מצומצם. מתוך הכרה בחשיבות  ככלל,

, הנהלות המכללות מכללות אקדמיותהן המכללות לחינוך , ומאחר שת"תוהמחקר, וכחלק מהמעבר הצפוי לו

רה מש גיבושלא מצאנו מדיניות ברורה של תקצוב ו ,עסוק במחקר. עם זאתלגיל הרך הסגל מעודדות את 

המכללות תומכות במחקר באמצעים מגוונים כגון תמיכה מקצת מתאימה למחקר מבחינת שעות הוראה. 

המחייב שעות הוראה  ,בעריכה לשונית. אולם, מבנה המשרה במכללותים וסטטיסטיבנתונים סיוע וכספית 

ומפרסמים את חוקרים ההמרצים בגיל הרך מעטים . לפיכך, למחקרלהתפנות סגל על המקשה  ,רבות

 מחסורמחקריהם.  הקושי בולט במכללות הקטנות המתקשות להקים מרכזי מחקר בגלל מכשלות תקציביות ו

 בסגל אקדמי בעל ידע מתודולוגי ומוטיבציה לחקור. 

 יוצרת, וזו (לשדה )מוסדות חינוכיים לילדים בגיל הרך נגישותיש לסגל לאופי המחקר, התרשמנו כי  אשר

נקרית לסגל תכניות הגיל הרך הזדמנות למחקר ייחודי בנושאים הקשורים לתהליכי הוראה ולמידה בגיל הרך. 

על המל"ג/ות"ת לדאוג לקביעת  ,להערכתנו בתחום המחקר היישומי. של ממשהזדמנות לתרום תרומה 

   של הסגל. למשרות ההוראה ולהתייחס ,מדיניות ברורה של דרישת המחקר ותקצובו במכללות להוראה

 :בנוגע למחקר של הסגל המלצות הוועדה

 ת את משר צמצםלכך יש  שםל. הרךגיל את הלחברי הסגל הליבתי החוקר זמן מחקר ות הקצל

 ההוראה שלהם. 

  קשר רציף עם חברי סגל הגיל הרך ודואגת המקיימת בכל מכללה יש לדאוג לרשות מחקר פעילה

 קיום כנסים וכו'. ליעוץ סטטיסטי, ליסיוע בתכנון מחקר, ללפרסום קולות קוראים רלוונטיים, 

 השתתפותם הפעילה של חברי סגל הגיל הרך בכנסים בארץ ובעולם. מומלץ למוסדות לסייע בתקצוב 

  לעודד ולתגמל חברי סגל העוסקים במחקר יישומי בכלל, ובמחקר של תכניות ייחודיות מומלץ

 למכללה שלהם בפרט.  

 לעודד ולתגמל יצירת קבוצות מחקר. יש לעודד קבוצות תוך מכללתיות )לדוגמה,  /ות"תעל המל"ג

מכללתיות )שיתוף פעולה בין חוקרים -מרצים דיסציפלינריים ומרצים מומחים בגיל הרך(, בין

  .(, וכאלה המשתפות חוקרי אוניברסיטה ומכללהבתחום

  ים במסגרת התכנית נעשחשיבות לפרסום מחקרים ה ישפרסום בשפה האנגלית, המעבר לחשיבות

לפיכך, יש הנגשתם לאנשי החינוך )מפקחות, גננות, סייעות וכו'(. לו /ערביתלגיל הרך בשפה העברית

 לפרסומים אלה בשיקולי הקידום של חברי הסגל. נרחבלתת מקום 
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 :סטודנטיותהוראת המחקר והפעילות המחקרית של  .2.ה

הסטודנטיות לומדות שני קורסים בשיטות מחקר )כמותיות ואיכותניות(. עם זאת, ברוב המכללות 

אנו סבורים, . הידע של הסטודנטיות בתחום המחקר לוקה בחסרמשמעית היא כי -התרשמותנו הגורפת והחד

מאפשרים להן להבין  אינםהתואר  לימודימחקר בקורסים השונים  ביחס לעל כן, כי הקורסים המחקריים וה

ההכשרה המחקרית .  בעין ביקורתית ב משמעות של מחקר, ללמוד מתודולוגיות שונות ולקרוא מחקריםהיט

מכינה אותן היטב ללמודים מתקדמים או לשילוב מחקר בעבודת השדה. מעבר לכך,  אינהשהן מקבלות 

. על כן, על תואר ראשון בעלותהבנה יעילה של מחקר תסייע להן להיות גננות טובות יותר  ,להערכת הוועדה

 המכללות לקדם את ההבנה המחקרית של הסטודנטיות. 

 :ידע של סטודנטיות בתחום המחקרעל ה המלצות הוועדה

  וביקורתית בכל הקורסים. מושכלתעל המכללות ללמד את הסטודנטיות לקרוא מחקר בצורה 

  ספרות מחקרית עשירים ומגוונים.ולסטודנטיות גישה למאגרי מידע יש להבטיח 

  כתיבה אקדמית וקריאה של מחקר בגיל הרך.שעניינו להכניס לתכנית הלימודים קורס יש 

  בגיל הרך במחקר של מרצים ותלשתף סטודנטיראוי. 

  בגיל עוסקים התלמדנה מאמרים  –פטור רמת לדאוג שהסטודנטיות לגיל הרך הלומדות אנגלית ליש

ותגענה לרמת קריאה המאפשרת קריאת מאמרים ופותחת פתח ללימודים מתקדמים  הרך

 . באוניברסיטה

 

 מגבלות הדוח .ו

פעלה על סמך דוחות שהוגשו מהמכללות וביקור של יום של תכניות הגיל הרך במכללות וועדת ההערכה 

את הנעשה במכללות  במישריןלא בדקנו חברי וועדה.  שלושה עד ארבעהנכחו בדרך כלל . בביקורים במכללה

המכללות על . הסטודנטיות בהתנסות המעשיתלא הערכנו את תוצרים.  להעריך לעומקיתה לנו אפשרות יולא ה

שמתבצע אלקטרונית ברוב המכללות. על ההוראה  לסקרמעבר , להקפיד לקיים הערכות עצמיות שוטפות

, רמת המחקר, ואיכות הלימודים ת, תכניתסגל התכנישל  שיפורלה והערכלהמכללות לפעול באופן שוטף 

 ההוראה של הבוגרות. 

 

 לסיכום 

שילדים  כדי . בחיים את המצע ללמידה ולהתפתחות מניחתורם לחוויות ילדות משמעותיות וגיל הרך החינוך ב

הפוטנציאל הגלום בהם, יש לדאוג למימוש מלוא להתפתח ולמצות את  מתקופת הילדות ויזכו להזדמנותייהנו 

ההכרה  במרכזיות הגיל הרך בהתפתחות ולקיחת אחריות על הכשרה ראויה  . מהגיל הרךהולם זכותם לחינוך 

להכשרה ראויה של מחנכות . את איכות החינוך של כלל הילדים במדינהיקדמו  זההשל מחנכות הילדים בגיל 

מחקרים שנעשו . כולה הקהילהעל ו יהםיש פוטנציאל להשפיע לא רק על הילדים אלא גם על משפחותלגיל הרך 

בגיל הרך הן בין ההשקעות הטובות ביותר שחברה  בונותונ מותאמות ים, כי השקעותעלכלכלה מתחום הב

לחינוך בגיל בהכשרה  תמוגדל השקעה תקציבית וחינוכיתב, ראייה רחבה של התפתחות וחינוךיכולה לבצע. 

לצמצום פערים חברתיים  תסייעווה ובעתיד, רווחתם של הילדים, תקדם את הישגיהם בהול תתרום, הרך

 .של ישראל חוסנה החברתי והכלכליהעלאת לו
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 הוועדה : סיכום המלצות4פרק 

 סגל ליבתי:

  לוודא שלתכנית הגיל הרך סגל ליבתי יציב, שעיקר משרתו במכללה והוא מלמד בתכנית בהיקף של

 . לפחות חצי משרה

 לקדם אנו ממליצים על מספר דרכים תואר שלישי והתמחות בגיל הרך.  ישרוב הסגל ללהבטיח ש

 :  אפשרויות למידה לתואר שלישי של חברי סגל במכללות

 אפשר,סגל האוניברסיטאות להנחות אנשי סגל מהמכללות לתואר שלישי.  תגבור ועידוד 

  לייעד מענקי מחקר להדרכת סגל אקדמי מהמכללות בלימודים לתואר שלישי. משל,ל

 קבוצות מחקר בחסות מכון מופ"ת/המל"ג/הקרן הלאומית למדע או גוף מדעי על גיבוש-

 .מכללתי אחר, בהנחיית סגל בכיר מהאוניברסיטאות כדי לקדם את הסגל לתואר שלישי

  להנחות את סגל הגיל הרך לתואר שלישי לפרופסורים מהאוניברסיטאות מתן אפשרות

   ות.מכללמהפרופסורים של  וףת/שיתמיכהב

  לדאוג שלכל חברי הסגל, כולל המרצים בחטיבות הדיסציפלינאריות, יש ידע עשיר בגיל הרך. על

 הידע של המרצה בהתמקדות על הגיל הרך. המכללות להבטיח המשך למידה בתחום 

  על המכללות לדאוג למסלולים המותאמים לחברי סגל חוקרים ולחברי סגל מומחים בגיל הרך שאינם

 אופי המשרה. על פי דרגות קידום  ולהציעחוקרים,  

  .לחברי סגל חוקרים, הכרחי להקטין את מספר שעות ההוראה ולפנות זמן למחקר 

  גיל הרך חשוב ולכן יש לחזק אותו ולדאוג להערכה הולמת של למסלול המומחים

ו יוזמות או פרויקטים( ולא כמוחברי הסגל במסלול זה וקידום המתבסס על עשייה )

 על מחקר.  דווקא

 סגל ההדרכה:

  גישות חינוכיות ותכניות חינוכיות חדשות )תגמול על של המדריכות  לעדכון שוטףעל המכללות לדאוג

 השתלמויות, ימי עיון וכנסים(.

  תכניות הלימודים של משרד החינוך. להתעדכן בהמדריכות חייבות 

  ים דיסציפלינריים. בפדגוגיה לגיל הרך ולא בהשלמת תכנמתמקד תפקידן של המדריכות 

 ן. נם בתחום התמחותמדריכות אינן מלמדות תחומי דעת שאיהעל המכללות לוודא ש 

 כגננות.  ו דווקאחשוב שלמדריכות יהיה תואר שלישי, והכרחי שיהיה להן ניסיון מעשי  בגיל הרך, לא 

 מדריכות מהדגם הראשון אין תואר שלישי. יש לשמור על מרכזיותן כסגל קבוע ולתגמל אותן רוב הל

כמו בדומה לדגמים הקיימים בתכניות אקדמיות מקצועיות אחרות ) –מסלול מומחים על פי 

 במקצועות הבריאות(. 

 הקבלה: תנאי

  לתכניות אחרות  לתנאי הקבלהלפחות שווה שתגיל הרך לרמה ללהעלות את תנאי הקבלה לתכנית

 חינוך מיוחד(. כמומכללה ) אותהב

 לעמוד בתנאי הקבלה.  ,לימודי מכינה ייעודיים שיסייעו למעוניינות בתחום  נהיגלה 

 בטיח את הרמה שיקבלת רישיון הוראה ועמידה במבחן רישוי להוראה ארצי לתנאי סף  לקבוע

 רך. הגיל הלימודי תואר ראשון בהנדרשת מגננת, בוגרת 
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 :שנים לידה עד שלושמהכשרה לטווח הגיל ה

  תוך יצירת רצף חינוכי הפעוטותהוועדה ממליצה שמשרד החינוך ייקח את האחריות לחינוך ,

חינוך הילדים מהינקות תקדם את איכות החינוך של כלל  שלחשיבות המהינקות לבגרות. הבנת 

 הילדים במדינה ותסייע לצמצום פערים חברתיים. 

  שלוש. גיל עד לפרק הזמן על המכללות לגייס סגל מומחה 

  בגיל הזהלעדכן את הסגל הליבתי בידע הנוגע להתפתחות. 

  הילד ולוודא הקורסים הקיימים שעניינם התפתחות התכנים והמקורות של המכללות לסקור את על

 . התייחסות לפרק זמן זה

 הילד בגילאים אלהפתחות על המכללות להוסיף קורסים שעניינם הת ,במידת הצורך . 

  מקומות התנסות מתאימים  למצואלהתנסות של הסטודנטיות, למרות הקושי של המכללות אשר

ומדריכות מתאימות, על המכללות למצוא פתרונות למצב זה ולדאוג לכך שהסטודנטיות תתנסינה 

 :האפשרייםהפתרונות בין במסגרות המחנכות תינוקות ופעוטות. 

 מכללהסמוך לימים אימוץ מעונות קי. 

 משפחתונים(.או  )גנים פרטיים התנסות במסגרות פרטיות 

 יש מעון כזה(ש)במקומות  ההתנסות במעונות הנמצאים במרחב המכלל. 

 בתקופת גיל זו ןמעקב אחר התפתחות של ילדים במשפחותיה. 

 שנכנסות למסגרות של פעוטות. התנסות בתכניות התערבות 

   יש  לפיכךההסמכה של בוגרות הגיל הרך לניהול מעונות וגנים פרטיים.  להרחיב אתהוועדה ממליצה

 ועם הורים. עובדים עבודה עם צוות ובלהכניס לתכנית הלימודים קורסים בניהול מעון/גן פרטי, 

 תכנית הלימודים:

  לגיל הרך ועדכנית. קשורההתכנית )כולל הקורסים בחטיבות הדיסציפלינאריות( חייבת להיות 

  לתגבר את לימודי הלשון וההבעה של הסטודנטיות בשפת האם )עברית/ערבית(. יש 

  תגענה לרמת שפה שתאפשר להן התפתחות וקידום אמן לדאוג שסטודנטיות שהעברית אינה שפת יש

 מקצועי ותפתח בפניהן את האפשרות ללימודים מתקדמים במוסדות אקדמיים בישראל. 

  ת התכנים והרצף )איזה קורס קודם לקורס אחר(. לדאוג לתיאום בין הקורסים מבחיניש 

  את חשיבות הקורס  יהלמוושהמטלות  ,חשיבותם עולים בקנה אחד עםהיקפי הקורסים  שלוודא יש

 והיקפו. 

  עדכניהעל המכללות לוודא שתכניות הלימודים תהיינה דינמיות ורגישות לתקופה, לסביבה ולמחקר ,

 הרך :נושאים מרכזיים בגיל נוגעות בשהן ו

o  שלוש(. גיל התפתחות וחינוך של תינוקות ופעוטות )עד 

o  .שפה: התפתחות שפה, הבעה בעל פה, פיתוח עושר לשוני, גישה לספר וניצני אוריינות 

o  .ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחותיהם  ודרכי שילובם בגן הילדים 

o  קשר עם הורים בחברה משתנה ורב תרבותית. ומשפחה, יחסי הורים ילדים 

o ניהול מסגרת חינוכית. ו ניהול צוות 

o ( כמוחינוך בגיל הרך בעולם דיגיטלי .)ספרים דיגיטליים, משחקי מחשב 

o .תזונה נכונה 
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 על בתנועתםנו ילדים בגיל הרך נמצאים שעות רבות במסגרות חינוכיות ומוגבלים יחסית ימיב .

בתנועה בלימודים האקדמיים ולכלול אותו ואת הפעילות  חינוך הגופניהמכללות להפנות משאבים ל

 ובעבודה המעשית.

 :המעשית התנסות

  משנות הלימודים.   שנהלוודא שהתנסות תתקיים בכל 

 לא רק משלוש עד שש.  ,להבטיח שהסטודנטיות מתנסות בטווח הגיל מלידה עד שש 

  .לשים דגש חזק בהדרכה על פדגוגיה מותאמת לגיל הרך 

  סטודנטיות 15-תמנה יותר מלא לוודא שקבוצת ההדרכה. 

 תדריך את הסטודנטיות בשדה ובסדנה. אחת מדריכה לוודא ש 

  במסגרות חינוכיות איכותיות על דעת המדריכות הפדגוגיות. םתקייתלהבטיח שההתנסות 

  ,פי סטנדרטים אלה.  לעולבחור את הגננות  לקבוע סטנדרטים לגננות מאמנות 

 של הגננות,  מפגשיםכך שהיא תכלול  ,לשפר את התקשורת בין צוות המכללה לגננות המאמנות

 המדריכות והסטודנטיות.

  ראוי את הגננות המאמנות. כלתגמל 

  במסגרת ההתנסות )לא פחות מארבעהלוודא שהסטודנטיות תפגשנה עם המדריכה פעמים אחדות 

 (.מפגשים בסמסטר

  .להקפיד שהסטודנטיות פעילות בכל יום התנסות ואינן רק צופות בגננות 

  קשר גיל הרך, כמו ניהול גן, עבודת צוות, לנושאים מרכזיים בחינוך ב לעסוק בהרחבהעל ההתנסות

קשר עם גורמים בקהילה, חינוך גופני, ילדים בסיכון, ילדים עם קשיים  עם הורים,

 רתיים ותזונה.התפתחותיים/חב

  כמו קשר עם הורים, עבודת צוות, או  ,בהם אין לסטודנטיות אפשרות להתנסות בפועלשבמצבים

 יים כמו סימולציות בכיתה או במסגרת אחרת.   חלופיש למצוא פתרונות  ,עבודה מול מסגרות עירוניות

 גן:-אקדמיה

  גן חייבת לבוא כתוספת בשנה השלישית ללימודים ולא כתחליף -בדגם אקדמיהבשטח התנסות

 להתנסות בשנתיים הקודמות. 

 גן. -לדאוג להכשרה של גננות מאמנות בתכנית אקדמיה 

  לעלהגדיר את תפקידה החדש והשונה של המדריכה הפדגוגית כמנחה של הצוות המקצועי בגן, נוסף 

 הדרכת הסטודנטיות. 

 הרחבת הכשרה:

  לימודי ההרחבה )הלימודים התאורטיים וההתנסות המעשית( לא יבואו על חשבון למידה במסגרת

 תכנית הלימודים הסדירה, אלא בנוסף להן.

 רב תרבותיות:

   להבנות את הלימודים כך שקורסים מרכזיים יתייחסו להיבטים אוניברסליים בהתפתחות וחינוך יש

 בגיל הרך באופן המתאים לכל הזרמים. 

 חגים וספרות ילדים( יש לעסוק בהיבטים  כמוקורסים דיסציפלינריים שלהם נגיעה לתרבות )ב

 תרבותיים ודתיים בזיקה לגיל הרך. 
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  תרבויות כגון: קהילות ומשפחות מגוונות, -לשלב בתכנית הלימודים קורסים על היבטים של רביש

 סגנונות הורות, חגים ומנהגים בקהילות השונות. 

  לקיים קורסים  אפשרלעודד מפגשים בין תרבותיים של סטודנטיות ומרצים ממכללות שונות. יש

נושאים הנוגעים לגיל הרך )בשילוב של פעילות מקוונת ומפגשים אישיים(, כנסים במשותפים 

 הכוללים קבוצות  דיון משותפת ועוד. 

 :של הסגל מחקר

 את משרת  צמצםכך יש ל שםהרך. ל גילאת הלחברי הסגל הליבתי החוקר זמן מחקר ות הקצל

 ההוראה שלהם. 

  קשר רציף עם חברי סגל הגיל הרך ודואגת המקיימת בכל מכללה יש לדאוג לרשות מחקר פעילה

 קיום כנסים וכו'. ליעוץ סטטיסטי, ליסיוע בתכנון מחקר, ללפרסום קולות קוראים רלוונטיים, 

  חברי סגל הגיל הרך בכנסים בארץ ובעולם.השתתפותם הפעילה של מומלץ למוסדות לסייע בתקצוב 

  לעודד ולתגמל חברי סגל העוסקים במחקר יישומי בכלל, ובמחקר של תכניות ייחודיות מומלץ

 למכללה שלהם בפרט.  

 לעודד ולתגמל יצירת קבוצות מחקר. יש לעודד קבוצות תוך מכללתיות )לדוגמה,  /ות"תעל המל"ג

מכללתיות )שיתוף פעולה בין חוקרים -בגיל הרך(, בין מרצים דיסציפלינריים ומרצים מומחים

 (, וכאלה המשתפות חוקרי אוניברסיטה ומכללה. בתחום

  ים במסגרת התכנית נעשפרסום בשפה האנגלית, יש חשיבות לפרסום מחקרים ההמעבר לחשיבות

פיכך, יש הנגשתם לאנשי החינוך )מפקחות, גננות, סייעות וכו'(. לללגיל הרך בשפה העברית/ערבית ו

 לפרסומים אלה בשיקולי הקידום של חברי הסגל. נרחבלתת מקום 

 ידע של סטודנטיות בתחום המחקר:ה

 .על המכללות ללמד את הסטודנטיות לקרוא מחקר בצורה מושכלת וביקורתית בכל הקורסים 

  ספרות מחקרית עשירים ומגוונים.ולסטודנטיות גישה למאגרי מידע יש להבטיח 

  לתכנית הלימודים קורס שעניינו כתיבה אקדמית וקריאה של מחקר בגיל הרך.להכניס יש 

 .ראוי לשתף סטודנטיות במחקר של מרצים בגיל הרך 

  עוסקים בגיל התלמדנה מאמרים  –פטור רמת לדאוג שהסטודנטיות לגיל הרך הלומדות אנגלית ליש

ים מתקדמים הרך ותגענה לרמת קריאה המאפשרת קריאת מאמרים ופותחת פתח ללימוד

 באוניברסיטה. 
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 :על החתום

 

 

                           

___________  _____________    ______________________________ 

 פרופ' מרים מבורך                                     יו"ר                            -פרופ' דורית ארם  

 

     

 

  __ __    ____________________________ 

   ד"ר יאיר זיו      פרופ' צ'ארלס גרינבאום

 

      

  __ __    ____________________________ 

         פרופ' יעקב יבלון                                                                  פרופ' מרגלית זיו      

                                     

              

  __ __    ____________________________ 

      ד"ר אביבה סברדלוב                          פרופ' מיכל פרלמן      
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 : כתב מינוי1נספח 

 

 

 

 

 
 ט' סיון, תשע"ו

 2016יוני,  15
 

 לכבוד
 פרופ' דורית ארם
 בית הספר לחינוך

 אביב-אוניברסיטת תל
 

 הנכבדה,פרופ' ארם 

המועצה להשכלה גבוהה שמה לה למטרה לשפר ולהבטיח את המשך המצוינות והאיכות של ההשכלה הגבוהה 
 בישראל, בין השאר באמצעות תהליכי הערכה שוטפים של תחומי לימוד במוסדות האקדמיים.

ועדת הערכה שתבחן את תכניות ה הקימה המועצה להשכלה גבוה 9.6.2015בהמשך להחלטתה מיום 
 הלימודים להכשרת עובדי הוראה בתחום הגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך.

 במסגרת עבודתה מתבקשת הוועדה:

 לבחון את דו"חות ההערכה העצמית של המוסדות המקיימים תכניות לימודים בתחום זה. .1

 לערוך ביקור בכל אחד מהמוסדות המוערכים. .2

ביחס לכל מוסד ומוסד ובו ממצאי הוועדה,  פרטנייםלהגיש למועצה להשכלה גבוהה דו"חות  .3
 מסקנותיה והמלצותיה.

להכשרת המורים  רוחבילהגיש למועצה להשכלה גבוהה דו"ח מסכם המתייחס באופן  .4
 בתחום הגיל הרך בישראל. 

 
 

וועדת כיו"ר מנות אותך לכהן אני מודה לך על הסכמתך לקחת חלק במשימה חשובה זאת, ושמחה בזאת ל
 הערכת האיכות. 

 הרכב הוועדה יהיה כלהלן:

ד"ר  פרופ' מרים מבורך, , פרופ' צ'ארלס גרינבאום, ד"ר יאיר זיו, פרופ' מרגלית זיו, יו"ר - פרופ' דורית ארם
 .פרופ' מיכל פרלמן, אביבה סברדלוב

 גב' תמר מעגן אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.

 
 ילות הוועדה וסמכויותיה מופיעים בנספח המצורף.פרטים לגבי פע

 אני מאחלת לך ולוועדה עבודה פורייה והצלחה רבה.

 

 בברכה,
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 ד"ר רבקה ודמני )שאומן(
 סיו"ר

 המועצה להשכלה גבוהה
 

 מצ"ב: נספח לכתב המינוי

 
 העתק:

 שאול, סמנכ"ל הערכת איכות, מל"ג-ד"ר ורדה בן
 האגף להערכת איכות, מל"ג אפרתי, רכזת הוועדה,-גב' תמר מעגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לוח זמנים לביקורי הוועדה להערכת איכות 
 התכניות לגיל הרך במכללות לחינוך 

 תאריך ביקור/פגישה משתתפים מוסד א' משתתפים מוסד ב' מיקום

משרדי ב.ס.ר 
גן-רמת

-כל חברי הוועדה -משותף   
 9:00-14:00 

הכנה לביקורים )סמינר 
הקיבוצים, לוינסקי, 

תלפיות, אורות ישראל(

שישי
 11.11.16

12.11.16שבת 

סמינר 
-תל ,הקיבוצים

, + לוינסקיאביב
 אביב-תל

–לוינסקי 
9:00-15:30

 –סמינר הקיבוצים 
9:00-15:30 

ביקור במוסדות
ראשון

 13.11.16

+  , חולוןתלפיות
, אורות ישראל

 רחובות

 -אורות ישראל
9:00-15:30 

 –תלפיות 
9:00-15:30 ביקור במוסדות

שני
 14.11.16

משרדי ב.ס.ר 
גן-רמת

–כל חברי הוועדה -משותף
 9:00-15:00 

, בית ברלהכנה לביקורים )
מכללת ירושלים, אמונה 

 אפרתה( + כתיבה

שלישי
 15.11.16

, כפר בית ברל
סבא

בית ברל 
9:00-15:30 

ביקור במוסדות
רביעי

16.11.16

, מכללת ירושלים
+  ירושלים

, אמונה אפרתה
 ירושלים

–אמונה אפרתה 
 9:00-15:30 

–מכללה ירושלים 
ביקור במוסדות 9:00-15:30 17.11.16חמישי 

משרדי ב.ס.ר 
גן-רמת

–כל חברי הוועדה -משותף
  9:00-13:00 

, שאנןהכנה לביקורים )
המכללה הערבית חיפה, 

, גורדון, אוהלו, סכנין
 ( + כתיבהאורנים

שישי
 18.11.16

19.11.16שבת 

+ , חיפהשאנן
המכללה 

הערבית, חיפה

המכללה הערבית חיפה 
– 

9:30-16:00

–שאנן 
9:30-16:00 ביקור במוסדות

ראשון
 20.11.16

+  , קצריןאוהלו
 סכניןמכללת 

 –סכנין 
9:00-15:30

–אוהלו 
9:00-15:30 ביקור במוסדות

שני
 21.11.16

גורדון, 
+אורנים, חיפה

 קרית טבעון

–אורנים 
9:00-15:30

 –גורדון 
10:30 – 17:00  22.11.16שלישי   ביקור במוסדות

רמת גן-ב.ס.ר  –כל חברי הוועדה -משותף
הכנה )אלקאסמי, דוד ילין( 

 וכתיבה
רביעי

 23.11.16

נספח 2:



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9:00-15:00 

 

 

, אלקאסמי
באקה אל 

, +דוד יליןגרבייה
 ירושלים

 
 –דוד ילין 

9:00-15:30 
 

 
  –אלקאסמי 

9:00-15:30 
 

 24.11.16חמישי  ותביקור במוסד

משרדי ב.ס.ר 
 גן-רמת

 
 

 –כל חברי הוועדה -משותף
  9:00-13:00*  

)גבעת וושינגטון,  ההכנ
  אחוה, חמדת הדרום, קיי(

 + כתיבה
 
 

 שישי
 25.11.16 

 26.11.16שבת 

, גבעת וושינגטון
בית רבן )אזור 

 ה+ אחואשדוד( 
)אזור קרית 

 מלאכי(

 
  –אחוה 

9:00-15:30 
 
 

 
  –גבעת וושינגטון 
9:00-15:30 

 
 

 ביקור במוסדות
 ראשון

 27.11.16 

 חמדת הדרום
 +(אזור נתיבות)

, באר מכללת קיי
 שבע

 
  –מכללת קיי 

9:00-15:30 
 
 

 
 –חמדת הדרום 
9:00-15:30 

 
 
 

 ביקור במוסדות
 שני 

28.11.16 

משרדי ב.ס.ר 
גן-רמת  

 
 –כל חברי הוועדה -משותף
 9:00-15:00 

 29.11.16שלישי  יום כתיבה

משרדי ב.ס.ר 
גן-רמת  

 
 –כל חברי הוועדה -משותף
 9:00-15:00 

 וסיכום יום כתיבה
 רביעי

 30.11.16 


