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  לכבוד
  המועצה להשכלה גבוהה

  הוועדה להערכת איכות הלימודים בלימודי חיוך לגיל הרך
  

 שלום רב,
  

  חיוך לגיל הרךבלימודי להערכת איכות הלימודים  הוועדה דוחתגובות להדון: 
  

דו"ח הרב בהכת המאמץ וה השקעתםעבור  הכבדים וועדהחברי הלו מבקשים להודות ראשית, א
  .מקיףה
  
ו להעביר אליכם את דיםמתכב ואוך לגיל עדה להערכת איכות הלימודים דו"ח הוול תגובותיבחי
  . במכללה ירושלים לתכיתהוגע  הרך

  
  
  

צעדים ליישום המלצות המלצות הוועדה  
הוועדה (כולל לוח 

  זמים ליישום)

  זמים לביצועלוח 

 1:  פרק
  ההלה

      

  
המלצה 
 הכרחית

 התמיכה את להגדיל
 הגיל סגל חברי של במחקר
 מחקר בתקציבי הן ,הרך
 בתאים הדרשים והן

  מחקר ביצוע לצורך

ההלת המכללה  
מקצה תקציבי מחקר 
ושעות מחקר למרצים 

העוסקים במחקר. 
המכללה תאגד קבוצות 

מחקר להן יתן ליווי 
 מקצועי

כבר קיים ואף יורחב עד סוף 
  שת תשע"ט

המלצה 
 הכרחית

 מרכזיים סגל אשי לזהות
 פוטציאל בעלי הרך בגיל

 שיהיה לכך ולדאוג מחקרי
 ,רחב משרה להם היקף
 ולקידום למכללה מחויבות
 .המחקר

ההלת המכללה תגייס 
חברי צוות וספים 

בעלי פוטציאל מחקרי 

 עד סוף שת תשע"ט

  : 2פרק
 ההוראהסגל 

  

המלצה 
  הכרחית

 מומחיות בעל סגל לגייס
 את ולהגדיל הרך בגיל
 הליבתי הסגל חברי מספר

  לגיל הרך בתכית

ההלת המכללה תגייס 
חברי צוות וספים 

בעלי מומחיות בגיל 
 הרך

כבר קיים ואף יורחב עד סוף 
 שת תשע"ט

המלצה 
 הכרחית

 בעלי סגל חברי לאתר
 ללימודים פוטציאל
 בגיל מתקדמים אקדמיים

 מת על ולקדמם הרך
 המרצים עתודת את שיהוו
 הרך בגיל

ההלת המכללה תאתר 
בעלי תואר חברי צוות 

 ופוטציאל שי
 אקדמיים ללימודים
 הרך בגיל מתקדמים

כבר קיים ואף יורחב עד סוף 
 שת תשע"ט

המלצה 
 הכרחית

 והעמקת למיסוד לדאוג
 הרך הגיל סגל בין הקשר

 הדיציפליאריים למרצים
 לחברי סגל ולסייע

 שאים ושאים המלמדים
 התמחותם בתחומי

צעדים אלו מתבצעים 
בחוג לגיל הרך מזה 

 שים אחדות

 כבר קיים

 והל יצירת לשקול כדאי המלצה רצויה
 שעות הפחתת של מסודר

ההלת המכללה  
שעות מחקר בקצה ת

 .חדשיםלמרצים 

 עד סוף שת תשע"ט



 חדשים למרצים הוראה
 הקלטים במכללה

: 3פרק
 תכית

  לימודים

   

המלצה 
 הכרחית

 ההתייחסות את להעמיק
 הלימודים בתכית
 בגיל מרכזיים לושאים

 הרך: גישות
 אורייות יצי חיוכיות,
 קוגיטיבית התפתחות
 הרך, שיתוף בגיל וחשיבה

 ויהול הורים, יהול גן
 עד לידה חיוכיות מסגרות
 שלוש

בחוג לגיל הרך כבר 
יתים  קורסים 
העוסקים במגוון 

הושאים שהומלצו על 
 ידי הוועדה 

 כבר קיים

המלצה 
 הכרחית

 הרמה את להעלות
 הקורסים של האקדמית
 מקורות ולשלב בתכית
 מחקריים עדכיים

הסילבוסים מעודכים 
והותאמו לרמה 

אקדמית אותה. מגמה 
 זאת תימשך גם בעתיד.

 כבר קיים

צה המל
 הכרחית

 בין היחס את מחדש לבחון
 את המתארים קורסים
 של הרחב הטווח

 תקיה בגיל התפתחות
 על קורסים לבין הרך

 ולדאוג קשיים עם ילדים
 הבת של איתן לבסיס

 .התפתחות תקיה

בחוג לגיל הרך כבר 
יתים קורסים 

העוסקים הן 
בהתפתחות והן 

בהתפתחות 
אבורמלית, תוך זיקה 

 השויםבין הקורסים 

 כבר קיים

המלצה 
 הכרחית

 מספר את להגדיל
 העוסקים הקורסים
 לפחות מחקר בשיטת
 אחד בכל אחד קורס
 איכותי המחקר מסוגי
יוכמות 

ההלת המכללה תרחיב 
 הקורסים מספר את

 בשיטת העוסקים
 מחקר

 עד סוף שת תשע"ט

 את להעשיר מומלץ  המלצה רצויה
 רב להיבטים ההתייחסות
 תרבותיים

סגל החוג קיבל הוראה 
 את להעשיר

 להיבטים ההתייחסות
 תרבותיים רב

 בוצע במיידי

 :4קפר
 הכשרה
  מעשית

   

המלצה 
 הכרחית

 ההתסות את להרחיב
 עד לידה לגילאי במסגרות

 שלוש

כבר משת הלימודים 
מתבצעת תשע"ז 
 במסגרות התסות
 שלוש עד לידה לגילאי

 כבר קיים

המלצה 
 הכרחית

 את מעמיק באופן לבדוק
 להערכת המחווים
 המעשית ההתסות
ההתייחסות  את ולהגדיל

 המגווות לאיטראקציות
ילדים,  עם הסטודטיות של

 ילדים, בין לשוות
 ולהיעות
 של וצרכים עין לתחומי
 אידיבידואלים ילדים

בחוג לגיל הרך 
מיושמים מחווים של 

 המעשית ההתסות
כבר שים אחדות 

 בהצלחה רבה

 קייםכבר 

המלצה 
 הכרחית

 תכי בין הקשר את לחזק
 לבין העיויים הקורסים

 והשיעור ההדרכה תכי
 בין המרצים וכן המלווה

צעדים אלו מתבצעים 
בחוג לגיל הרך מזה 

 שים אחדות

 כבר קיים



 שמשימת כדי למדריכות,
 תיעשה לא בייהם הקישור
 ידי על בלעדי באופן

 המדריכות
 בין הזיקה את לחזק כדאי  המלצה רצויה

 לבין הרך הגיל מסלול
 המעון

 הגיל מסלול בין הזיקה
כבר  המעון לבין הרך

 קיימת ואף תורחב

 עד סוף תשע"ח

 :5פרק
 סטודטיות

  ובוגרות

   

המלצה 
 הכרחית

 הקבלה ראיון את לבסס
 פרוטוקול על לתלמיד

 קריטריוים שיטתי, הכולל
 סולמות, אותם או כתובים
 בכתב ממלאים

 קבלה ראיוןיוכן 
 פרוטוקול המבוסס על
 חצי מובה

לקראת ראיוות הקבלה 
 לקראת תשע"ט

המלצה 
 הכרחית

 אחר שיטתי באופן לעקוב
 לשירת הגורמים

 סטודטיות

 עד סוף תשע"ט יתבצע מעקב כזה 

 של הגבוהה הרמה לאור  המלצה רצויה
מהסטודטיות,  חלק

 מומלץ:
 הגיל במסלול שתהיה . א

 לעידוד תכית הרך
 מצויות סטודטיות
 קידום שתאפשר

 בעלת סטודטיות של
 למחקר פוטציאל
 .ולמהיגות

 המתאימות את לעודד. ב
 בלימודיהן להמשיך
 מתקדמים לתארים

 ,באויברסיטאות
 לסגל עתודה שיהוו מת על

 .הרך הגיל בתחום אקדמי

א. תלמידות מצטייות 
מופות לתכית רג"ב 

  הייעודית עבורן.
המכללה מעודדת ב. 

סטודטיות מצטייות 
להמשך לימודים 

לקראת תארים 
 מתקדמים

 כבר קיים

 שיטתי מעקב לערוך כדאי  המלצה רצויה
 ובוגרות בוגרי אחרי

 אותם התכיות, ולקשור
 למכללה באמצעות

וכיוסים.  השתלמויות
 אסוף גם יכלול זה מעקב
 בוגר העסקת על תוים

 בשים הקרובותיבוצע  רעיון זה מקובל מאוד 

: 6רקפ
  תשתיות

   

המלצה 
 הכרחית

 מידע למאגרי לדאוג
 הסטודטים עבור ראויים
 ו סאלד מכון כולל( והסגל

PsychNet .( 

ההלת המכללה תבצע 
 את ההמלצה

 עד סוף תשע"ח

 בתהליך להמשיך  המלצה רצויה
 של בו התחילה שהמכללה

 מת על התשתיות שיפור
 סביבות הלמידה את לשפר

 הסטודטיות של והרווחה

 שתי-תהליך רביבוצע

 עבודה מרחבי ליצור  המלצה רצויה
 למרצים אישיים

 הפדגוגיים ולמדריכים

 שתי-תהליך רביבוצע

 :7פרק
 איכות

   



 ההוראה
  והלמידה

המלצה 
 הכרחית

 שתחום למרצים לסייע
 הרך הגיל איו התמחותם
 וגישות ושאים בלמידת

 לגיל חיוכיות המתאימות
 הרך

 תהליך תמידיבביצוע

 :8פרק
  מחקר

   

המלצה 
 הכרחית

 ביכולות לתמוך
 מן הדרשות המחקריות

 הסטודטיות

מבוצע בקורסי שיטות 
 מחקר

 תהליך תמידי

המלצה 
 הכרחית

 לעריכת תשתית לבות
 סגל חברי בקרב מחקר
 הרך הגיל

ההלת המכללה 
מקיימת תהליך כזה 

עבור כלל הסגל 
 המכללההאקדמי של 

 תהליך תמידי

 יכול במכללה היום מעון  רצויה המלצה
 הוגע למחקר מרחב להוות
 עד לידה בגילאי לחיוך
 שלוש

יבוצע החל בשת הלימודים  רעיון זה מקובל מאוד
 הקרובה

  
     

                     
                                  

  ,ת חג שמח ובשורות טובותבברכ

  
  פרופ' יעקב כץ
  שיא המכללה

  
  

  העתק: 
  

  ד"ר דבורה רוזווסר, רקטור המכללה
  ג לגיל הרךד"ר יעקב סגל, ראש החו

  ד"ר יצחק איזק, יועץ לכתיבת הדו"ח
  
 


