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פרק  : 1רקע
המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ,החליטה להעריך את תכניות הלימודים להכשרת עובדי הוראה בשנת הלימודים
תשע"ו-תשע"ז .בהתאם להחלטה זו ,מינתה המועצה להשכלה גבוהה את הוועדה להערכת איכות של התחום
בהרכב הבא:
● פרופ' דורית ארם ,בית הספר לחינוך ,המגמה לייעוץ חינוכי ,אונ' תל-אביב ,יו"ר.
● פרופ' צ'ארלס גרינבאום (אמריטוס) ,המחלקה לפסיכולוגיה ,האונ' העברית.
● ד"ר יאיר זיו ,הפקולטה לחינוך ,החוג לייעוץ והתפתחות האדם ,אונ' חיפה.
● פרופ' מרגלית זיו 1,תכנית הוראה ולמידה ,מכללת אלקאסמי.
● פרופ' יעקב יבלון ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן.
● פרופ' מרים מבורך ,2מכון מופ"ת.
● ד"ר אביבה סברדלוב ,3מכללת שאנן.
● פרופ' מיכל פרלמן ,המחלקה להתפתחות האדם ופסיכולוגיה יישומית ,אונ' טורונטו.
הגב' תמר מעגן-אפרתי והגב' ענבל חזקאל-גורדון ריכזו את עבודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
במסגרת עבודתה הוועדה התבקשה:4
 .1לבחון את דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות המקיימים תכניות לימודים להכשרת
עובדי הוראה בתחום הגיל הרך ולקיים ביקורים במוסדות אלה.
 .2להגיש למל"ג דו"ח פרטני עבור כל אחת מתכניות הלימודים הכולל את ממצאי הוועדה והמלצותיה.
 .3להגיש למל"ג דו"ח כללי הכולל הערות רוחביות בנוגע לתחום המוערך ולמקומו במערכת ההשכלה
הגבוהה ובישראל בכלל.
תהליך ההערכה כולו התבצע בהתאם להנחיות המל"ג לכתיבת דו"ח הערכה עצמית במכללות לחינוך מיולי
.2015

 1בהתאם למדיניות המל"ג ,לשם הימנעות מניגוד עניינים ,פרופ' מרגלית זיו לא השתתפה בהערכת תכנית הלימודים במכללת
אלקאסמי.
 2בהתאם למדיניות המל"ג ,לשם הימנעות מ ניגוד עניינים ,פרופ' מרים מבורך לא השתתפה בהערכת תכנית הלימודים במכללת לוינסקי
ובמכללת תלפיות
 3בהתאם למדיניות המל"ג ,לשם הימנעות מ ניגוד עניינים ,פרופ' אביבה סברדלוב לא השתתפה בהערכת תכנית הלימודים במכללת
שאנן
 4כתב המינוי של הוועדה מצורף בנפסח מס'  1לדו"ח זה
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פרק  :2תהליכי העבודה של הוועדה
הוועדה קיימה את ביקוריה בכל המוסדות העוברים הערכת איכות בתחום הוראת הגיל הרך במהלך חודש
נובמבר  .2016טרם הביקורים קיימה הוועדה ישיבת הכנה במסגרתה דנה בנושאים עקרוניים הנוגעים למערכת
ההשכלה הגבוהה בישראל ,לפעילות הערכת האיכות בכלל ולתכניות להכשרת עובדי הוראה לגיל הרך בפרט.
במסגרת פעילותה ביקרה הוועדה במוסדות הבאים:
מכללת לוינסקי ,מכללת סמינר הקיבוצים ,מכללת תלפיות ,מכללת אורות ישראל ,מכללת בית ברל ,המכללה
ירושלים ,מכללת אמונה-אפרתה ,מכללת שאנן ,המכללה הערבית בחיפה ,מכללת סכנין ,מכללת אוהלו ,מכללת
אורנים ,מכללת גורדון ,מכללת אלקאסמי ,מכללת דוד ילין ,מכללת אחוה ,מכללת גבעת וושינגטון ,מכללת
חמדת הדרום ומכללת קיי.
במהלך הביקורים נפגשה הוועדה עם בעלי תפקידים בהנהלת המוסדות ובהנהלת התכניות ,נפגשה עם אנשי סגל,
סטודנטים ובוגרים.
דו"ח זה עוסק במסלול לחינוך לגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון .ביקור המוסד במכללה
התקיים ב 27-בנובמבר .2016
סדר היום של הביקור מצורף בנספח  2לדו"ח זה.
בביקור זה השתתפו מבין חברי הוועדה :פרופ' מרים מבורך ,ד"ר יאיר זיו ,ד"ר אביבה סברדלוב ופרופ' יעקב
יבלון.

הוועדה מודה להנהלה הבכירה במוסד ולמסלול לגיל הרך על דו"ח ההערכה העצמית ועל קבלת הפנים והאירוח
האדיב בעת יום הביקור של נציגי הוועדה במוסד.
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פרק  :3הערכת האיכות של תכנית הלימודים להכשרת עובדי חינוך בגיל הרך
במכללת גבעת וושינגטון
דו"ח זה מתייחס למצב שהיה קיים בעת ביקור הוועדה במוסדות השונים ואינו מתייחס לשינויים שחלו מאז .הדו"ח
מתעד את המסקנות שאליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות על סמך המסמכים שקיבלה מהמוסדות ,מידע שהתווסף במהלך
השיחות במוסדות ,דיונים והבחנות של הוועדה ומידע זמין לוועדה.
הדו"ח כתוב בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים כאחד.

פרק  :1הנהלה
הנהלת מכללת גבעת וושינגטון פועלת מתוך הכרה בחשיבותו המרכזית של החוג לגיל הרך לעתיד המכללה.
לדברי ההנהלה ,הכרה זו באה לידי ביטוי בין השאר בהשקעה כספית רבה של ההנהלה בחוג לגיל הרך ובהכרה
בחשיבות הדיסציפלינה כמרכזית למוסד .עם זאת ,ההנהלה מעלה חשש כי השקעה והכרה זו תרד לטמיון
בעקבות האיחודים הצפויים עם מכללות אחרות בעלות צביון דומה.
ראש המכללה הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת בר אילן בעל ניסיון עשיר במחקר וניכר כי הוא
מנסה להחדיר נורמות מחקר אוניברסיטאיות למכללה ,אולם התרשמנו כי מאמצים אלו אינם נושאים פרי וכי
גם התקציב הקטן המוקדש למחקר במכללה אינו מנוצל במלואו על ידי אנשי הסגל בכלל ועל ידי אנשי הסגל
של הגיל הרך בפרט.
התקשינו לזהות חזון ברור לחוג לגיל הרך .ההנהלה הדגישה אמנם את המרכיב התורני מחד ,ואת
מרכיב החינוך הגופני מאידך ,כמאפיינים את המכללה בכללותה אולם לא זיהינו התייחסות יוצאת דופן
להיבטים אלו (בייחוד למרכיב החינוך הגופני) בתכנית הלימודים של החוג .ההנהלה מעורבת מאד בתהליכי
הקבלה של הסטודנטים לחוג לגיל הרך כאשר כל סטודנט חדש מרואיין על ידי נשיא המכללה והמשנה האקדמי.
זהו ללא ספק יתרון של מכללה קטנה .עם זאת ,מאחר והחוג לגיל הרך קטן מאד ,אין בתכנית הלימודים שלו
מרכיב של גמישות והמבנה שלה מזכיר יותר בית ספר מאשר מכללה אקדמית.
המלצות הכרחיות


הנהלת המכללה צריכה לעבוד במשותף עם החוג לגיל הרך לבניית חזון ברור המנחה את עבודת החוג
לגיל הרך.



הנהלת המכללה צריכה לפעול באופן אקטיבי להעלאת רמת המחקר בחוג לגיל הרך עם מחקרים
חינוכיים ייעודיים היזומים על ידי המכללה ונעשים באחריות המכללה.

 להגדיל את התמיכה במחקר של חברי סגל הגיל הרך ,הן בתקציבי מחקר והן בתנאים הנדרשים לצורך
ביצוע מחקר (לדוגמה ,שעות ייעודיות למחקר ,ליווי חוקרים מתחילים על ידי חוקרים מנוסים).
המלצות רצויות


ראוי לנצל את המשאב הקיים במכללה מכוח היותה מרכז ספורט דתי ,הן מבחינת מתקנים והן מבחינת
נוכחותו של כוח אדם מקצועי ,לבניית מסלול ייחודי של הכשרה ומחקר בתחום של חינוך גופני ,תנועה
ולמידה בגיל הרך.
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פרק  :2סגל
במפגש עם סגל ההוראה במכללה התרשמנו מתחושתם של אנשי הסגל כי המכללה היא כמו בית ומשפחה
עבורם .אנו רואים לנכון לציין לטובה כי כמעט כל אנשי הסגל המועסקים בחוג לגיל הרך הם בעלי תואר שלישי
או בדרכם לכך .התרשמנו מאד מאיכותם הגבוהה וממחויבותם באופן כללי למכללה .למרות זאת ,נקודת תורפה
משמעותית הקשורה לכך שמכללת גבעת וושינגטון היא מכללה קטנה מאד ,היא שבאופן מעשי ומעבר לרמה
ההצהרתית ,רוב אנשי הסגל בהם פגש נו אינם רואים את החוג לגיל הרך כביתם העיקרי .למעשה ,רובם ככולם
מועסקים בחוגים אחרים במכללה ואחוזי המשרה שלהם בחוג לגיל הרך מצומצמים מאד .מעבר לכך ,כמעט כל
אנשי הסגל בהם פגשנו מלמדים גם במוסד חינוכי אחר ולעתים עיקר משרתם נמצאת במוסד האחר .מצב זה
אינו מאפשר את היווצרותו של סגל ליבתי לחוג לגיל הרך במובנו המקובל (סגל אשר עיקר ההוראה והמחקר
שלו הוא בתחומי החינוך לגיל הרך) .למרות מגבלה משמעותית זו ,התרשמנו כאמור ,כי הסגל הוא בעל רמת
מחויבות גבוהה למוסד ולחוג וכי החוג לגיל הרך הוא מקום עבודה טוב לסגל ההוראה המלמד בו .מבחינת
העיסוק במחקר ,למרות היותם של חבר הסגל בעלי תואר שלישי מחקרי ,רובם אינם עוסקים במחקר באופן
קבוע ומקדישים את מירב זמנם להוראה .ניכר כי השינוי הצפוי במעמד המכללות אינו לחלוטין נהיר לאנשי סגל
ההוראה ותחושתם היא כי עתידם התעסוקתי לוט בערפל.
המלצות הכרחיות


להגדיל את מספר חברי הסגל הליבתי בתכנית לגיל הרך.



לגייס חברי סגל העוסקים במחקר למסלול הגיל הרך.



להעלות את אחוזי המשרה של מספר אנשי סגל (לרמה של  50%משרה ומעלה) בכדי לאפשר את
היווצרותו של סגל ליבתי ( )Facultyלחוג לגיל הרך.

 לדאוג למיסוד והעמקת הקשר בין סגל הגיל הרך למרצים הדיציפלינאריים.
המלצות רצויות


כדאי לשקול יצירת נוהל מסודר של הפחתת שעות הוראה למרצים חדשים הנקלטים במכללה.

פרק  :3תכנית לימודים
תכנית הלימודים בחוג לגיל הרך במכללת גבעת וושינגטון היא תוכנית מובנית מאד ,קבועה ,וללא אפשרויות של
בחירה עבור הסטודנטים .כך למשל ,כל הסטודנטיות בחוג לומדות בדיוק את אותם שלושה אשכולות (מקרא,
ספרות ,וחינוך מיוחד) ,ללא שום אפשרות בחירה.
בהתאם למתווה אריאב ,התוכנית כוללת לימודי חינוך כלליים ,לימודי פדגוגיה ודידקטיקה ,ותחומי
לימוד ספציפיים לגיל הרך .בנוסף ,המכללה בכללותה מדגישה היבטים תורניים בתכנית הלימודים ולימודי
מסורת ודת משולבים בחלק ניכר מהקורסים הניתנים בה .התרשמנו כי למרות שתוכנית הלימודים עומדת
במתווה אריאב ,היא אינה מאפשרת התמחות ממשית של הסטודנטיות בתחומי ידע מרכזיים לגיל הרך .ניכרים
חוסרים בקורסים העוסקים בגישות חינוכיות בגיל הרך ,בתכנון לימודים ובארגון הסביבה החינוכית בגן,
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ובתחומי ידע ספציפיים כגון מתמטיקה לגיל הרך .בנוסף ,למרות היותה של המכללה מרכז
ללימודי חינוך גופני של האוכלוסייה הדתית-תורנית והיכולת לנצל ייחודיות זו לטובת החוג לגיל
הרך ,היבט זה לא בא מספיק לידי ביטוי בתוכנית הלימודים של הגיל הרך .לבסוף ,מעיון
בסילבוסים של הקורסים השונים ,התרשמנו כי חלק מהתכנים בקורסים לא מעודכנים דיים
(לדוגמא ,בקורסים על התפתחות הילד ,בייחוד בהקשר של שנות החיים הראשונות).
המלצות הכרחיות


להרחיב את ההתייחסות בקורסי הלימוד לגיל לידה עד שלוש שנים.



לדאוג לכך שתכנית הלימודים כוללת קורסים בנושאים הבאים :גישות חינוכיות בגיל הרך,
ילדים עם צרכים מיוחדים ,הורות בגיל הרך ,ניהול וארגון גן וניהול מסגרות חינוכיות מגיל
לידה עד שלוש.



להעלות את הרמה האקדמית של הקורסים בתכנית ולשלב מקורות עדכניים מחקריים.

 לאפשר לסטודנטים בחירה בין אשכולות התמחות.
המלצות רצויות


חיזוק אלמנט החינוך הגופני בתכנית הלימודים תוך ניצול המשאבים הייחודיים העומדים
לטובת המכללה בתחום זה.

פרק  :4הכשרה מעשית
על פי התרשמותנו ,החוג לגיל הרך במכללת גבעת וושינגטון מקיים תכנית הכשרה ברמה מצומצמת
ולא מספקת על מנת להכין נשות מקצוע בתחום הגיל הרך ברמה מתאימה .הכשלים העיקריים של
תכנית ההכשרה כרוכים באי-מתן הכשרה מעשית לסטודנטיות בשנה הראשונה ללימודים ובאי-
מתן הכשרה במוסדות חינוכיים לילדים בגילאי לידה עד שלוש .בנוסף ,למרות שהתרשמנו מאיכותן
המקצועית של המדריכות הפדגוגיות ,כל מדריכה פדגוגית אחראית על כ 20-סטודנטיות .דבר היוצר
עומס משמעותי ולא הוגן על המדריכות ,ואינו מאפשר רמת הדרכה בעומק הנדרש .למעשה ,נוצר
מצב שבו מדריכה לא פוגשת או נמצאת עם הסטודנטית בקשר לאורך זמן רב (לעיתים  3שבועות
ויותר) .בנוסף ,המדריכות הפדגוגיות מועסקות ברמה של רבע משרה (כמדריכות ,חלקן מועסקות
ברמה נוספת כמרצות) .אחוז משרה זה מאפשר תצפית של לא יותר מפעם בסמסטר בכל אחת
מהסטודנטיות .עם זאת ,מאחר והמדריכות מרגישות כי רמה זו אינה מספקת ,הן יוצאות לתצפיות
רבות יותר (כ 3-4-תצפיות בכל סטודנטית במהלך הסמסטר) ,מה שגורם לכך שחלק גדול מעבודתן
נעשה בצורה וולונטרית והן אינן מתוגמלות עבורו .זהו מצב לא תקין בעליל.
עוד נציין כי התרשמנו שלמדריכות הפדגוגיות כמעט ואין השפעה על בחירת הגנים בהם
מתקיימת העבודה המעשית והגננות המלוות .כיום מדובר בעיקר בבחירה של המפקחות על הגנים,
כמעט ללא התייעצות ,והדבר מוביל לבחירה שהיא ,בלשון המעטה ,לא אופטימאלית .עם זאת
למדריכות הפדגוגיות שמורה הזכות ,שלעיתים נעשה בה שימוש ,להעביר ,במהלך השנה ,סטודנטית
מגן שנבחר על ידי המפקחת.
המלצות הכרחיות


להוסיף שעות התנסות בשנה א'.
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להוסיף שעות התנסות במסגרות חינוכיות המשרתות תינוקות ופעוטות (לידה עד שלוש).



להקטין את מספר הסטודנטיות המודרכות על ידי כל מדריכה פדגוגית למקסימום של  15סטודנטיות
לכל מדריכה.



להתאים את העבודה בפועל של המדריכות הפדגוגיות כך שיתוגמלו על פי שעות עבודתן בפועל ולא
יאלצו לעבוד בהתנדבות.



למסד את הקשר עם מפקחות משרד החינוך ולפתח מנגנון שיאפשר בחירת גנים אופטימלית לעבודה
המעשית של הסטודנטיות תוך שיתוף צוות המכללה בבחירת הגנים.

פרק  :5סטודנטיות ובוגרות
תהליך קבלת סטודנטיות לחוג לגיל הרך במכללת גבעת וושינגטון מסתמך על הקריטריונים המומלצים של
משרד החינוך כאשר מירב הסטודנטיות מתקבלות לחוג על סמך הקריטריון של תעודת בגרות איכותית (ציון
ממוצע מעל  )92ללא צורך בבחינה פסיכומטרית .על פי הנתונים שסופקו על ידי המכללה ,כמעט כל הסטודנטיות
הנרשמות לתכנית מתקבלות אליה ואין כמעט תהליך של נשירה מהלימודים לאחר הקבלה .למדנו כי
הסטודנטיות מרוצות מאד מבחירתן במכללה וכי הן חשות כי המכללה מכינה אותן בצורה הטובה ביותר הן
מבחינה אקדמית/תיאורטית והן מבחינת עבודתן בשטח .למדנו גם כי מעורבות הסטודנטיות במחקר מצומצמת
למדי .המעורבות היחידה של הסטודנטיות במחקר היא דרך סמינריוני המחקר ועיקר המחקר אותו הן עורכות
הוא איכותני ותיאורי .גם חומרי הקריאה המחקריים באנגלית מצומצמים מאד .מצב זה מעלה חששות לגבי
יכולתן של בוגרות המכללה להשתלב בלימודים מתקדמים באוניברסיטאות ,באם ירצו בכך.
המלצות הכרחיות
 להעלות את רף הקבלה של סטודנטיות למסלול לגיל הרך.
המלצות רצויות


מציאת דרכים לשלב את הסטודנטיות במחקר של אנשי ונשות הסגל בצורה עקבית ורחבה יותר כך
שיוכלו להשתלב בהצלחה בלימודי תארים מתקדמים מחקריים.



כדאי לערוך מעקב שיטתי אחרי בוגרי ובוגרות התכניות ,ולקשור אותם למכללה באמצעות השתלמויות
וכינוסים .מעקב זה יכלול גם אסוף נתונים על העסקת בוגר.

פרק  :6תשתיות
מביקור הועדה וכן מדיווח המכללה עולה כי התשתיות הניתנות במכללת גבעת וושינגטון הן ברמה טובה
ומספקת .כיוון שהמכללה קטנה מאד ,כל הלימודים מתקיימים בבניין אחד העונה על הצרכים הנוכחיים של
המכללה .ראויים לציון מיוחד הם מתקני הספורט המרשימים .בנוסף ,במכללה מרכזיה פדגוגית העונה על צרכי
הסטודנטים וספריה עם נגישות למרבית מאגרי המידע הנדרשים ללימודים אקדמיים ברמה גבוהה .באופן
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כללי ,המכללה נגישה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים ועושה מאמצים רבים בהקשר זה .עם זאת ,במכללה
לא קיימת מחלקה ייחודית הנותנת שירותים ומענה כולל לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים.
המלצות הכרחיות
 לאפשר גישה למאגר מידע .PsycNet
המלצות רצויות


רצוי לפעול להקמת יחידה לטיפול בסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים אשר תרכז את כל פניות
הסטודנטים מחד והמענה מאידך.

פרק  :7איכות ההוראה והלמידה
התרשמנו כי המכללה מייחסת חשיבות רבה לנושא איכות ההוראה .המכללה מקיימת פעולות שונות ומגוונות
שמטרתן הבטחת רמת הוראה גבוהה ואיכותית .בין השאר ,למדנו כי המכללה מקיימת ימי עיון שונים שמטרתם
קידום כישורי ההדרכה וההוראה של הסגל האקדמי ושל המדריכות הפדגוגיות .התרשמנו גם כי סגל ההוראה
הוא ברמה גבוהה ,הן מבחינת הידע הדיסציפלינרי ,והן מבחינת המרכיבים הפדגוגיים והדידקטיים של הלמידה.
אנו סבורים ,אם כן ,כי איכות ההוראה בחוג לגיל הרך היא גבוהה אך כוללת גם מגבלות .המגבלה העיקרית ,על
פי התרשמותנו ,היא מיעוט של אנשי סגל אשר התמחותם היא בגיל הרך ,מצב זה עלול להוביל לכך שגם אם
איכות ההוראה היא גבוהה ,היא לא בהכרח מביאה את הידע העדכני ביותר הקשור לתהליכי התפתחות ולמידה
בגיל הרך ואת ההתאמה הדידקטית לגילאים הצעירים .מרכיב תוצרי הלמידה אינו ברור לחלוטין .תוצרי
הלמידה המצופים אינם מוזכרים בסילבוסים השונים ולא ברור אם הוקדשה מחשבה למרכיב זה בבנייתם .עם
זאת ,בהקשר לעבודה המעשית ,אנו רואים לנכון לציין לחיוב את קיומם של קריטריונים ברורים להערכה
המבוססים על מחוון מפורט .הערכת הסטודנטים במכללה נעשית בדרך כלל בפרמטרים המקובלים באקדמיה
של בחינות ,תרגילים ועבודות גמר .עם זאת ,בחלק מהקורסים נעשית גם הערכה בשלבים המאפשרת
לסטודנטים הגשה חלקית של העבודה ותיקונה על פי הערות המרצה .זוהי גישה ראויה לציון הדורשת רבות
מהמרצים ולמדנו כי היא מביאה בסופו של דבר לתוצרים ברמה גבוהה יותר.
המלצות הכרחיות


מרכיב ההוראה הייחודית והספציפית לגיל הרך צריך להיות בולט יותר בקורסים השונים.



לכתוב בסילבוסים מהם תוצרי הלמידה המצופים מהקורס .כלומר ,כיצד הקורס יתרום לסטודנטית
בעבודתה המעשית כגננת.

פרק  :8מחקר
במכללת גבעת וושינגטון קיימת ועדת מחקר שמטרתה לסייע לאנשי הסגל במחקר על ידי תמיכה כלכלית
מוגבלת במימון הוצאות מחקר ,נסיעות לכנסים מחקריים ,ומרכיבים מתודולוגיים כגון עיבוד סטטיסטי .עם
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זאת ,לא מתקיים מנגנון המאפשר הפחתת הוראה לשם הגברת העיסוק במחקר ולמרות התמיכה הכספית
הצנועה המוצעת לאנשי הסגל ,התרשמנו כי גם מסגרת כספית זו אינה מנוצלת במלואה .למרות ריבויים של
אנשי סגל בעלי תואר שלישי ,מספר הפרסומים המדעיים של אנשי הסגל בחוג לגיל הרך הוא מצומצם מאד
והתרשמנו כי ,באופן מעשי ,הפעילות המחקרית במסגרת המכללה מצומצמת מאד ומתקיימת בעיקר במסגרת
הסמינריונים המחקריים .זוהי גם החשיפה היחידה של הסטודנטיות למחקר בחוג .גם אם ברור כי מטרתה
העיקרית של המכללה היא הכשרה של אנשי שדה ולא של אנשי מחקר ,החשיפה הדלה יחסית של הסטודנטיות
למחקר היא בעייתית ואנו מוטרדים מיכולתן של הסטודנטיות להתעדכן בתחום ולהשתלב בלימודים מתקדמים
באוניברסיטאות מחקר ,באם ירצו בכך ,בגלל חוסר הידע שלהן במחקר.
המלצות הכרחיות


על המכללה לדאוג כי אחוז ניכר מחברות הסגל הליבתי בחוג לגיל הרך בעלות ידע מעשי ותיאורטי
במחקר בנושאים הקשורים לגיל הרך.



לבנות תשתית לעריכת מחקר בקרב חברי סגל הגיל הרך :להקצות לסגל זמן למחקר ,תקציב לצורך
השתתפות בכנסים ארציים ובין לאומיים ,תמיכה בכתיבה ,תמיכה בביצוע ניתוחים סטטיסטיים וכד '.

 לתמוך ביכולות המחקריות הנדרשות מן הסטודנטיות .הכנה כזאת צריכה לכלול פיתוח הבנה מחקרית,
סדנאות כתיבה אקדמית ,קריאת מחקר באנגלית ,היכרות והתנסות במגוון מתודות בסמינריונים
המחקריים ומודעות לסוגי המחקר המתאימים לחקר ההתנסות.
המלצות רצויות


ראוי למצוא דרכים נוספות מעבר לאילו הקיימות כיום לעירוב אקטיבי של הסטודנטיות במחקר
(למשל ,על ידי הוספת שעות בחירה של "התנסות במחקר")
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פרק  :4סיכום המלצות
המלצות הכרחיות:


הנהלת המכללה צריכה לעבוד במשותף עם החוג לגיל הרך לבניית חזון ברור המנחה את עבודת החוג
לגיל הרך.



הנהלת המכללה צריכה לפעול באופן אקטיבי להעלאת רמת המחקר בחוג לגיל הרך עם מחקרים
חינוכיים ייעודיים היזומים על ידי המכללה ונעשים באחריות המכללה.



להגדיל את התמיכה במחקר של חברי סגל הגיל הרך ,הן בתקציבי מחקר והן בתנאים הנדרשים לצורך
ביצוע מחקר (לדוגמה ,שעות ייעודיות למחקר ,ליווי חוקרים מתחילים על ידי חוקרים מנוסים).



להגדיל את מספר חברי הסגל הליבתי בתכנית לגיל הרך.



לגייס חברי סגל העוסקים במחקר למסלול הגיל הרך.



להעלות את אחוזי המשרה של מספר אנשי סגל (לרמה של  50%משרה ומעלה) בכדי לאפשר את
היווצרותו של סגל ליבתי ( )Facultyלחוג לגיל הרך.




לדאוג למיסוד והעמקת הקשר בין סגל הגיל הרך למרצים הדיציפלינאריים.
להרחיב את ההתייחסות בקורסי הלימוד לגיל לידה עד שלוש שנים.



לדאוג לכך שתכנית הלימודים כוללת קורסים בנושאים הבאים :גישות חינוכיות בגיל הרך ,ילדים עם
צרכים מיוחדים ,הורות בגיל הרך ,ניהול וארגון גן וניהול מסגרות חינוכיות מגיל לידה עד שלוש.



להעלות את הרמה האקדמית של הקורסים בתכנית ולשלב מקורות עדכניים מחקריים.



לאפשר לסטודנטים בחירה בין אשכולות התמחות.



להוסיף שעות התנסות בשנה א'.



להוסיף שעות התנסות במסגרות חינוכיות המשרתות תינוקות ופעוטות (לידה עד שלוש).



להקטין את מספר הסטודנטיות המודרכות על ידי כל מדריכה פדגוגית למקסימום של  15סטודנטיות
לכל מדריכה.



להתאים את העבודה בפועל של המדריכות הפדגוגיות כך שיתוגמלו על פי שעות עבודתן בפועל ולא
יאלצו לעבוד בהתנדבות.



למסד את הקשר עם מפקחות משרד החינוך ולפתח מנגנון שיאפשר בחירת גנים אופטימלית לעבודה
המעשית של הסטודנטיות תוך שיתוף צוות המכללה בבחירת הגנים.



להעלות את רף הקבלה של סטודנטיות למסלול לגיל הרך.



לאפשר גישה למאגר מידע .PsycNet



מרכיב ההוראה הייחודית והספציפית לגיל הרך צריך להיות בולט יותר בקורסים השונים.
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לכתוב בסילבוסים מהם תוצרי הלמידה המצופים מהקורס .כלומר ,כיצד הקורס יתרום לסטודנטית
בעבודתה המעשית כגננת.



על המכללה לדאוג כי אחוז ניכר מחברות הסגל הליבתי בחוג לגיל הרך בעלות ידע מעשי ותיאורטי
במחקר בנושאים הקשורים לגיל הרך.



לבנות תשתית לעריכת מחקר בקרב חברי סגל הגיל הרך :להקצות לסגל זמן למחקר ,תקציב לצורך
השתתפות בכנסים ארציים ובין לאומיים ,תמיכה בכתיבה ,תמיכה בביצוע ניתוחים סטטיסטיים וכד '.



לתמוך ביכולות המחקריות הנדרשות מן הסטודנטיות .הכנה כזאת צריכה לכלול פיתוח הבנה מחקרית,
סדנאות כתיבה אקדמית ,קריאת מחקר באנגלית ,היכרות והתנסות במגוון מתודות בסמינריונים
המחקריים ומודעות לסוגי המחקר המתאימים לחקר ההתנסות.

המלצות רצויות:


ראוי לנצל את המשאב הקיים במכללה מכוח היותה מרכז ספורט דתי ,הן מבחינת מתקנים והן מבחינת
נוכחותו של כוח אדם מקצועי ,לבניית מסלול ייחודי של הכשרה ומחקר בתחום של חינוך גופני ,תנועה
ולמידה בגיל הרך.



כדאי לשקול יצירת נוהל מסודר של הפחתת שעות הוראה למרצים חדשים הנקלטים במכללה.



חיזוק אלמנט החינוך הגופני בתכנית הלימודים תוך ניצול המשאבים הייחודיים העומדים לטובת
המכללה בתחום זה.



מציאת דרכים לשלב את הסטודנטיות במחקר של אנשי ונשות הסגל בצורה עקבית ורחבה יותר כך
שיוכלו להשתלב בהצלחה בלימודי תארים מתקדמים מחקריים.



כדאי לערוך מעקב שיטתי אחרי בוגרי ובוגרות התכניות ,ולקשור אותם למכללה באמצעות השתלמויות
וכינוסים .מעקב זה יכלול גם אסוף נתונים על העסקת בוגר.



רצוי לפעול להקמת יחידה לטיפול בסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים אשר תרכז את כל פניות
הסטודנטים מחד והמענה מאידך.



ראוי למצוא דרכים נוספות מעבר לאילו הקיימות כיום לעירוב אקטיבי של הסטודנטיות במחקר
(למשל ,על ידי הוספת שעות בחירה של "התנסות במחקר")
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על החתום:

______________________________

___________ _____________
פרופ' דורית ארם -יו"ר

__

פרופ' מרים מבורך

____________________________

__

פרופ' צ'ארלס גרינבאום

__

ד"ר יאיר זיו

____________________________

__

פרופ' מרגלית זיו

__

פרופ' יעקב יבלון

____________________________

__

ד"ר אביבה סברדלוב

פרופ' מיכל פרלמן
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נספח  :1כתב מינוי

ט' סיון ,תשע"ו
 15יוני2016 ,
לכבוד
פרופ' דורית ארם
בית הספר לחינוך
אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' ארם הנכבדה,
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.
בהמשך להחלטתה מיום  9.6.2015הקימה המועצה להשכלה גבוהה ועדת הערכה שתבחן את תכניות הלימודים
להכשרת עובדי הוראה בתחום הגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך.
במסגרת עבודתה מתבקשת הוועדה:
 .1לבחון את דו"חות ההערכה העצמית של המוסדות המקיימים תכניות לימודים בתחום זה.
 .2לערוך ביקור בכל אחד מהמוסדות המוערכים.
 .3להגיש למועצה להשכלה גבוהה דו"חות פרטניים ביחס לכל מוסד ומוסד ובו ממצאי הוועדה,
מסקנותיה והמלצותיה.
 .4להגיש למועצה להשכלה גבוהה דו"ח מסכם המתייחס באופן רוחבי להכשרת המורים בתחום
הגיל הרך בישראל.

אני מודה לך על הסכמתך לקחת חלק במשימה חשובה זאת ,ושמחה בזאת למנות אותך לכהן כיו"ר וועדת
הערכת האיכות.
הרכב הוועדה יהיה כלהלן:
פרופ' דורית ארם  -יו"ר ,פרופ' צ'ארלס גרינבאום ,ד"ר יאיר זיו ,פרופ' מרגלית זיו ,פרופ' מרים מבורך ,ד"ר
אביבה סברדלוב ,פרופ' מיכל פרלמן.
גב' תמר מעגן אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.
פרטים לגבי פעילות הוועדה וסמכויותיה מופיעים בנספח המצורף.
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אני מאחלת לך ולוועדה עבודה פורייה והצלחה רבה.
בברכה,

ד"ר רבקה ודמני (שאומן)
סיו"ר
המועצה להשכלה גבוהה
מצ"ב :נספח לכתב המינוי
העתק:
ד"ר ורדה בן-שאול ,סמנכ"ל הערכת איכות ,מל"ג
גב' תמר מעגן-אפרתי ,רכזת הוועדה ,האגף להערכת איכות ,מל"ג
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נספח  :2סדר יום לביקור הוועדה להערכת איכות של תחום הגיל הרך27.11.16-
שעה

הגורם עמו נפגשים

שמות המשתתפים

9:00-9:30

מפגש פתיחה :הנהלת
המוסד

פרופ' שלמה מרגל
דר' יעקב טויטו

9:30-10:15

ראש התוכנית  /מסלול

דר' רחל וינקלר

10:15-11:00

סגל ליבתי המלמד בתוכנית

דר' אסתי איזמן ,דר' רינת
כספי ,דר' יוסף פריאל ,דר'
יצחק יוגב ,דר' ליאת מירב,
דר' מירי אבנרי ,דר' גלית
אגם ,רונית סבן ,דר' חנה
ניצן ,דר' אתי רוזנטל ,דר'
אפרת בנג'ו ,דר' טוני ינאי,
רחלי ברגר ,דר' ברוך
אלסטר ,דר' אורנה לוין,
טובה יהלומי ,דר' דבורה
חדד

11:00-11:45

מדריכים פדגוגיים

דר' ליאת מירב ,דר' אתי
רוזנטל ,דר' דבורה חדד,
דר' טוני ינאי

11:45-12:30

סטודנטים וסטודנטיות

12:30-13:30

ארוחת צהריים (פגישה
סגורה של הועדה)

שעה

הגורם עמו נפגשים

13:30-14:15

חלון זמן פתוח-מפגש עם
פאני אסולין ,דבורה בוזגלו,
מדריכות במחוז דרום.
מפגש עם גננות מאמנות-
יעל נאבת הילית אמירה.
סיור בספריה ,במרפ"ד,
ובאולם הספורט
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שמות המשתתפים

14:15-15:00
15:00-15:15

בוגרים ובוגרות
הפסקה

15:15-15:30

מפגש סיכום :הנהלת
המוסד והתוכנית

15:30-16:15

ישיבה פנימית של הוועדה
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פרופ' שלמה מרגל
דר' יעקב טויטו

