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המלצות

להגדיל את התמיכה במחקר של חברי

המכללה תומכת בפיתוח מחקר בהיבטים שונים:

הכרחיות

סגל הגיל הרך ,הן בתקציבי מחקר והן

תקציבי מחקר

בתנאים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר.

-

רשות המחקר :המכללה חותרת לקראת מתן זמן

לדוגמה ,שעות ייעודיות למחקר ,ליווי

ואפשרויות למחקר לסגל בכל התחומים ובכל התוכניות נוסף

חוקרים מתחילים על ידי חוקרים מנוסים.

לתוכנית הגיל הרך.
עם מעבר המכללה לחסות ות"ת ירד בסיס המשרה
ויתאפשרו שעות מחקר לחברי סגל קבועים.
חברי סגל מסתייעים ברשות המחקר המכללתית לייעוץ
ולתקצוב הן למחקר והן להיצגים בכינוסים אקדמיים בארץ
ובחו"ל.
הסיוע של רשות המחקר ניתן בנושאים הבאים:
הגשת הצעות מחקר לקרנות ,תכנון מחקר ופיתוח כלים ,עיבוד
נתונים ,כתיבה ופרסום .תמיכה כספית בביצוע מחקרים ניתנת
להשתתפות בכינוסים ,לתרגום ועריכה ולהוצאת ספרים.
-

מחקרים בתמיכת מרכז מהות לידע ,מחקר ופיתוח
בתחום משפחות-מערכת החינוך במכללת לוינסקי
לחינוך :במסגרת מרכז מהות ניתנה תמיכה כספית בשנה
האחרונה לפיתוח המחקרים הבאים:
-

מתחים דיאלקטיים בפרקטיקה החינוכית בגיל הרך:
משפחות מהגרים – החברה הקולטת ,דולי לוי ומיכל מישר

-

Communicating parenting: Parent-teacher computer ,mediated communicationלורן ארדריך

-

תפיסת הורים את החגיגות והטקסים בגן הילדים ,מעיין
אמיר ורונית חקוק

-

Preschool teachers' Attitudes towards the role of parents
 ,of children with Autism Spectrumבלה גביש ועמוס
פלישמן
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-

"דברים שרואים מכאן לא רואים משם" :יחסי הורים ,מורים
ותלמידים בשנה הראשונה של בית הספר היסודי ,קלודי
טל ומרים באור

-

בין גננות להורים :עניין של סמכות ,רונית רמר ויצחק גילת

פיתוח קבוצות מחקר וליווי שלהן
גובשו קבוצות מחקר בקרב המרצות והמדריכות הפדגוגיות

-

בגיל הרך.
היצגים בכינוסים בחו"ל ,לדוגמה ,הכינוס של הארגון האירופי

-

 EECERAבבולוניה ובדבלין ,שאליו נסעו מדריכות פדגוגיות
שהציגו מחקר על גישת תכנון לימודים צומח בגיל הרך.2 1
מתקיים ליווי לחוקרים במסגרת רשות המחקר ומרכז המחקר

-

לגיל הרך .במעבר לות"ת תתאפשר הקצאה גדולה יותר של
שעות למחקר .ניתנת לחוקרים עזרה בהגשת הצעות לאיחוד
האירופי במסגרת ארסמוס והורייזן .לדוגמה ,פותחה הצעה
של קבוצת מחקר שזכתה לליווי מפרופ' יצחק גילת ,ראש
רשות המחקר ,מד"ר ישי מור ,ראש המרכז להוראה חדשנית
ומיטבית ,ומד"ר אלונה פורקוש-ברוך .צוות מחקר בגיל הרך
בשיתוף עם תוכנית החינוך המיוחד בגיל הרך פיתחו הצעת
מחקר בנושא קידום הטכנולוגיה בגיל הרך .המדריכות
הפדגוגיות ,ד"ר ענת בן שבת וד"ר מונה יוליוס מהחינוך

המיוחד לגיל הרך ,הובילו את כתיבת ההצעהErasmus plus :
ka2 project: Empowering future young entrepreneurs, for
 .inclusive, digital and critical citizenshipהעצמת כישורי יזמות
בקרב ילדי גן.
תוכניות פוסט-דוקטורט
המכללה תומכת ביציאת חברי סגל להמשך הפעילות המחקרית
במסגרת תוכניות פוסט-דוקטורט תוך שמירה על משרותיהם
וזכויותיהם.
מחקר מלווה קורס חדשני במסגרת מלגת קרן הנשיאה
מלגת קרן הנשיאה  2017מוקדשת לתמיכה בקורסים המבוססים על
מודל שמתמקד בהוראה ולמידה חדשניות ,ומשקף הוראה "אחרת"
הנסמכת על צורכי הלומד במאה ה .21-אחד הקורסים הנבחרים
הוא קורס שיילמד בשנת תשע"ח בחוג לגיל הרך ודן בסוגיות של
Levy, I., Shatil-Karmon, S., Kadury-Slezak, M., & Tish, S. (2016). Happiness, relationships, emotion and deep level learning. Emergent
curriculum in the preparation of ECE student teachers in Israel: The students' perspectives: Transformation and challenges. EECERA,
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Dublin, Ireland.

Levy, I., & Tish, S. (2017). Small group work and multicultural education in the preschool promotes inclusion and empowerment of
children from diverse ethnic backgrounds. EECERA Bologna, Italy.
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עבודה עם הורים במאה ה .21-הקורס ילווה במחקר שיבחן את
תרומת הקורס לתהליך ההכשרה בשנתונים השונים.
המלצות

ההנהלה ציינה את החשיבות של הקמת

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית:

רצויות

מרכז להוראה מיטבית ומרכז סימולציה.

במסגרת המרכז פותחו שני קורסים חדשים לטיוב ההוראה:

הוועדה תומכת ומחזקת את המסר בדבר

 .1קורס מלווה למרצים חדשים.

חשיבות המרכז ומעודדת את ההנהלה

 .2קורס למרצים המלמדים בקורסים מקוונים המלווה במחוון

לתכנן את תפקידו הספציפי בקידום החוג

סטנדרטים להוראה מיטבית.

לגיל הרך.
מרחב למידה עתידי ):(FLS
במסגרת המרכז להוראה חדשנית ומיטבית מוקם מרחב למידה
עתידי ( )FLSייעודי לגיל הרך .בשנת תשע"ז מונתה ד"ר ענת בן
שבת ,מדריכה ומרצה בצוות הגיל הרך ,לרפרנטית תקשוב הפועלת
לקידום שילוב טכנולוגיה מושכל בגן הילדים בתהליך הכשרת
הגננות בגיל הרך.
מרכז הסימולציות:
-

במסגרת פיילוט הופעלו ותועדו בשנת תשע"ז חמש סימולציות
ראשוניות במרכז הסימולציות החדש.

-

בשנת תשע"ח מתוכננות סימולציות שיהוו חלק אינטגרלי
מהקורסים המגוונים בתוכנית הגיל הרך ,כמו למשל בקורס
החדש טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה 21-וקורסי
חקר ההתנסות.

פרק שני :סגל ההוראה
המלצות

ליצור קשר מובנה ומתוגמל בין המרצים

קשר מובנה ומתוגמל :המדריכות הפדגוגיות והמרצים

הכרחיות

הדיסציפלינריים והמדריכות.

הדיסציפלינריים מלבנים סוגיות בממשק שבין ההדרכה והקורס

-ליצור סגל יציב בכיר בגיל הרך עם יותר

בתחום הדעת המסוים .לצורך כך נוצרו מנגנונים ייחודיים שיאפשרו

אחוזי משרה ומחויבות.

את הדיאלוג הביקורתי המשולב .אחת לשבועיים מתקיימות ישיבות

 -לדאוג למיסוד והעמקת הקשר בין סגל

תכנון וחשיבה משותפות.

הגיל הרך למרצים הדיסציפלינריים.
מיסוד והעמקת הקשר:
-

עיגון בתוכנית הלימודים :הקשר עם הדיסציפלינות מובנה
בתוכנית הלימודים בכך שכל סטודנטית מתמחה בדיסציפלינה
אחת מתוך ארבע (ספרות ילדים ,מקרא-יהדות ,מדעים,
אומנות) הנלמדת בפקולטה הרב-תחומית על פי בחירתה.

-

מחקר משותף :צוותים דיסציפלינריים החלו במחקר משותף על
הגיל הרך בנושאי יהדות-מקרא ,כמו למשל ,בהתעמקות בחג
הפורים בהיבט רב-תחומי.
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-

ימי עיון :במהלך תשע"ז נבנה קשר הדוק עם מרצי ארבע
דיסציפלינות הליבה של התוכנית סביב ימי עיון משותפים.
בנושאי ספרות ילדים התקיים יום עיון והצגה שבה השתתפו
ילדי גן לוינסקי :אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו ,מאת אפרים סידון.
הנושא נלמד בקורסי הספרות עד לשיאו ביום העיון.

-

הנהלת המכללה תצא בשבועות הקרובים בקול קורא לגיוס
חברי סגל בכירים.

המלצות

לבנות דרך מסודרת של המכללה

פיתוח קורסים חדשניים :במכללה קיימת קרן הנשיאה לפיתוח

רצויות

להערכת יוזמות של מרצים שאינם

קורסים חדשניים (ראו סעיף הנהלה ,פרק ראשון ,המלצות

מאמרים מחקריים ,לדוגמה ,פרויקטים

הכרחיות) .בין הזוכים בקרן ,קורס לגיל הרך פיתוח כישורי עבודה

בקהילה.

עם הורים במאה ה 21-שפיתחה חברת סגל מהגיל הרך והוא פועל

ראוי ליצור פורום למפגש ושיח קבועים

כבר בשנת תשע"ח.

בין המרצים הדיסציפלינריים לבין הנהלת
החוג והמדריכות.

אתר לגיל הרך :הגיל הרך עם הפנים לקהילה בהקמה בימים אלו.
האתר מתופעל על ידי מרכז המחקר לגיל הרך ויעלה במסגרת אתר
המכללה הכללי המתחדש בימים אלו ונמצא בתהליך עיצוב והקמה.
מפגשים עם הפנים לקהילה – מרכז מהות במכללת לוינסקי
לחינוך :מטרות המיזם הן:
א.

ללמוד על צורכי ההורים בכל הקשור לקשר בינם לבין
המוסד החינוכי שבו לומדים ילדיהם

ב.

לשתף אותם בפיתוח פרקטיקות משופרות ליצירת
תקשורת מיטבית הורים-גן.

במסגרת המיזם המתקיים במכללה מושם דגש על:
א.

המשגת עקרונות לקידום תקשורת מיטבית בין ההורים
לבין מורים ,גננות ובעלי תפקידים במערכת החינוך

ב.

פיתוח יכולות של גננות לנהל שיח עם הורים סביב סוגיות
מעוררות דילמה :פנים אל פנים ובמדיה דיגיטלית.

המיזם מתקיים במסגרת מרכז מהות שתומך בו תקציבית.
פרק שלישי :תוכנית לימודים
המלצות

להבטיח רצף לימודים בין הקורסים

כחלק מהנוהל במכללה ,עברה ראש התוכנית על כל הסילבוסים

הכרחיות

בשנים השונות ולהימנע מחזרתיות של

ובחנה את נושא החזרתיות .הנושא נדון בפורום המרצים ,וכל מרצה

תכנים בקורסים השונים.

התבקש למקד את הסילבוס שלו מתוך מטרה כוללת ליצור
מובחנות בין הקורסים.
כמו כן ,נוספו נושאים חדשים בקורסים ייחודיים כמו ,התמודדות
והיכרות עם פגיעות מיניות בגיל הרך ,קורס רב-תחומי של מוזיקה,
תנועה ואומנות ,קורס על תרבות ישראלית כפי שבאה לידי ביטוי
בחינוך לגיל הרך ועוד.
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הכרחי להרחיב את ההתייחסות לחינוך

בשנת תשע"ז מוצעים קורסים המתייחסים לגיל לידה עד שלוש,

לגילאי לידה עד שלוש.

כגון ,מדיניות במסגרות לידה עד שלוש ,כקורסי חובה .בכל

הקורסים הליבתיים בתוכנית :פסיכולוגיה התפתחותית ,רב אוריינות,
ניצני אוריינות ,כשירות חברתית ,טכנולוגיה בגיל הרך ,המרצים
הונחו לכלול פרק המתייחס לגיל לידה עד שלוש.
לדאוג שהקורסים הדיסציפלינריים יהיו

נערך שינוי מהותי במקורות בסילבוסים .ראו שני סילבוסים לדוגמה

מותאמים להכשרת מחנכות לגיל הרך.

בנספח  1למסמך זה:
.1

בהתאם לרוח המכללה המכבדת מחקר,
הכרחי בסילבוסים להסתמך על מקורות

טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך ,ד"ר אסי
אפרת קופרמן.

.2

מחקריים.

התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרום הלמידה

כיום יש הסתמכות רבה על מקורות

הפורמלית בבית הספר בהיבט החברתי ,ד"ר שירה בסר

מהשדה (כמו הד הגן ).ניתן כמובן להוסיף

בירון

מקורות מהשדה אך הבסיס חייב להיות
מחקרי ועדכני.
להעמיק את העיסוק בנושאים מרכזיים

קורסים

בעבודת הגננת המתייחסים להורות בגיל

נוספו קורסי חובה בנושא של מדיניות מסגרות לידה עד שלוש,

הרך ,ילדים בסיכון ,היבטים רב תרבותיים,

לדוגמה ,מדיניות החינוך לגיל הרך בישראל מפרספקטיבה

ניהול גן וניהול מסגרות חינוכיות לידה עד

השוואתית בהובלתה של ד"ר סמדר מושל (ראו נספח  2למסמך

שלוש.

זה).
פותחו קורסים חדשים בתחום הורות בגיל הרך (קורס שזכה אף הוא

בקרן הנשיאה) – טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה21-
(ראו נספח  3למסמך זה) ,ילדים בסיכון ,קורסים רב תרבותיים וגם
סמינריונים בנושאים רב תרבותיים ,המהווים תמות חוצות-קורסים:

היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים ,רב תרבותיות
במסגרות לגיל הרך.
הדרכה והתנסות
בהדרכה הפדגוגית מושם דגש על ילדים בסיכון ,שבאה לידי ביטוי
בהתנסות המתקיימת רובה ככולה בגנים שבהם אוכלוסייה
מודרת/בסיכון.
ימי עיון
יום עיון ייחודי בנושא מדיניות מסגרות לידה עד שלוש יתקיים
במהלך שנת תשע"ח ובו ההרצאה המרכזית תינתן על ידי ד"ר
סמדר מושל ,מחברות סגל הגיל הרך ,שכתבה דו"ח מחקר מקיף
בנושא למשרד החינוך.
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המלצות

תגבור קורסים שעוסקים בקוגניציה כמו

משנת הלימודים תשע"ז נוספו קורסים המדגישים היבטים

רצויות

מתמטיקה ,מדעים ,טכנולוגיה.

קוגניטיביים ,לדוגמה :הבסיס המוחי ללקויות שפה ותקשורת ,טיפוח

-כדאי שיהיו קורסי בחירה העוסקים

חשיבה מדעית וטכנולוגית ,משחקים חכמים  -פיתוח כלים לחשיבה

בהיבטים תרבותיים וראוי להכניס

טכנולוגית בגיל הרך ,שילוב טכנולוגיה חדשנית בגן הילדים.

בקורסים השונים התייחסות להיבטים

משנת תשע"ז המכללה נוטלת חלק פעיל ביוזמת נשיא המדינה

תרבותיים בהתאם לתוכן הקורס.

"התקווה הישראלית" .במסגרת יוזמה זו יש התייחסות לארבעת
הדגלים :כשירות תרבותית ,המתייחס לשיפור התאמת המוסדות
והמערכת למגוון זהויות; גיוון וייצוג ,המתייחס להגברת הגיוון והייצוג

של קבוצות האוכלוסייה השונות בקרב כל אוכלוסיות המוסד; רצף
אקדמיה-תעסוקה ,המתייחס לחיזוק החוליה המקשרת בין אקדמיה
לבין תעסוקה; דמות הבוגר ,המתייחס למחויבות של האקדמיה
לקידום ידע ,כישורים וחוויות נדרשים לתפקוד חיובי של הפרט
בחברה המעודדת שותפות.
היבטים רב-תרבותיים נחקרים במסגרת סמינריונים ,לדוגמה:

היבטים של רב תרבותיות בחינוך ובגן הילדים ,חינוך לרב תרבותיות
בגן הילדים ובמסגרת קורסים ,לדוגמה :רב תרבותיות בגיל הרך.
חקר היבטים רב-תרבותיים בא לידי ביטוי גם במסגרת פרויקטי
הגמר ,לדוגמה:

לשקול תוספת קורסים מקוונים.

-

מה שאני חושב זה לא מה שאתה חושב ,מיראל בר-עוז

-

עולם של שפות ,מגוון של קולות ,פאטמה אבו נאסר

-

השמיים הם הארמון של אלוהים ,תמי תעוז

-

לכל אחד מהם שפה משלו ,סיון פלנסיה

-

חברים מכל מיני צבעים ,סאלי אל קאדר

-

המתנה הכי טובה בעולם :חבר ,לינוי עזורי

-

אני אתה ואת ,ליגל אדרי

תוספת קורסים מקוונים נשקלת במסגרת בחינה מחודשת של
היבטים טכנולוגיים בתוכנית כחלק ממהלך שמתקיים עם המרכז
להוראה חדשנית ומיטבית .היעדים שהתוכנית מבקשת לקדם הם
היבטים נטורליסטיים של הטכנולוגיה ככלי מעצים וכחלק מחיי הגן
וכן קידום יוזמות שיוצגו בבימת חדשנות אחת לשבועיים.
בשנת תשע"ח מתקיים פיילוט בגיל הרך בנושא אייפדים בגן,
בהיענות לקול קורא בנושא במכללה.

היו בעבר קורסים ניסיוניים בינתחומיים

פרויקט הגמר בשנה ג' הוא ציר אינטגרטיבי בתוכנית ,שבו

שעודדו מרצי דיסציפלינות לצאת לגנים.

משתפים פעולה מרצים דיסציפלינריים ומדריכות פדגוגיות.

הם זכו להדים חיוביים .כדאי שההנהלה

מאחר שפרויקט שנה ג' נבנה במרחב שבין הפדגוגיה החינוכית

תעודד ותסייע בבניית קורסים נוספים

(קורסי חקר וחינוך) לדיסציפלינות הרב-תחומיות (ספרות ,מדעים,

המקשרים בין מרצים דיסציפלינריים,

אומנות ,מקרא) ,כבר משנה א' הסטודנטיות מתבקשות לשים דגש

מרצים מהגיל הרך ומערכת הגיל הרך.

על נושאים דיסציפלינריים בקורסים ובהתנסות המעשית בגנים.
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קורסים כאלה עשויים להוות דגם

שיח רב-תחומי בשדה :החל משנת תשע"ז מתקיים שיח רב-תחומי

למכללות אחרות.

בין מרצי החוג לחינוך למדריכות הפדגוגיות ,לצוות הגן
והסטודנטיות בגנים שבהם מתנסות הסטודנטיות .בשנת תשע"ח
הקשר יורחב ויכלול גם שיח רב-תחומי בגנים בין מרצי הספרות,
האומנות ,המדעים ,רב-האוריינות והמקרא.

פרק רביעי :הכשרה מעשית
המלצות

לדאוג להקטנת קבוצות ההדרכה,

המכללה חותרת להקטנת קבוצות ההדרכה.

הכרחיות

מקסימום  15סטודנטיות ,כדי לאפשר

במקרים שבהם למדריכה יותר מ 15-סטודנטיות היא נדרשת ליום

למדריכות ליווי אישי של הסטודנטיות.

עבודה נוסף עבור הקבוצה הנוספת כדי לשמור על קשר רציף ועל
ליווי אישי של כל סטודנטית.

חשוב להוסיף מפגשי הדרכה בגנים .ראוי

לאורך הסמסטר מתקיימים  4-3ביקורים בשדה ההתנסות .נוסף

לבקר את הסטודנטיות לפחות ארבע

לביקורי המדריכה הפדגוגית מבקרות בשדה גם ראש התכנית,

פעמים בסמסטר.

דיקנית הפקולטה ,ראש המחלקה להוראה והדרכה ,מדריכות
פדגוגיות עמיתות וסטודנטיות עמיתות .במסגרת שותפות מכללה-
שדה הגננות המאמנות עומדות בקשר רציף עם הסטודנטיות ,תוך
כדי תהליך הכשרה משותף עם צוות המדריכות הפדגוגיות של
המכללה .בשבוע ההתנסות המרוכזת ,מבקרים בשדה מרצים
דיסציפלינריים ,המלמדים את הסטודנטיות ומקיימים עמן דיון רב-
תחומי ורב-משתתפים ,בעקבות הצפייה בהתנסות.

להבטיח התנסות במסגרות לפעוטות

בתוכנית הגיל הרך מיושם מודל ההתנסות החדש :אקדמיה-גן.

בגילאי לידה עד שלוש.

במודל זה ,מתקיימים ימי למידה במסגרות גני ילדים בגיל לידה עד
שלוש.
הביקורים בגנים הללו מלווים ביום עיון לסטודנטיות שבו נדונות
סוגיות בגילים הללו על ידי מרצות מומחיות בתחום.

להקפיד על כך שהתכנית להסבת

תוכנית ההסבות לאקדמאים נבנתה מחדש ומספקת מגוון נושאים

אקדמאים שאורכת שנתיים תכלול

הרלוונטיים לגיל הרך בקורסים ליבתיים .קורס חקר ההתנסות

התנסות מספקת ומגוונת וכן נושאים

הורחב וכולל נושאים הדנים בהתמודדות עם הורים ,כשירות

מרכזיים בחינוך הגיל הרך ,כגון קשר עם

חברתית ,טכנולוגיה בגיל הרך ,קורסים מקוונים על למידה מתווכת,

הורים.

כישורים חברתיים ,ניתוח חקר מקרה ,תכנון לימודים בגיל הרך,

-לחזק את התיאום בין המרצים

ילדים חוקרים את החי והצומח.

הדיסציפלינריים לבין המדריכות לפחות

במסגרת חיזוק הקשרים בין המרצים הדיסציפלינריים לבין

ברמה שהמדריכות תהיינה מעודכנות

המדריכות הפדגוגיות (ראו בפרק תוכנית הלימודים ,סעיף המלצות

בנוגע לתכנים שהסטודנטיות לומדות

רצויות) נוצרו מנגנונים שיזמנו שיתוף ידע בנוגע לתכנים הנלמדים

בשיעורים והמרצים הדיסציפלינריים יכירו

ומשימות ההתנסות.

את המשימות שעל הסטודנטיות לבצע

המרצים יוזמנו לקחת חלק בהתנסות של הסטודנטיות ובהתאמת

במסגרות החינוך.

מטלות הלמידה להתנסות .המדריכות הפדגוגיות יעיינו בסילבוס של
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הקורסים הדיסציפלינריים בתחילת השנה ולקראת הדיון עם
המרצים בישיבות הצוות שייועדו לכך במהלך השנה (ראו גם בפרק
סגל ההוראה ,סעיף המלצות הכרחיות).
פרק חמישי :סטודנטיות ובוגרות
המלצות

להעלות את רף הקבלה לחוג ולוודא

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח הסתיימה ולכן אפשר יהיה

הכרחיות

שהוא לפחות מקביל לרף הקבלה לחוגים

לבחון את יישום ההמלצה רק לקראת ההרשמה לשנת הלימודים

האחרים במכללה .לדוגמה חינוך מיוחד.

הבאה.

המלצות

כדאי לראיין את הסטודנטיות לפני

ועדות הקבלה הונחו לבחור את המועמדות במגוון דרכים מוועדת

רצויות

הקבלה כדי לוודא התאמה .בעיקר לאור

קבלה קבוצתית פעילה ועד לריאיון קשוב וביקורתי .מתקיימים ועדת

העובדה שיש פחות התנסות בשנה א.

קבלה וריאיון קבלה לכל אחת מהמועמדות.

 -כדאי לערוך מעקב שיטתי אחרי בוגרי

הסטודנטיות שהתקבלו ללימודים מצויות תחת עינן המבקרת של

ובוגרות התכניות ולקשור אותם למכללה

המדריכות הפדגוגיות בשנה א' ככל שניתן וגם בתחילתה של שנה

באמצעות השתלמויות וכינוסים.

ב'.

מעקב זה יכלול גם אסוף נתונים על

בפקולטה לחינוך מתוכנן כינוס בוגרים בחודש יוני  2018במטרה

העסקת בוגר.

ליצור קשר הדוק עם המכללה ,שיתוף במעגלי ההשפעה של
הבוגרים והמשך קידום תפיסת ההכשרה של המכללה.
נוסף לכך ,הקשר נשמר:
א.

במסגרת הפיתוח המקצועי שבו משתתפות הבוגרות
למשל ,תוכנית ההתמחות בהוראה (סטאז') ,תוכנית המורה
החדש ,דרגות הקידום  9-7ועוד.

ב.

במסגרת תוכנית התואר השני בחינוך בגיל הרך.

פרק שישי :תשתיות
המלצות

חשוב ליצור יותר מרחבי עבודה אישיים

בימים אלה המכללה בתהליך שיפוץ נרחב .בתוכנית השיפוץ תהיה

הכרחיות

לסגל.

אפשרות לבנייה נוספת ובה יינתן מענה להוספת מרחבי עבודה
אישיים.
במסגרת המרכז להוראה חדשנית ומיטבית מוקם מרחב למידה
עתידי ( )FLSייעודי לגיל הרך.

ראוי להקצות חדרים למדריכות

חדר הישיבות בפקולטה לחינוך וחדרי המכללה הקטנים יותר

הפדגוגיות לצורכי הדרכה אישית.

עומדים לרשות המדריכות ,על פי הצורך.

פרק שביעי :איכות ההוראה והלמידה
המלצות

כיום רוב תוצרי הלמידה הם עבודות .ראוי

ראש התוכנית בוחנת את הסילבוסים המוגשים לה על ידי מרצי

רצויות

שתוצרי הלמידה יהיו מגוונים ויכללו גם

ומדריכות התוכנית ,ובמקרים המתאימים היא מציעה לשקול בחינה

בחינות ופרויקטים.

ו/או פרויקט במקום עבודה או בשילוב עבודה.
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כך למשל ,בקורס רב אוריינות ,נוסף לעבודות הנהוגות במהלכו של
הקורס ,ניתנת בחינה.
גם בקורסים נוספים ,שהם קורסי ליבה שנתיים בתוכנית לגיל הרך,
כמו כשירות חברתית ורב-אוריינות ,המרצות החליפו את המטלה
הסופית בקורס מהגשת עבודה לבחינה.
פרק שמיני :מחקר
המלצות

להעמיק את התשתית לעריכת מחקר

המכללה חותרת לקראת מתן זמן ואפשרויות למחקר לסגל בכל

הכרחיות

בקרב חברי סגל הגיל הרך .חשוב

התחומים ובכל התוכניות נוסף לתוכנית הגיל הרך.

במיוחד להקצות לסגל זמן למחקר,

עם מעבר המכללה לחסות ות"ת ירד בסיס המשרה ויתאפשרו

תקציב לצורך השתתפות בכנסים ארציים

שעות מחקר לחברי סגל קבועים.

ובין לאומיים ,תמיכה בכתיבה ,תמיכה

חברי סגל מסתייעים ברשות המחקר המכללתית לייעוץ ולתקצוב הן

בביצוע ניתוחים סטטיסטיים וכדו'.

למחקר והן להיצגים בכינוסים אקדמיים בארץ ובחו"ל.
הסיוע של רשות המחקר ניתן בנושאים הבאים:
הגשת הצעות מחקר לקרנות ,תכנון מחקר ופיתוח כלים,
עיבוד נתונים ,כתיבה ופרסום .תמיכה כספית בביצוע מחקרים ניתנת
להשתתפות בכינוסים ,לתרגום ועריכה ולהוצאת ספרים.

לתמוך ביכולות המחקריות הנדרשות מן

כל הסטודנטיות מקבלות קורסים באוריינות אקדמית וכן בשיטות

הסטודנטיות .הכנה כזאת צריכה לכלול

מחקר ובסטטיסטיקה ,המתייחסים למחקר כמותי ואיכותני

פיתוח הבנה מחקרית ,סדנאות כתיבה

והתומכים במיומנויות המחקר שלהן .נוסף לכך ,קורסים כמו למשל,

אקדמית ,קריאת מחקר באנגלית ,היכרות

תכנון לימודים וחקר ההתנסות ,שהם קורסי ליבה בתוכנית ,מלווים

והתנסות במגוון מתודות בסמינריונים

בתהליך מחקרי ,באיסוף נתונים ,בתיעוד ,בניתוח ובהערכה .מחקר

המחקריים ומודעות לסוגי המחקר

פעולה בא לידי ביטוי בעיקר בסמינריונים ,ראו לדוגמה את ההנחיות

המתאימים לחקר ההתנסות.

להגשת עבודה סמינריונית בנספח  4למסמך זה.
המרצים והמדריכים הונחו לדרוש קריאה של מאמרים מחקריים
עדכניים ,בכתבי עת מובילים באנגלית.

פרק תשיעי :תהליך הערכה
הנהלת המכללה התייחסה לחשיבות

התרומה של תהליך ההערכה אינה מסתכמת בדוח עצמו ,והיא

תהליך ההערכה .ההערכה אפשרה

שימשה לבניית מיומנויות תכנון והערכה בסגלי ההוראה וההדרכה

להנהלה לראות היכן המכללה עומדת

בפקולטה לחינוך.

כיום ,ומהן התפיסות והשאיפות לעתיד.

צירי ההתייחסות ודרכי ההערכה שהוטמעו בעקבות הדוח משמשים

הדיקנית הבהירה שהתהליך עזר לה

אותנו בתהליכי פיתוח ותכנון בפקולטה לחינוך.

להכיר את התכניות בכלל ואת החוג לגיל
הרך בעיקר.
היא הרגישה שההערכה גרמה לאנשי
הסגל בחוג להרגיש גאווה ושייכות .אחד
התוצרים של הדו"ח הוא תכנית חומש
שכוללת הצעה לתכנית אם-טיצ ,תכנית
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נוספות שנבנית היא תכנית לתואר שני
בגיל הרך עם תזה שמבוססת על מחקרי
פעולה.
לגבי תכנית הגיל הרך ,בעקבות תהליך
ההערכה העצמית התחדדה ההבנה לגבי
הצורך בהתאמת הקורסים
הדיסציפלינריים למסלולים הגיליים
ובכללם הגיל הרך ,והוקם מרכז להוראה
מיטבית .המרכז אף יקדם את שילוב
הטכנולוגיה בהוראה.
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דוגמאות לסילבוסים של קורסים שמתקיימת בהם הזיקה בין ההיבט הדיסציפלינרי

נספח :1

לגיל הרך שכוללים מקורות מחקריים
שם הקורס :טיפוח חשיבה מדעית וטכנולוגית בגיל הרך
שם המרצה :ד"ר אפרת אסי קופרמן
סוג הקורס :שיעור וסדנה
היקף הקורס 2 :ש"ס
תיאור כללי של מטרות הקורס
הקורס עוסק בתהליכי הבנייה של מיומנויות חשיבה וידע בתחומי תוכן מדעיים וטכנולוגיים המתרחשים תוך כדי
אינטראקציה עם העולם המלאכותי-הטכנולוגי.
השיעורים יעסקו בתהליכי חשיבה בכלל ובתהליכי חשיבה טכנולוגית בפרט בגיל הרך ,הכוללים :פתרון בעיות ,תכנון,
בנייה ,פירוק מערכות טכנולוגיות ,ניתוח ,חשיבה מערכתית וביקורתית ורפלקציה תוך כדי התייחסות לדרכי הוראה
ולמידה מגוונים .יושם דגש על התהליכים הקוגניטיביים שעוברים הילדים בגיל הרך במהלך הפעילות שלהם עם העולם
הטכנולוגי.
מטרות הקורס:
-

חשיפת מרכיבי החשיבה הטכנולוגית בכלל וככלי חינוכי בפרט

-

הכרת תהליך הלמידה הקונסטרוקטיביסטי בגיל הרך

-

הכרת מאפייני העולם הטכנולוגי והתנסות בתהליכי פתרון בעיות ובחשיבה מערכתית

-

התמודדות עם תהליכי חשיבה ולמידה של תלמידים בגיל הרך

-

הבנת עולמם המורכב של הילדים בסביבה רוויית טכנולוגיה

-

תכנון פעילות לתלמידים המשלבת את התיאוריה עם ההתנסות בגיל הרך

נושאי הקורס:

.1

חשיבה טכנולוגית ומאפייניה

.2

פתרון בעיות בטכנולוגיה

.3

חשיבה מערכתית

.4

תהליכי הבנייה של מיומנויות חשיבה וידע תוך כדי אינטראקציה עם אובייקטים

.5

תפיסות ותהליכי למידה של מושגים טכנולוגיים בגיל הרך

חובות הסטודנטים
 100%עבודה מסכמת.
ביבליוגרפיה
*דגן ,א' ( .)2014אוריינות טכנולוגית לכל .הד החינוך.53-50 ,4 ,
דגן ,א' וקופרמן ,ד' ( .)2006תחנת הכוח והסביבה .אאוריקה – כתב העת למדעים וטכנולוגיה .אוחזר מ:
http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper22/docs/powerStation.pdf
זוהר ,ע' ( .)1996ללמוד ,לחשוב ,ללמוד לחשוב .ירושלים :מכון ברנקו וייס.
*חן ,ד' ( .)2014מה נדרש לחינוך הטכנולוגי .הד החינוך.57-59 ,4 ,
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 אאוריקה – כתב העת. תפיסה ויצירת הסביבה המלאכותית: חשיבה טכנולוגית-  טכנולוגיה.)2000( ' ד,*מיודוסר
http://www.matar.ac.il/eureka/news00/technology/thinking.asp : אוחזר מ.למדעים וטכנולוגיה
.95-93 ,4 , הד החינוך. חינוך מקצועי וטכנולוגי בישראל – תמונת מצב.)2014( ' א, ד' וקופרמן,*מיודוסר
. עם עובד: תל אביב. חפצים שימושיים.)2009( ' ה,פטרוסקי
. ספריית הפועלים:אביב- תל. תפיסת העולם של הילד.)1967( ' ז,*פיאז'ה
*Dagan, O., Kupperman, A., & Mioduser. D. (2012). Technological thinking in the kindergarten – training the
teaching-team. In Technology Education in the 21st century. PATT conference. Stockholm, Sweden.
Kimbell, R. (2000). Creativity in Crisis. Journal of Design and Technology Education, 5 (3), 206.
*Kuperman, A., & Mioduser, D. (2011). Kindergarten children's perceptions and programming of artifacts with
adaptive behavior. In K. Stables, C. Benson & M. De Vries (Eds.), Perspectives on Learning in Design &

Technology Education (294). PATT 25: CRIPT8: London.
http://www.gold.ac.uk/media/Patt%20Cript%20conference%20booklet%20X-webversion-web.pdf
*Levy S. T., & Mioduser, D. (2007). Does it ‘‘want’’ or ‘‘was it programmed to...’’? Kindergarten children’s
explanations of an autonomous robot’s adaptive functioning. International Journal of Technology and Design

Education, 18(3), 337-359.
MacDonald, D., & Gustafson, B. )2004). The role of design drawing among children engaged in a parachute building
activity. Journal of Technology Education, 16(1), 55-71.
*Mioduser D., & Dagan, O. (2006). The effect of alternative approaches to design instruction (structural or
functional) on students' mental models of technological design processes. International Journal of

Technology and Design Education.
*Mioduser, D., Levi, S. T., Kupperman, A., & Rudolph, L. (2008). Design & learning (D&L) in the kindergarten. In D.
Kipperman, O. Dagan & M. De Vries (Eds.), Critical issues in technology education (262 -274).
*Resnick, M. (2007). All I really need to know (about creative thinking) I learned (by studying how children learn) in
Kindergarten. Creativity & Cognition conference.
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שם הקורס :התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרום הלמידה הפורמלית בבית הספר בהיבט החברתי
שם המרצה :ד"ר שירה בסר-בירון
סוג הקורס :סמינריון
היקף הקורס 3 :ש"ש
תיאור כללי של מטרות הקורס
הסמינריון יעסוק בהבנת והערכת מאפייני התפתחות השפה הכתובה של ילדים טרום הלמידה הפורמלית בבית הספר.
במסגרת הסמינריון נבחן כלים להערכת התפתחות השפה הכתובה בגיל הרך ונעריך דרכים לטיפוח היבטים שונים של
ניצני האוריינות במשפחה ובמסגרת החינוכית.
לקורס שלוש מטרות עיקריות ) 1( :חשיפת הסטודנטים לנושאים ולסוגיות בתחום ניצני האוריינות; ( )2לימוד פרדיגמת
המחקר האיכותני באמצעותו ניתן לחקור נושאים חינוכיים; ( )3גיבוש סוגיה שאותה הסטודנטים (כאנשי חינוך בפועל ,או
כאנשי חינוך עתידיים) יהיו מעוניינים לחקור.
התוצר הסופי של הקורס הוא עבודה סמינריונית-איכותנית ,הבוחנת באופן מדעי ,מושכל ורפלקטיבי את הסוגיה
החינוכית שבה יבחרו הסטודנטים לעסוק.
מבנה הקורס
 .1חלק תיאורטי
במסגרת הסמינריון נעסוק בהבנת והערכת מאפייני התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרום הלמידה הפורמלית
בבית הספר בהיבט החברתי -תרבותי .נתמקד בתפקיד החברה (קרי ,הורים ומחנכים) כמתווכים מרכזיים בהתפתחות
הילד .נבחן את התפתחות ניצני אוריינות של ילדי גן תוך התמקדות באופי התיווך אליו הם נחשפים.
להלן דוגמאות לנושאים שאותם נחקור:
• נבחן את התפיסות של גננות/הורים לגבי חשיבות הסביבה האוריינית עבור ילדים.
• נעריך תיווך כתיבה לילדים דרך תצפיות באינטראקציות הוראתיות.
• נבחן את אופי האינטראקציה שבין מבוגרים לילדים בעת קריאה משותפת.
• נבחן אמונות אודות התפתחות השפה והכרת מערכת הדפוס של ילדים.
 .2חלק מתודולוגי
נלמד כיצד לחק ור שיח :מהם הנתונים ,דרכי איסוף הנתונים ,ניתוחם ופרשנותם .ננתח שיח בנושאי המחקר בהם
הסטודנטים יבחרו לעסוק .נלמד לכתוב עבודת מחקר אקדמית.
דרכי הוראה-למידה
הקורס ישלב בין )1( :הרצאות פרונטליות ,אשר תכליתן הצגת התיאוריות הרלוונטית לנושא הסמינריון; ( )2התנסות
בניתוח ובפרשנות של חומרי מחקר; ( ) 3הוראה פרטנית ,המכוונת לתמיכה בכתיבת עבודות הסמינריון .הכתיבה בקורס
תתבסס על תלקיט שבו יאספו ,בשלבים ,פרקים בעבודה הסמינריונית הסופית .יעשה שימוש ב.Moodle-
חובות הסטודנטים ושקלול הציון
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובפגישות האישיות.
קריאת ביבליוגרפיה.
התעדכנות ב.Moodle -
תלקיט :הגשת עבודות שוטפות.
הגשת עבודת סמינריון.
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שקלול ציון
הגשת מטלות במהלך השנה (סה"כ  4מטלות המהוות תלקיט לעבודת הסמינריון) – 40%
עבודה סמינריונית ( 50%מחוון לבדיקת העבודה יוצג במהלך הקורס) – 60%
ביבליוגרפיה (עבודת הסמינריון תזמן קריאה ביבליוגרפית נוספת ,בהתאם לנושאה)
חלק תיאורטי
בסטקר ,א' וארם ,ד' ( .) 2008מסגרת החינוך ,אמונות פדגוגיות ,ידע אודות הישגי הילד ומאפייני התיווך לכתיבה
כמנבאים ניצני אוריינות בקרב ילדי גן טרום חובה .אוריינות ושפה.29 – 7 ,2 ,
זיו ,מ' ,סמדג'ה ,מ' וארם ,ד' ( .)2013קריאת ספר ילדים בגן על ידי גננות והתייחסותן להיבטים של הבנה חברתית
(תיאורית ה .)mind -חוקרים@גיל רך.72-48 ,1 ,
לוין ,א' ( .)2001טיפוח השפה הכתובה והדבורה בגני הילדים לקראת קריאה וכתיבה .דוח לאגף לתכנון ופיתוח תכניות
לימודים ולאגף לחינוך קדם יסודי.
לוין ,א' ( .)2003אלף –אוהל ,בית זה בית ,גימל זה גמל גדול  :...מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות האותיות.
מתוך :פ' קליין (עורכת) ,שפה ,למידה ואוריינות בגיל הרך .תל-אביב :רמות.
לוין ,א' וארם ,ד' ( .) 2015אימהות כותבות וקוראות ספרים לילדי גן :משמעות טיפוח פעילויות אלו לאוריינות הילדים.
אוריינות ושפה.44-11 ,5 ,
פיין ,י' ,ארם ,ד' וזיו ,מ' ( .)2014קידום ההבנה הרגשית-חברתית של הילד באמצעות תיווך הורי בעת קריאת ספרים.
מגמות ,מ"ט (.415-445 ,)3
קורת ,ע' ( .) 2011התפתחות ניצני אוריינות בתוך הקשר חבתי כלכלי :תיווך הורים בעת קריאת ספר ואמונות על טיפוח
אורייני .בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות) ,אוריינות ושפה :יחסי גומלין ,דו-לשוניות וקשיים (פרק  .)12ירושלים:
מגנס.
Aram, D. (2002). Maternal mediation of home-like versus school-like writing activities: Analysis of low SES motherkindergartner dyads. Journal in Research in Childhood Education, 17, 47-61.
Aram, D. (2005). The continuity in children’s literacy achievements: A longitudinal perspective from kindergarten to
second grade. First Language, 25, 259-289.
Aram, D., & Besser, S. (submitted). Parents' support during different writing tasks: A comparison between parents of
precocious readers, preschoolers, and school-age children.
חלק מתודולוגי
צבר בן-יהושע ,נ' ( .)2016מסורות וזרמים במחקר האיכותי .תפיסות ,אסטרטגיות וכלים מתקדמים .תל אביב :מכון
מופת.
שלסקי ,ש' ואלפרט ,ב' ( .)2007דרכים בכתיבת מחקר איכותני (עמ'  .)151-83תל אביב :מכון מופ"ת.
שקדי ,א' ( .)2003מילים המנסות לגעת :מחקר איכותני – תיאוריה ויישום .תל אביב :רמות.
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נספח  : 2סילבוס הקורס מדיניות החינוך לגיל הרך בישראל מפרספקטיבה השוואתית
שם הקורס :מדיניות החינוך לגיל הרך בישראל מפרספקטיבה השוואתית
שם המרצה :ד"ר סמדר מושל
סוג הקורס :שיעור
היקף הקורס 2 :ש"ס
תיאור כללי של מטרות הקורס
קורס זה מציג את המגמות המרכזיות במדיניות החינוך לגיל הרך בישראל ,תוך הבחנה בין המדיניות לגיל לידה עד
שלוש והמדיניות לגיל שלוש עד שש .מטרת הקורס היא לבחון את השינויים במדיניות בשתי קבוצות הגיל בדגש על
העשור האחרון .הקורס יבחן סוגיות מדיניות מרכזיות דוגמת מטרות המדיניות ,קהל היעד של המדיניות ,תקצוב ,ויחסי
עוצמה בין שחקנים .הקורס יקנה ידע בסיסי על המדיניות בישראל במבט השוואתי וכלים בסיסיים לניתוח מדיניות.
מבנה הקורס
.1

מהי פוליטיקה

פוליטיקה כמאבק על עוצמה ועל משאבים.
Lukes, S. (1974). Power. NY: Palgrave. Retrived from:
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1458086.files/lukes_power.pdf
.2

מוטיבציות להשקעה בגיל הרך

מדוע מדינות רבות ב OECD-הגדילו את ההשקעה בגיל הרך? ירידה בפריון ,עידוד תעסוקה ,יעילות כלכלית ושיפור
הישגים.
Sawhill, I. V., & Karpilow, Q. (2014). How much could we improve children’s life chances by intervening early and
often? CCF Brief, 54. Retrived from:
https://peerta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/uploaded_files/improve_child_life_chances_interventions
_sawhill.pdf6_.pdf
Heckman , J. J., & Masterov, D. V. (2004). The productivity argument for investing in young children. New York:
Committee for Economic development, Unites States.
.3

מהו חינוך איכותי בגיל הרך?

הצגת המאפיינים המרכזיים של חינוך איכותי בגיל הרך  -הבחנה בין איכות מבנית ואיכות תהליכית.

קליין פ' .)2008( .איכות התהליך החינוכי :אינטראקציה בין ילדים למבוגרים .בתוך :פ' קליין ,וק' יבלון (עורכים) ,ממחקר
לעשייה בחינוך לגיל הרך .היוזמה למחקר יישומי בחינוך .האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .אוחזר מ-
 =http://education.academy.ac.il/hebrew/PublicationDetails.aspx?PublicationID=5&AreaID=&QuestionID1&FromHomepage=True
Soukakou, E., Ereky-Stevens, K., Sylva, K., Eisenstadt, N., & Mathers, S. (2014). Sound foundations: A review of the

research evidence on quality of early childhood education and care for children under three. London.
Retrived from: http://www.suttontrust.com/researcharchive/sound-foundations/

15

.4

רפורמות בחינוך

למה קשה לשפר מערכות חינוך? מה מאפיין מערכות שהצליחו לערוך שיפור?
קיובן ,ל' ( .)2011שוב ושוב חוזרת הרפורמה .בתוך ג' פישר ונ' אריאלי (עורכים) ,שינוי ושיפור במערכות חינוך(עמ' 51-
 .)24מכון ברנקו וייס ,מכון אבני ראשה.
ברבר ,מ' ומורשד ,מ' ( .) 2007דוח מקינזי ,על הגורמים להצלחתן של מערכות החינוך הטובות בעולם .הד החינוך .אוחזר
מ-
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D
7%A7%D7%99%D7%A0%D7%96%D7%99.pdf
.5

ניסיונות לשיפור מערכת החינוך בגיל הרך במדינות הOECD-

מאפיינים של רפורמות בתחום החינוך ,כיצד השתנתה מדיניות החינוך לגיל הרך במדינות ה OECD-לאורך השנים?
וייסבלאי ,א' ( .)2015מדיניות ציבורית בתחום החינוך לגיל הרך .ירושלים :הכנסת ,מרכז מידע ומחקר .אוחזר מ-
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03580.pdf
.6

רגולציה ומדיניות החינוך לגיל הרך לגילי לידה עד שלוש בישראל – תקופת הישוב עד שנות ה70-

מהי רגולציה? כיצד תיאוריות של רגולציה מסייעות להבין את התפתחות מדיניות מעונות היום מתקופת הישוב עד שנות
ה?70-
ארבל-גנץ ,א' ( .)2003רגולציה – הרשות המפקחת  .ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה (בהנחית ד' נחמיאס וידידיה
שטרן) .עמ' .41-9
.7

מדיניות החינוך לגיל הרך לגילי לידה עד שלוש בישראל – שנות ה 80 -ועד היום

צבן ,ה' ( .)2012מיפוי השחקנים במערכת החינוך הקדם-יסודי בישראל .בתוך א' קמחי (עורך) ,החינוך הקדם יסודי
בישראל :היבטים ארגוניים ודמוגרפיים (עמ'  .)52-31ירושלים :מרכז טאוב.
משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך ( .)2009סטנדרטים להפעלת מסגרות
חינוכיות לתינוקות .דוח הוועדה .אוחזר מ-
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
.8

חקיקה וחינוך או מדוע נכשלה הצעת חוק הפיקוח על מעונות היום?

גבתון ,ד' ( .)2003אוטונומיה ,אנומיה ,אינטגרציה ואנרכיה .בתוך י' דרור ,ד' נבו ור' שפירא (עורכים) ,תמורת בחינוך (עמ'
 .)454-407תל אביב :רמות.
חוק הפיקוח על מעונות היום התשכ"ה – 1965
הצעת חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות ,התש"ס2010-
חוק ההסדרים2013 ,
.9

מדיניות החינוך הקדם יסודי בישראל (שני שיעורים)
כיצד השתנתה מדיניות האגף לחינוך קדם יסודי לאורך השנים? מה היו מטרות המדיניות? מי היה קהל היעד של
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המדיניות? אילו מטרות המדיניות שרתה בפועל? מבנה משרד החינוך ,מבנה האגף לחינוך קדם יסודי ,קריאה
משותפת של חוזרי מנכ"ל
צבן ,ה' ובלס ,נ' ( .)2012התפתחות החינוך הקדם-יסודי בישראל והחלת חוק לימוד חובה על גילאי   4-3סקירת
ספרות .בתוך א' קמחי (עורך) ,החינוך הקדם יסודי בישראל :היבטים ארגוניים ודמוגרפיים (עמ' .)17-11
ירושלים :מרכז טאוב.
 .10אי שוויון במדיניות החינוך
באיזו מידה מדיניות החינוך לגילי לידה עד שלוש והחינוך הקדם יסודי אכן מוכוונות לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות?
מבקר המדינה ,דוח שנתי 65ג לשנת  2014ולחשבונות שנת הכספים  ,2013מאי .2015
 .11מימון החינוך הקדם יסודי בישראל
מה ניתן ללמוד מתקציב האגף למעונות היום ומתקציב האגף לחינוך קדם יסודי? אילו מטרות המימון משרת? מדיניות
פרוגרסיבית מול מדיניות רגרסיבית.
סייגלשיפר ,ו' ( .)2011הבטחה לא ממומשת :מה קרה לתקציב אגף מעונות יום ומשפחתונים בשנים  .2011-2009אוחזר מ
אתר נשים למען תקציב הוגן http://www.wbf.org.il/Uploaded/meonot%20final_16.1.2012.pdf

בלס ,נ' ( .)2015מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי-כלכלי :השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית),
השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית .היוזמה למחקר יישומי בחינוך .אוחזר מ-
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/resourceallocation.pdf
 .12רב תרבותיות במדיניות החינוך
באיזו מידה משרתת מדיניות הגיל הרך את צרכי החברה הערבית והחברה החרדית? גישה רב תרבותית לניתוח מדיניות.
אוקין-מולר ,ס' ) .(1998הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות .פוליטיקה.27-9 ,1 ,
אלמגור-לוטן ,א' ( .)2008מעונות יום ומשפחתונים מוכרים במגזר הערבי .ירושלים :הכנסת ,מרכז מידע ומחקר .אוחזר מ-
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02237.pdf
 .13שיעור מסכם והכנה למבחן
דרכי הוראה-למידה
יעשה שימוש בהרצאות במליאה ,דיונים ולמידה בקבוצות סביב ניתוח מסמכי מדיניות.
חובות הסטודנטים ושקלול ציון
הציון בקורס יתבסס על:
השתתפות פעילה בהרצאות ובדיונים ()15%
הצגת מאמר אחד בקבוצות ()15%
מבחן מסכם ()70%
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נספח  :3סילבוס הקורס טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה21-
שם הקורס :טיפוח כישורים של עבודה עם הורים במאה ה21-
שמות המרצות :ד"ר אלונה פלג ,ד"ר עינת סקרה אטר ,ד"ר נעמי פרצ'יק ,ד"ר איריס לוי ,ד"ר יעל שלזינגר,
ד"ר אורלי ליכט וייניש
סוג הקורס :שיעור וסדנה
היקף הקורס 1 :ש"ס
תיאור כללי של מטרות הקורס
מחקרים מראים שמעורבותם של הורי הילדים בחינוך ילדיהם קשורה להישגים גבוהים יותר של הילדים ומנגד ,מדובר
ברכיב עבודה שמעורר חרדה רבה בקרב סטודנטיות להוראה .בניגוד לעבודה ישירה עם ילדים ,שסטודנטיות להוראה
מרבות להתנסות בה במהלך שנות הלמידה הראשונות להכשרתן ,נבצר מהן להתנסות הלכה למעשה בעבודה עם הורי
הילדים .סימולציות ומשחקי תפקידים של סיטואציות מייצגות שקשורות לעבודה עם הורים ,עשויות לתרום לגננות ולמורות
להגיע לשדה מוכנות יותר ,כמו גם ליצור ולשמר תקשורת טובה יות ר עם הורי הילדים .יתרה מזו ,בשולי ניתוח האירועים
השונים יוכלו הסטודנטיות ללמוד על מדיניות משרד החינוך ,על שירותים נלווים ועל מגוון סיטואציות .על אף שקיים קורס
של עבודה עם הורים בתכנית לגיל הרך ,הקורס איננו מתבסס באופן שיטתי על ניתוח סימולציות.
מטרות הקורס:



להגביר את המודעות לחשיבות העבודה עם הורי הילדים



להבין גורמים סוציולוגיים ,פסיכולוגיים ופוליטיים המשפיעים על הקשרים בין הורי הילדים לממסד החינוכי



להפחית את החרדה הכרוכה בעבודה ובשיתוף פעולה עם הורי הילדים



להגביר את הנכונות והמסוגלות להבין סיטואציות מפרספקטיבות שונות :מזו של ההורים נוסף לזו של
המערכת החינוכית



להכיר מקרוב את מגוון התפקידים הכלולים בעבודה עם הורי הילדים



לתרום לטיפוחם של כישורים של תקשורת טובה עם הורי הילדים במגוון סיטואציות

מבנה הקורס:
נושאי השיעור ופעילות במליאה

משימה לעבודה קבוצתית בכיתה

רציונל לעבודה עם הורים וממצאי מחקר;

סימולציה של שיח בין וועד הורים וועד מורים ובמרכזו בדיקת

בדיקת עמדות הסטודנטיות לגבי עבודה עם

ציפיות אחד מהשני

הורים; ציפיות וקשיים
יחסי כוחות הורים צוות חינוכי-מבט

חלוקה לקבוצות קבועות שילוו את הלמידה בקורס לאורך כל

סוציולוגי

הסמסטר

הגדרות של קשרים הורה-ילד; מורה-ילד;

ציור אישי קשרים בין אישיים ודיון על משמעותם במסגרת שיחה

מורה הורה וערוצי תקשורת :פנים אל פנים,

קבוצתית

ווטסאפ ,טלפון ומייל

20

מדיניות משרד החינוך בנוגע לעבודה עם

ניתוח חוזרי מנכ"ל רלוונטיים; עבודה בקבוצות ודיווח למליאה

הורים
קשר עם הורי הילדים סביב היערכות לתחילת

עבודה בקבוצות ,סימולציות ,תכנון פעולות שקשורות לקשר עם

השנה ,אסיפת הורים ,שיחות אישיות ,מצבי

הורים שהן חלק מההיערכות

חירום ושיתופי פעולה
סיכום :תובנות שעלו מהקורס; תכנון

במסגרת הקבוצה :אפיון אינטראקציה עם מבוגרים על בסיס

אסטרטגיה של עבודה עם הורים במעון ,בגן

הערכה עצמית ומשוב של חברות הקבוצה; הצבת יעדים אישיים

ובכיתות א-ג

לשינוי רצוי באינטראקציה עם מבוגרים

דרכי הוראה ולמידה
הרצאות ,סימולציות ,למידת עמיתים ,ניתוח טקסטים ואירועים
חובות הסטודנטים ושקלול ציון
ניתוח אירוע אישי 20% -
סיכום :תובנות אישיות 10% -
ניתוח חוזר מנכ"ל 10% -
משימה קבוצתית 60% -
ביבליוגרפיה
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נספח  :4הנחיות להגשת עבודה סמינריונית בתחום ניהול הכיתה
שם הקורס :הנחיות להגשת עבודה סמינריונית בתחום ניהול הכיתה
סוג הקורס :קורס אינטגרטיבי
שם המרצה :ד"ר מיכל שני
העבודה הסמינריונית מתבססת על מחקר איכותני במתודולוגיה של מחקר פעולה זוטא .עלייך להציג מחקר פעולה
הממוקד בסוגיה מניהול כיתה ומתבסס על העשייה החינוכית וההקשר החינוכי בו את פועלת .המחקר מבוסס על
תפיסת העולם האקולוגית ורואה בך החוקרת כחלק מן ההקשר הנחקר מחד ,אך גם כמתבוננת מבחוץ ,הממשיגה את
האינטראקציות בהן את מעורבת ,בונה ידע תיאורטי ולוקחת עליו אחריות ,מאידך.
חלקי העבודה:
שער  -בראש העמוד שם המכללה לוגו ושם התכנית .בהמשך :שם העבודה ,שם הקורס ,שם הסטודנטית כולל ת.ז,
שם בודקת העבודה ותוארה ,מועד לועזי ועברי של הגשת העבודה.
תקציר
בתקציר יוצג סיכום קצר וברור של התכנים שיופיעו בעבודה .מטרת למסור לנמען מידע מרוכז ביחס לעבודה המוצגת:
תקציר שאלת המחקר (בהדגשה) ומקורות הצמחתה (עד שלושה משפטים) ,עקרונות הפעולה ,רקע עיוני תמציתי מאוד
מתוך הספרות המחקרית להמשגת שאלת המחקר ,ממצאים עיקריים (כולל תיאור התמות על פיהן אורגנו הממצאים),
מסקנות ומשמעויות לעתיד כולל שאלת המשך למחקר .בראש העמוד יופיע :שם המחקר ומגיש המחקר ובתחתית
העמוד :מילות מפתח (עד  300מילים).
תוכן עניינים (ממוחשב)
יש לציין את כל סעיפי המשנה המופיעים בעבודה ומספרי העמודים.
הקדמה
ההקדמה תכלול את רציונל העבודה; מטרת העבודה; ייחודיות העבודה; תיאור קצר של ההֶקשר הפיזי והאנושי בו
מתרחש המחקר ולתוכו את מבקשת להכניס את הקוראת תוך מיקוד ההתייחסות בנושא המחקר; הסבר שם העבודה
שנבחר והקשר בינו לבין שאלת המחקר; הצגת הרעיון המרכזי בכל פרק מפרקי העבודה .המידע לא יחזור על המידע
שהופיע בתקציר (עד עמוד).
הצמחת שאלת המחקר
בפרק יוצג החלום החינוכי (היעד ארוך הטווח) אליו את שואפת להגיע כאשת חינוך; השקפתך הפדגוגית כולל הנחות
היסוד שלך בנוגע לטבע האדם ,החברה ומטרות החינוך ליחיד ולחברה .כמו כן ,תוצג בפרק השקפת עולמך בהתייחס
לניהול כיתה תוך התייחסות להתפתחות המקצועית במהלך ההכשרה .את השקפתך הפדגוגית בססי על תיאוריות
שלמדת במהלך השנים במכללה ועל תיאוריות נוספות לבחירתך .הציגי את ההלימות /הסתירות בין החלום לבין
השקפתך הפדגוגית; נסחי את נושא המחקר ,שאלת המחקר ומרכיביה כולל שאלות המשנה הנגזרות משאלת המחקר
וזאת בהתבסס על תיאור המצב הקיים והרציונל לבחירת נושא השינוי (עד  2עמודים).
סקירת ספרות
בפרק סקירת הספרות יוצג הידוע במדע על התופעה הנחקרת מתוך מקורות מידע אקדמיים .הפרק יתמקד במידע
עדכני רלוונטי לשאלת המחקר המתייחסת לניהול כיתה .לכן ,הפרק יציג את המושגים המרכזיים הנוגעים לנושא
המחקר ולשאלת המחקר תוך התייחסות לרכיבי התוכן המרכזיים ,כולל עקרונות הפעולה שיעמדו בתשתית תכנית
הפעולה .בפרק יש צורך להתייחס גם למושגים המרכזיים הקשורים לניהול כיתה והבאים לביטוי בהקשר לנושא
ולתכנית הפעולה.
כפתיח לסקירת הספרות תובא פסקת הקדמה שבסופה יוצג רצף הנושאים המובאים בסקירת הספרות.
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בפסקה המסיימת יוצג סיכום עיקרי המידע הרלוונטיים לשאלת המחקר ולמערך המחקר וקישור בין סקירת הספרות
לבין שאלת המחקר ומערך המחקר.
הסקירה צריכה להתבסס על לפחות שלושה מקורות ראשיים ,עדכניים ככל האפשר (משנת  2006ואילך) .השימוש
במקורות ישנים יותר אפשרי ,בתנאי שאין מקורות חדשים יותר בנושא זה או בתנאי שהמקור בעל חשיבות מיוחדת .כל
המקורות צריכים להופיע ברשימת המקורות (עד  5עמודים).
מתודולוגיה
הפרק יכלול את הסעיפים הבאים :גישת המחקר ,סוגת המחקר ,אוכלוסיית המחקר ,כלים לאיסוף נתונים (כלי
המחקר) ,הליך המחקר (שלבי המחקר ואופן ניתוח הנתונים) ,תיקוף הנתונים (דרכים להבטחת אמינות המחקר) ,אתיקה
במחקר ומגבלות המחקר (עד  3עמודים).
ממצאים
בפרק יוצג סיפור המחקר שלך והתפתחותך המקצועית לאור פעולתך ,כאשר שאלת המחקר מהווה ציר מארגן.
הפרק מכיל שלושה חלקים :פתיח ,תיאור התפתחותה של שאלת המחקר באמצעות ניתוח הנתונים (בהתבסס על
שלושה אירועי הוראה לפחות) ופסקה מסכמת.
ב פתיח ,יש לתאר בקצרה את תכנית הפעולה תוך מיקוד בקשר בין שאלת המחקר לבין שיקולי הדעת בתכנון
השיעורים :על אלו דברים שמת דגש בשלב התכנון ,כדי לקדם את שאלת המחקר והצגת עקרונות הפעולה שעמדו
בבסיס תכנית ההתערבות.
בגוף הפרק ,יוצג סיפור המחקר לאור ניתוח הנתונים המאורגן על פי התמות שנבחרו על ידך .רצוי להדגיש נקודות שיא
ונקודות מפנה במחקר ואירועים קריטיים שהשפיעו על מהלך המחקר ותרמו להבנה משמעותית של נושא המחקר וניהול
כיתה .את המידע המוצג יש לעבות במגוון דוגמאות מבוססות תיעוד כדי לתת תוקף מחקרי -מדעי לעבודה.
בפסקה המסכמת ,יוצגו הממצאים העיקריים (עד  5עמודים).
סיכום ודיון
בפרק יוצג סיכום אינטגרטיבי של כל חלקי המחקר ,המשקף תובנות מרכזיות בהסתמך על פרק הממצאים ועל הידע
התיאורטי שהוצג בסקירת הספרות .בדיון יש להביא ביסוסים תיאורטיים בלבד.
בתחילת הפרק יש להזכיר את נושא המחקר ועיקרי המתודולוגיה ולסכם בקצרה את הממצאים המרכזיים /נקודות
המפנה.
בגוף הפרק חשוב לתאר את התובנות שנבעו מהצמתים /נקודות המפנה במחקר ולקשר בין התובנות לסקירת הספרות
מנקודת מבט של ניהול כיתה; לתאר את השינוי שחל בהשקפה הפדגוגית ובתפיסות לאור המחקר; דברים חדשים
שלמדת על נושא המחקר לאור ההתנסות והספרות ועל עצמך כחוקרת; תרומת המחקר.
הפרק יסתיים בשאלה /סוגיה חדשה (המשך) למחקר .יש להסביר בברור מה הקשר בין מחקר זה לבין השאלה
החדשה אשר מתווה את התכנית העתידית (עד  4עמודים).
רשימת מקורות
רשימת המקורות תכלול את כל המקורות בהם נעשה שימוש בכל פרקי העבודה .לאחר רשימת המקורות האקדמיים
ניתן להוסיף את רשימת המסמכים /ניירות העמדה /תכניות הלמודים בהם נעשה שימוש בעבודה .יש להקפיד על
כתיבה לפי כללי ה .APA
נספחים
ברמה העקרונית אין צורך בהצגת נספחים בעבודה זו ,אלא אם כן ישנו מסמך שאין בעבודה מקום להציגו אך הכתיבה
מתייחסת אליו ,כמו למשל :שאלון עמדות ,סרטון וכד' .כל נספח יוצג בעבודה עם מספרו ובפרק תחת כותרת משנה של
מספר הנספח.
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