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  ח"תשע תשרי ה"כ

  2017 באוקטובר 15

  לכבוד

  .הרך לגיל חיוך בלימודי הלימודים איכות להערכת הוועדה

..א.ג  

  )2017.3.7( ז"תשע תמוז' ט מתאריך הוועדה ח"דו לע תגובה :הדון

  . הרך הגיל במסלול הלימודים איכות את והעריכה במוסדו שביקרה הוועדה המלצות לע תגובתו בזאת מצורפת להלן

  ליישום צעדים  ועדהוה המלצות

  הההלה: 1 פרק

 להבטיח צריכה המכללה ההלת

 התמחות בעלי יהיו סגל שאשי

 הגיל בתחום ומחקרית מעשית

  .הרך

  . הרך לגיל החוג סגל של ההתמחות את בדקו עדהוהו המלצת בעקבות

 וכן הרך לגיל בחוג המלמד הסגל כל כי מצא מהבדיקה – הרך לגיל החוג בלימודי  *

  . הרך לגיל וזיקה יסיון, התמחות בעלי כולם, ההוראה תעודת

 מתוך הסגל לקח, אריאב מתווה דרישות לפי – וחטיבות לשון, אגלית בלימודי  *

 הרך בגיל הסגל התמחות חשיבות בשל, זאת למרות. במכללה הקיימים החוגים

 מסגל אחוז 80% םשה הרך לגיל וזיקה יסיון בעלי מרצים להעסיק השתדלו

 בחוג מרבית התמקצעות לסטודטיות להעיק משתדלים או .בחטיבות ההוראה

 .בחטיבות אקדמי ידע ובהרחבת

 ראוי .הרך בגיל שיתמחה המקצועי לסגל מתאימות השתלמויות מתקיימות לצד זה

 ועדכיות מהותיות בסוגיות דיוים מתקיימים הרך הגיל של סגל ישיבת בכל כי לציין

  .הרך בגיל

 של במחקר התמיכה את להגדיל

  .סגל אשי

  . הוועדה הערות את קיבלו

רד מש מצד תגמול שום ללא עשית המכללתית המחקר מערכת כל כי לציין חשוב  *

  . אקדמיים במוסדות מחקר לסעיפי תקציבים שמקצה ת"הות לעומת יוךהח

 למידה באמצעות הסגל בקידום רבה חשיבות רואה המכללה ההלתש מאחר  *

 בשתיים שקלים אלפי מאות המחקר רשות במסגרת המכללה מקצה, ומחקר

  . סטטיסטי לייעוץ וכן ובעברית באגלית ועריכה מאמרים פרסום לצורך האחרוות

 עם פרטיים מפגשים מקיים, במחקר ומומחיות יסיון בעל המחקר רשות צוות  *

  .ופרסומו המחקר עריכת בתהליך ולהדריך לסייע כדי הסגל

  ."למאמר ממחקר" בושא לסגל סדאות כמה השה קיימה המכללה ההלת  *

 לשלישי שי מתואר אישי לקידום הסגל של מאומצת עבודה ישה האחרוות בשים  *

  ). מחקר כולל(

 שיפוט שעברו ספרים בהוצאת ביטוי לידי הבאה ספרותית כתיבהתומכים ב או  *

   .ךהרל לגי והתאמה

  . ווער ילדים ספרות לחקר השי וןגיליה עומדים להוציא בקרוב את או  *
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  ליישום צעדים  ועדהוה המלצות

  ההוראה סגל: 2 פרק

 של מסודר והל יצירת לשקול

 למרצים הוראה שעות הפחתת

   .חדשים

 המקצועי הארגון פיל ע והקביעות הסגל מזכויות גזרים הסגל של ההוראה היקפי  *

, המרצה למומחיות הקורס בין מתאם מוצאים ואו סגל איש פורש כאשר ולכן

  .המרצה משרת את לעבות מעדיפים אחו

 שעות במחקר להשקיע המעוייים קבועים סגל לאשי הצעו האחרוות בשים  *

   .ומחקר לכתיבה תקן

   .כתיבה לצורך לשתיים משרה חצי של היקף לדוקטורטים מקצה יוךהחרד מש  *

  .הולם כספי תגמול מקבל שפיט עת בכתב שפורסם מאמר כל  *

 להתרשם אפשר לא במכללה הוועדה של הקצר הביקור כי ובטוחים סמוכים או  *   .בו לשבת משרד אין הסגל לשות

  .הפיזיים מהתוים

  .משרדים שי מוקצים למסלול  *

מוקצה לו חדר  ,ושיחות מחקר לצורךבמקום זמין ושקט  מעוייןש מרצה כל  *

 שקטות עבודה פיות, םיכללי סגל חדרי 23 כולל לא. מתאים בהודעה מראש

  .סגל חדרי ושי בספרייה

 ליבתי סגל חברי לבסס

 לעבודה זמם מרב את מקדישיםש

  .במכללה

  

יש  וכן החוג ראש עם לסמסטר ואחת המסלול ראש עם לחודש אחת פגישות ערכות  *

 כותביםה סגל אשי בשיתוף סגל עלון שלח כן כמו. היום שעות בכל במייל זמיות

  . בחודשו חודש מדי בעלון

 והמרצים הרך הגיל לסגל משותפות סדאות גם ולקיים ח"בתשע לחזק משיך  *

  .הדיסציפליריים

 ברורים כללים ולפרסם לקבוע

  .סגל אשי לקידום

  

. הסגל מחברי אחד לכל מאוד החשובים הקידום הליכי את מדגישה המכללה שה כל

 המפורט בתקון וכן המסלולים בישיבות הפתיחה בישיבת הפל בע מסרת ההודעה

 מכתיב יוךהחרד שמש מתאים גזר במכללה הקידוםש מאחר. מקבל מרצה שכל

. המתקבלות המכסות לפי קידום דרגות מעיקים או, המקצועי האיגוד בשיתוף

  .לקידום ייםוהרא המרצים מספר לפי לא לצערו

  הלימודים תכיות: 3 פרק

 לתכית ספציפיים קורסים הכסת

 בשות המתמקדים הלימודים

   .הראשוות החיים

 מחלקים איו, כיוון שכך. ששגיל  עד לידהגיל מ הוא הרך לגיל לו שאושר מסלולה

גיל  עד לידהגיל מ ספירליים בסיס לימודי הם ךהרל בגי הלימודים. גילאים- תת לפי

  . הגילאית ההתפתחות ותהליך הרצף את ומדגישים שש

, קוגיטיבית התפתחות: הוועדה להערת במיוחד םכווימ אלהה הקורסים כי יצוין

, לבגרות מיקות ססומוטורית התפתחות, הרך בגיל חברתית-רגשית התפתחות

 שפה התפתחות, שירים עם לגדול ,דבורה שפה התפתחות, הרך בגיל ולמידה מוזיקה

   ).במעון התסות מלווה קורס( לפעוטות חיוכיות סביבות וכן כתובה

 של האקדמית הרמה את להעלות

 מקורות ולשלב בתכית הקורסים

  .עדכיים

 הן, התכים מבחית הן אקדמית ברמה ועומדים אחד אחד בדקים הסילבוסים

 המבחים גם מראש בדקים, לכך וסף. הדרישות מבחית והן הביבליוגרפיה מבחית

  .מסודרים מחווים אליהם מצורפיםש והעבודות
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  ליישום צעדים  ועדהוה המלצות

  מעשית עבודה: 4 פרק

 הסטודטיות מספר את לצמצם

   יותר ללא התסות קבוצת בכל

  . בקבוצה סטודטיות 15- מ

 להדרכה ותסטודטי 10-כ יש פדגוגית מדריכה לכל) כיתה אקדמיה( ג בשה  *

  .בודה מעשיתע ימי שלושה ותהמתס

 שעות מספיק ויוקצו יוךהחרד למש תועבר הערתכם כי שמח ,ב- א שיםאשר לב  *

  .15 למקסימום הקבוצות חלוקת לצורך הדרכה

 הפדגוגיות שהמדריכות לוודא

 המודלים את לעומק מכירות

 עליהם מבססות הןש התאורטיים

   .עבודתן את

 של הפמהלו להעמקה אותו ךהמצרי הקלאס מודל יישום חשיבות את לפיו רשמו

  .מחוויםב כמרכיב וחשיבותו עקרוותיו את שיכירו כדי הסגל

 כך הערכה מחווי את לבחון

 בלתי איטראקציות גם שיעריכו

 .מתוכות ולא צפויות

 שוהות הסטודטיות בהש" כיתה-אקדמיה" בתכית' ג בשה ליישום יתת זו הערה  *

 לצד ממושך יותר זמן שוהה הפדגוגית המדריכה, ו בזמןב. בגן ימים שלושה

 ולהעריך לצפות הזמן מרחב את שמאפשר מה, הילדים בגן הסטודטית

  .מתוכות בלתי איטראקציות

 בלתי לאיטראקציות יםוגעה הערכה מדדי גם במחוון הוספו ועדהוה הערת שלב  *

  . צפויות

 חריגים רועיםיא על הבוי הסימולציות מרכז כי מאמיים או ,לזאת מעבר  *

  .וסף מעה יתןי ,אותם חוות או פגשות תמיד לא שהסטודטיות

 הפועל המעון בין קשר ליצור

  .ההתסות מסלול ביןו במכללה

  .המעון עם הקשרים להידוק האפשרויות את בדוק

 החשיפה רמת את להגביר כדאי

 גם שיכלול כך לסימולציות

  .א בשה התסות

  '. א לשה סימולציה ימי וסיף בהמלצתכם  *

 הסרטה מרחב באמצעות צילום :מהשה החל חידושוסף במרכז הסימולציות   *

תהליך ההסרטה והתיחקור מבוצע באמצעות מערכת  .בארץ מהמתקדמים ליתוח

העמקת המודעות וההפמה של טכולוגית מהמתקדמות בארץ המאפשרת 

התבוות ורפלקציה על תהליך ההתפתחות   באמצעותמיומויות תקשורת 

  האישית.

  ובוגרות סטודטיות: 5 פרק

  .ח"תשע הלימודים לשת הקבלה רףהועלה , יוךהחרד מש להחיות בהתאם  .הרך לגיל הקבלה רף את להעלות

 של במחקר סטודטיות לשלב

 להשתלב שיוכלו דיכ הסגל שות

 תארים בלימודי בהצלחה

  .מתקדמים

 שות בשיתוף הכתבים למאמרים ומשודרגות מעובות מצטייות סמיריויות עבודות

  .שפיטים עת לכתבי שלחים המאמרים. הסגל

 התכית בוגרות אחר מעקב לערוך

 באמצעות למכללה ולקשור

 זה מעקב. וכסים השתלמויות

 על תוים סוףיא גם יכלול

  .הבוגר העסקת

 אוש מכאן, ד"בחמ וצפון חיפה במחוזות משתבצות במכללה הבוגרות מספר  *

 הסטודטיות התסות במסגרת רציף בקשר אחו .שיבוצן על למידע שותפות

  . ובסטאז עשיתמבודה בע הצעירות

  . הסטודטיות עבור מאמות גות משמשות המכללה בוגרות  *

  .במכללה מתקיימים ד"בחמ וצפון חיפה של המחוזות כסי  *
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  ליישום צעדים  ועדהוה המלצות

  .שי לתואר במכללה ללמוד ממשיך מהבוגרות חלק  *

  .הבוגרים של מעקבה מערך שדרוג על שוקדים או  *

  תשתיות :6 פרק

 עבודה לחדרי שטחים להקצות

  .החוג סגל עבור ומפגש

 להתרשם אפשר לא במכללה הוועדה של הקצר הביקור כי ובטוחים סמוכים או  *

  .הפיזיים מהתוים

  .משרדים שי מוקצים למסלול  *

מוקצה לו חדר  ,ושיחות מחקר לצורךבמקום זמין ושקט  מעוייןש מרצה כל  *

 שקטות עבודה פיות, םיכללי סגל חדרי 23 כולל לא. מתאים בהודעה מראש

   .סגל חדרי ושי בספרייה

  .מאגר סאלד גיש דרך ספריית המכללה  .ראויים מידע למאגרי לדאוג

 https://eric.ed.govדרך האיטרט  Eric-ליש לסטודטים גישה 

  .PsycARTICLES או מויים על tPsychNe מתוך מאגרי

  מחקר: 8 פרק

 המחקריות ביכולות לתמוך

  .הסטודטיות מן הדרשות

 שיויים הוכסו וכבר החשובה הערתכם את רשמו: באגלית מחקר קריאת  *

  . ח"תשע שת, זוה הלימודים לשת בסילבוסים

  .באגלית במאמרים ולעיון ליתוח שיעורים יוקדשו בקורסים  *

 מחקר לעריכת תשתית לבות

 תקציב: הסגל חברי בקרב

  .ותמיכה

  .1 בפרק ליישום בצעדים עייו

  

. ערותיוהול רותיולהא לב תשים הוועדה כי ומבקשים, מהערותיהם ללמוד ההזדמות על הוועדה לחברי מודים אחו

 האקדמית העשייה את שדרגתם בעבודתכם כי ובטוחים סמוכים או. דבריםב ולדון הוועדה עם שוב להיפגש שמח

  .ששגיל  עד לידהגיל מ ההכשרה תכית של והחיוכית

  

  בברכה

  פרופ' יחיאל פריש

  שיא המכללה


