
הדרכה לחונכות בנושא

שימוש מיטבי בכלי הערכת האמצע והערכה המסכמת

היחידה לפיתוח מקצועי  



הערכה בשנת ההתמחות

.  הערכת אמצע שנה בינואר והערכה מסכמת: במהלך השנה מבוצעות שתי הערכות לגננות מתמחות

הערכה  . המתמחה והחונכת, המפקחת על הגן: הערכת אמצע השנה נעשית על ידי השותפים להערכה

נתוני ההערכה המסכמת נקלטים במערכת  . החונכת והמתמחה, מסכמת מקוונת נעשית על ידי המפקחת

.היא הקובעת אם המתמחה עברה בהצלחה את שנת ההתמחות,  הערכה זו. המקוונת

דגשים בהערכת גננות מתמחות

:  הערכת מתמחים נעשית בשני שלבים

המבוסס על שתי תצפיות של , שנתי הניתן במעמד המפקחת והחונכת-משוב אמצע–הערכת אמצע שנה .1

.  תצפית של המפקחת ושיחת משוב, המורה החונך

. 'סטאזיש להעביר למוסד האקדמי שבו משתתפת המתמחה בסדנת , את ההערכת האמצע

.  יש לסיים ביצוע הערכת אמצע השנה עד אמצע ינואר

הערכה מסכמת  

תצפית של , מתקיים תהליך הערכה מסכמת הכולל שתי תצפיות של החונכת, החל מחודש פברואר. 2

החונכת והמתמחה לשגר את הערכתן במערכת המקוונת עד לסוף  , על המפקחת. המפקחת ושיחה מסכמת

.  יוני בשנה הרלוונטית



כלי ההערכה המעצבת והמסכמת והשימוש בהם

במסגרתה קיים משוב מתמיד ומתחולל תהליך  , היא הערכה מעצבת שמטרתה להתוות דרךהערכת האמצע ➢

,  על נקודות לחיזוק ולשיפור להמשך השנה, יש לתת דגש על המלצות והצעות אופרטיביות, על כן. למידה

(דוגמאות בהמשך..)ההיגדים בה פתוחים ומומלץ להרחיב

היא לצורך סיכום שלב הלמידה והיא משקפת את ההתרשמות מתפקוד המתמחה מאמצע  הערכה מסכמת ➢

בהערכה זו ההיגדים סגורים וחשוב להיות מדויקים ולבדוק שאכן ניתן להמליץ . השנה ועד סוף שנת ההתמחות

או אינה מתאימה לעבוד בגן  / זקוקה לשנת התמחות נוספת/ עברה בהצלחה את שנת ההתמחות: כי המתמחה

.  הילדים

(מוצגת בהמשך)חשוב להיעזר במפת מדדי ההערכה , בשתי ההערכות➢

.את שיחות המשוב חשוב לעשות בזום ולא בשיחת טלפון➢



הערכת אמצע
:  מטרות

העמקה/מהם התחומים בהם המתמחה זקוקה להדרכה–הערכה לצורך שיפור מיומנויות וקידום הידע ➢

להתחזק/במה חשוב לה להשתפר, מהם המענים שהמתמחה זקוקה להם–מאפיינים ➢

מהם היעדים שלה בשנת ההתמחות ומהן הדרכים שלדעתה יעזרו לה  , לבדוק עם המתמחה-מעוגנת ביעדים➢

להתקדם על מנת להשיגם

'תפיסת הגן העתידי וכד, תוכניות לימודים, קווים מנחים לעבודת הגננת-מעוגנת בתיאוריות למידה מבוססות➢

האם המתמחה מיישמת את מה שלומדת בסדנת  –משלבת תהליכי למידה במהלך ביצוע משימות ➢

מדריכה פדגוגית/ממפגשי ההדרכה בהם משתתפת ומהליווי של החונכת והמפקחת, ההתמחות

מתבצעת כחלק אינטגראלי מתהליך החונכות ובמהלכה  ➢

מעודדת ומשלבת תהליכי רפלקציה של המתמחה➢

מפורט ובהיר למתמחה כולל המלצות לתיקון ולשיפור  " ידידותי"מלווה במשוב ➢

משמעי אך משקפת את הקשיים וסימני השאלה העולים במפגשים עם המתמחה-אינה דורשת שיפוט חד➢



ולהשתמש בהם במידת הצורך בהערכה  מפת המדדים לחלץ היגדים מתאימים מתוך , ניתן ומומלץ➢

.  ולהרחיב בהתאם לתצפיות שנערכוהמעצבת לצורך חיזוק או שיפור

:מפת מדדי הערכה➢

➢https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf

ולמימדיםדוגמאות לזירות ➢

➢https://drive.google.com/file/d/1j1zcgeTIwQEmmhhu4PnW1k0MOJegZJCe/view?usp=sharing

כלי הערכת אמצע➢

➢https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-kindergarten-teacher-midyear.pdf

שהיא תשקף מצד אחד את מה שראינו עד כה ומן הצד , כיצד נכתוב את ההערכה כך
תאפשר למתמחה לקבל כלים אופרטיביים למחצית הבאה של שנת ההתמחות  , השני

https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j1zcgeTIwQEmmhhu4PnW1k0MOJegZJCe/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-kindergarten-teacher-midyear.pdf


הפרטיקהכחלק מחקר יש להוסיף ייצוגים, לשם כך. התצפית היא כלי חשוב אך לא מספיק

:  כגון( עדויות תומכות הערכה)

תוכנית עבודה➢

סדר יום➢

(ללא פני הילדים)תמונות /סרטון–פרטנית /פעילויות בקבוצה קטנה➢

'תוכנית התערבות וכד, שימוש בכלי מבטים-חוזקות /לאיתור קשייםהתייחסות ➢

תיעוד שיחות עם הורים➢

צילומים של פעילויות מיוחדות שעשתה➢

מרחבי הלמידה השונים  של תמונות /סרטונים➢

תוכנית העבודה שלה בזמן הלמידה מרחוק וכל ייצוג שיכול לעזור לחונכת לבצע את  /מפגשי זום שהעבירה גם בסגר➢

ומדויקתההערכה בצורה מיטבית 

.  את כל העדויות ניתן לצרף להערכה ולהתבסס גם עליהם➢



:חשוב לכתוב המלצות ברורות ואופרטיביות לדוגמה

➢https://drive.google.com/file/d/1f0TqTneZORb8gmyr92L1n0QL_MhSLCko/view?usp=sharing

:יסודיקדםלחינוךבאגףהקשראשת
אילנה הנדלמן

מדריכה מרכזת ארצית לנושא התמחות  
ilanahe@education.gov.il

https://drive.google.com/file/d/1f0TqTneZORb8gmyr92L1n0QL_MhSLCko/view?usp=sharing

