
                                                      

 

 רס גננות חונכות ומלוות בגיל הרךקו

 תש"פשנה"ל: 
 ]**[  אליסיה דוידובסקיגב'  המנחה:

 

 שעות אקדמיות; 30: היקף הקורס

 ;16.00-19.15שעות אקדמיות:   4 -מפגשים  6

 ;16.00-18.30שעות אקדמיות:  3 -מפגשים  2
 

  ת היעד:אוכלוסיי
 א. גננות חונכות למתמחות בגי"ר;

 ב. גננות מלוות את ה'גננת החדשה', בשנה לאחר השלמת הסטאז'.

 בהתאם למפורט בטבלה במצ"ב  - 16.00משעה  ,א'ימי  מועד:
 23.12.18  מועד התחלה:

 
 מכללת אחווה. מיקום:
            

  רציונאל הקורס:

מתחילות עם קליטתן במערכת החינוך למשך  וללוות גננותנות לחנוך קורס חונכות לגיל הרך נועד להכשיר גנ
 שנתיים הראשונות לעבודתן.

באמצעות מודלים וכלים  ןופיתוח המיומניות שלה וותוהמל בגננות החונכותקורס זה מיועד לצורכי תמיכה 
 אשר פותחו על בסיס ניסיון מצטבר מליווי יישומי בשדה.

נכות" הינה פרופסייה שונה מתפקיד הגננת. לפיכך יוצר הקורס את המרחב הקורס מושתת על ההנחה כי "חו
 עבור החונכת בהווה ובעתיד לחקור ולהבנות גישות, עקרונות וכלי עבודה ייחודיים לפרופסיית החונכות

 מטרות:

ההוראה  תשל עובד הפיתוח תפיסת תפקיד "חונך"/"מלווה" ומשמעותו בתהליכי הקליטה וההשתלבות - 1

 .במערכת החינוך ההחדש

 .המובנות מתוקף תפקידה מקצועי של החונכת אל מול דילמותיצירת חוסן  -2

החונכות מפגשי בשלבי ההערכה מותאם לצרכי החניכה  פיתוח יכולת להנחות שיח פדגוגי פורה ומעמיק   -3

 לאורך השנה.

, מורכבות ההערכה ותחתהליך ההערכה בשנת הסטאז' והכלי להערכת מתמ – ותהכשרה להערכת מתמח - 4

 .בתהליך החניכה ופיתוח מיומנויות הערכה מיטביות

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 עיקריים:)*(לו"ז ותכנים  -המפגשים 

מס'  תכנים נושא תאריך מס'
 שעות

 שעות

התשתית לזהות מקצועית  - תפקיד החונכת 27.10.19  .1
 של "חונכת" והבנת מרכיבי התפקיד.

 
 כלים לתיעוד התצפיות בגן 

 ת לכתיבת ההערכהועקרונו
 

 מזהות אישית לזהות מקצועית;
 התפקיד, תפיסת 

בזיקה להגדרת התפקיד בספרות 
  המקצועית.

חשיפה למשוב אמצע השנה.כלים 
 לתיעוד תצפית.

4 16.00-19.15 

 מיפוי מאפיינים וצרכים של גננת חדשה 17.11.19  .2
 

 מתמחה -יחסים חונכת 

כ'מפת דרכים'  -קשיים של חדשים 
 ---צרכים  ---ות: קשיים וכהזדמנ

 מיבנים לסיפוק בחונכות.

4 19.15-16.00  

  ההערכה למתמחות-כלי 8.12.19  .3
 
 
 
 
 

 משוב

פרמטרים להערכת מתמחה העמקה ב
 בגי"ר;

 
ניתוח השלכות ההערכה על תפקיד 

 החונכת, על ציר הזמן בשנת ההתמחות.
 

 מאפייני משוב יעיל על איכות ההערכה
 

 

4 19.15- 16.00  

ניגוד או השלמה  -ה'הערכה' ו'התמיכה'  5.01.20  .4
  בתפקיד החונכת

 

דילמות בתפקיד החונכת על ציר 
התמיכה.  ---ההערכה   

4  
 

19.15-16.00  

גישות ומודלים בתקשורת לניהול שיח  2.02.20  .5
 חונכות אפקטיבי

 
 דילמה: 

 חוזקות' מיקוד ב'קושי' או ב
 בשיח הפנימי והחיצוני.

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 גלי שיח ממוקדי "אין" אל מהר

הרגלי שיח ממוקדי "יש" בחונכות 
-  

המודלים התקשורתיים  2ע"פ 
 הבאים:

חקר  הישרדותי:-המודל התגובתי
וזיהוי ה"אוטומטים 

  -התקשורתיים" של החונכת 
ירים עבור החונכת רווחים ומח

 והגננת החדשה. 
  המודל  הפרואקטיבי לניהול

כלים לגישה   תקשורת:
המובילה ליחסים תקשורתית 

רצויות  תוצאותעוצמתיים ול
במציאות חינוכית ואנושית, 

 .Win-Winבבחינת 

 

4 19.15-16.00  

 (מתחים ודילמות תוך תפקידיים בחונכות 1.03.20  .6
 
 
 
 

 4חקר יחסי החונכות מתוך  
 פרספקטיבות:

 הערכה; #   תמיכה 
 אוטונומיה; #   תלות 
 שיפוטיות; #   אמפטייה 
  גמישות; #  זמינות קבועה 

3 18.30-16.00  

18.30-16.00 3  שבר במערכות יחסים -נקודות 19.04.20  .7  



 חניכה; -חונכת
 צוות;-הורה, גננת -גננת 

 
 מתמחה-יחסי חונכת

שאלות ממקום אחר וכלים תקשורתיים 
 לפריצות דרך בסיטואציות משבריות.

לבניית מודל לחונכות  -ת  חזון החונכו 3.05.20  .8
 מיטבית.

 פרידה לסיום תהליך.דרכי 
 

קווים לבניית מודל חונכות מיטבית 
 לגננות מתחילות על בסיס:

הליבה של החונכת בתפקידה-חקר ערכי  
 וכלים לבניית חזון החונכות האישי.

4 19.15-16.00  

 )*( ייתכנו שינויים

 

 דרכי הוראה:

 עצמה, מתוך הסוגיות המועלות בה.שתאפשר לכל חונכת להיות בעמדה חוקרנית של  סדנאהקורס ייערך בפורמט של 
 בסדנא ייעשה שימוש פעיל בטכניקות מגוונות, כגון:

  משחקים חברתיים, משחקי תפקיד;  –משחק 

  טכניקות מובנות לשם יצירת תהליכים ותובנות; –דמיון מודרך 

 ;ניתוח קטעי וידיאו וטקסטים מעוררי השראה 

  של מצבי חונכות; -סימולציות 

 וד שיח החונכות והליוויניתוח טקסטים מתיע . 

 .ליווי ע"פ צרכי החונכת לבניית משימת הסיום 

 

 חובות הקורס:

  עם חתימת נוכחות; -לכל הפחות  80% - נוכחות 

 ;מעורבות אקטיבית ותורמת לקבוצה 

  "יישומית:-משימה רפלקטיבית -תוצר לסיום הקורס "חזון החונכות 
 חונכות מיטבית לגננות מתחילות-לבניית קווים למוד

 וצג בקבוצות.תיערך ות
 

 

 

 מקורות ביבליוגרפיים: 

נשים ישראליות מגיבות  –פרקי אמהות מתוך הספר: (. האמפטייה כ'שביל' למקומו של הזולת. 2002איוניר, ש. )

 , עריכה: יעל משאלי. ת"א: ידיעות אחרונות.ל"פרקי אבות"

: הרהורים 3פרק שביעי: אושר בעבודה.  חלק  פסיכולוגיה חיובית בחיי היומיום.. ושרבאושר ובא(. 2008בן שחר, ט. )
 מהפכת האושר. ת"א: מטר. -על אושר: הרהור שביעי 

 (. התפתחות תפיסת תפקיד המורה אצל פרחי הוראה בשנה א' כפי שבאה לידי  2011ברנר, ר., זלקוביץ, צ., טוקר, א. )
 , מכללת סמינר הקיבוצים.23-35וך וסביבתו, ביטוי בכלים רפלקטיביים. החינ

 חלק שני: טבעה של האינטליגנציה הרגשית. ת"א: מטר. אינטליגנציה רגשית.(. 1997גולמן, ד. )

: התיאוריה של האינטליגנציות המרובות. אינטליגנציה בין אישית 1. חלק אינטליגנציות מרובות(. 1996גרדנר, ה. )
 ם: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.-. י22-26 ואינטליגנציה תוך אישית, עמ'

: אימון וערכים או מה שחשוב: ערכם של 2אימון ע"פ ערכים. פרק  -(. מה שחשוב באימון 2015דולן, ש., לנדאו, א. )
 . המרכז לניהול ואימון ע"פ ערכים. 158 - 111ערכים, עמ' 



 . 13-68, עמ' 1-4תך בזמן מצוקה רגשית ומשבר.  מעגל כיצד לסייע לסובבים או עוצמת ההקשבה.(. 2015דניאלס, ש. )
 ת"א: הוצאת מטר.

: התפתחות הדיבור האנושי הבחירה בין דיבור מועיל לדיבור מכשיל. 2פרק  צופן הדיבור.(. 2010וינבך, ל. )
 מולטיברסיטה.

אביב: מכון -תל ת אוטונומיה.הדרכה כתיווך לקראטל, ק., בכר, א., סדרוביץ,  ר., וייסבורט, ד., שמר, א. )תשס"א(.  
 מופ"ת.

 .23-27 ,6אנליזה ארגונית (. הדרכה נוכח ניגודים וסתירות. 2009כץ, י. )

ספרי  –. הוצאת ידיעות אחרונות 13, 10, 6-7, 3-4על ניהול ומנהיגות. פרקים: הסוד טמון באנשים. (. 2014מנדל, מ. )
 חמד.

סיפור מקרה ומודל  –(. פיתוח חשיבה רפלקטיבית במהלך המשוב הפדגוגי 2002מרגולין, א., עזר, ח., זילברשטיין, מ. )
-תל .אירועי הדרכה ואירועי הוראה: פדגוגיה של ספרות מקרים בהכשרת מורים לניתוח. בתוך: מ. זילברשטיין )עורך(.

  אביב: מוכן מופ"ת.

, גליון 2009יולי  ירחון מופ"ת,מתמחים, (. מה מספרים יומנים רפלקטיביים על עולמם של ה2009משכית, ר., אלקה, י. )
38. 

אביב: מכון -תל. מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים(.  2008ברק, ל. )-לזרוביץ, ר., אורלנד-סטרהובסקי, ר., הרץ
 מופ"ת.

 חלק ג': העולמות השונים של חיינו.אושר אמיתי. הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית. (. 2005סליגמן, מ. )
 בן שמן: מודן.. 229-234עמ',  האזנה קשובה והיענות, .189-210עבודה ושביעות רצון אישית, עמ' 

 .137-162. 1כרך מ"ד, מספר  מגמות,(. הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל.  2005פרידמן, י. )

המכללה האקדמית 'בית ר. מחק ח"דו ,'סטאז בהוראה ההתמחות תהליך(. 2006ר., פרסקו, ב. ) רייכנברג,  .,נאסר, פ
 א.-ברל' אוניברסיטת ת

מהפנים החוצה;  –חלק א': פרדיגמות ועקרונות  שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד.(. 1996קובי, ס. )
עקרונות של  –: בקש להבין תחילה ואח"כ להיות מובן 5עקרונות הראייה העצמית; הרגל  –: הייה פרואקטיבי1הרגל 

 ת. ת"א: אור עם.תקשורת אמפטי

;  אוצר המלים עבור הצלחה 237-268: שאלות הן התשובה עמ' 1. פרק להעיר את הענק שבפנים(. 1998רובינס, א. )
 . ת"א: אור עם.269-306עילאית.  עמ' 

הוצאת הסתדרות המורים, הקרן  .70-85, 47פנים, (. המורה המתחיל והתכנית לקליטתו המוצלחת. 2009ריינגולד, ר. )
 ידום מקצועי.לק

ושרה  דיצה אורנה, משכיתאופנהיימר -בתפקיד החונכות". שץ (. "מתח, קונפליקטים ומורכבות2011אופנהיימר, א. )-שץ

 .199 -183מכון מופ"ת:  עמ'  .היות מורה: בנתיב הכניסה להוראהזילברשטרום )עורכים(. 

 

 

 על המנחה ]**[

 שנים. 12במשך  ות במשרד החינוךעסקה בהדרכה כוללת בקרב גננאליסיה דוידובסקי 

 משמשת כמנחת סדנאות התמחות במכללת אחווה. ,תשע"ט החל משנת הלימודים

 ה.אבתחום התמחות וכניסה להור כמדריכה מחוזית )מחוז מרכז(שנות ניסיון  7

וף פורה בשית והשטח את ה"חממה לגיל הרך" ברחובותמכללת אחווה השנים האחרונות מובילה  יחד עם שותפים מ 5-ב
 ומצמיח הכולל את המפקחת הרפרנטית בתחום התמחות מטעם האגף קדם יסודי והאגף התמחות וכניסה להוראה.



 
 

 "הוא המטרה -החינוך הוא הדרך. האדם "

 א. ד. גורדון -
 

 

 

 

 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90.+%D7%93.+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F%5D/1/1/0/

