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 אקדמית מידע על השכלה ב.

 

 מודי הוראה לגיל הרך במכללת "אחוה".לי - 1985-1988

 לימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה. -1986-1990

לימודי תואר שני במנהל ומדיניות החינוך באוניברסיטת בן גוריון  -2001 -1999

 בנגב.

 קבלת התואר השני מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב. -2002

התמחות בתקופת  –מחקר )תזה( באוניברסיטת בן גוריון  כתיבת עבודת -2003-2005

 הכניסה לקריירה של גננות מתחילות.

לימודי החוץ של  -לימודי אימון והנחיה במכון "כישורים"  – 2005-2006

 האוניברסיטה העברית.

לימודי דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון בנגב בהנחייתם של פרופ'  -2010-2006

הבדידות המקצועית של הגננת  –פ' רוני אבירם. נושא המחקר יזהר אופלטקה ופרו

 בשלבי קריירה שונים.

 השתתפות בכנסים ארציים של מנהל ומדיניות בחינוך. -2007-2011

הצגה של ממצאי הדוקטורט בכנס מנהל ומדיניות בחינוך באוניברסיטת  -2008

 חיפה.

 גב.קבלת תואר דוקטור מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנ -2011

 

 

 



 מינויים ותפקידים בתחום האקדמי ג.

 

עוזרת מחקר באוניברסיטת בן גוריון בנגב במחקרו של ד"ר יזהר -2003-2004

 אופלטקה.

מרצה באוניברסיטת בן גוריון לתואר ראשון בקורס: "החינוך בגיל  -2007-2008

 מטרות מגמות ורפורמות". -הרך

 במכללה לחינוך "אחוה". מדריכה פדגוגית במסלול הגיל הרך -2007-2014

חברה בועדת היגוי אוניברסיטאית ההוגה רעיון של בניית גן ילדים  -2008

 באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מרצה באוניברסיטת בן גוריון לתואר ראשון ולהכשרת מורים  -2008-2010

 בקורס:"סוגיות בקריירה בבית הספר".

 יוצאי אתיופיה במכללת אחוה.חברה בועדת ההיגוי של התוכנית ל -2013-2014

 001 –מרצה בקורסים במחוג לגיל הרך במכללת אחוה )דרגת מורה  -2013-2014

 הוראה(.

 הוראה(. 001 -ראש המסלול לגיל הרך במכללת אחוה )דרגת מורה -2013-2015

 יור הועדה לאיכות הסביבה מכללת אחוה -2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ךתעסוקה בתחום מערך החינוד. 

 תחום/נושא העיסוק מעמד/תפקיד שנות הפעילות ומיקומה שם המסגרת

גן ילדים )לוד, כרמי יוסף, 

 מושב סתריה(

מנהלת גן בגני  1988-2006

 .3-6ילדים גילאי 

 גיל רך -חינוך 

חברה בועדת חינוך  1994-2005 כפר בילו

בכפר בילו 

 .)התנדבות(

 גן/ בי"ס -חינוך

עדת חינוך יו"ר ו 1995-1997 כפר בילו

בכפר בילו, במהלך 

תפקיד זה יזמתי 

הקמת גן ילדים 

והקמת  3-4לגילאי 

צהרון לילדי הגנים 

 )התנדבות(.

 גן/ בי"ס -חינוך

בי"ס "בית אור" במושב 

 קדרון

נציגת כפר בילו  2003-2005

בוועד הורים מרכזי 

בבית הספר האזורי 

"בית אור" של 

המועצה האזורית 

 "ברנר" )התנדבות(.

 בי"ס -ךחינו

גני ילדים ברחובות ובקיבוץ 

 חולדה

גננת משלימה  2006-2007

 במשרה חלקית.

 

 גיל רך -חינוך

יועצת פדגוגית  2006-2007 כפר בילו

וארגונית 

בפעוטונים בכפר 

 בילו )התנדבות(.

 גיל רך -חינוך

 

 

 

 

 

 



 פרסים וציונים לשבח אקדמיים ה.

 

שנת הענקת  תואר  מחלקה מוסד ומיקום

 התואר

אוניברסיטת בן 

 גוריון

סיום -שני חינוך

התואר 

 בהצטיינות

2002 

אוניברסיטת בן 

 גוריון

סיום התזה  חינוך

בהצטיינות 

 יתרה

2005 

אוניברסיטת בן 

 גוריון

הפקולטה 

למדעי הרוח 

 והחברה

קבלת מלגה 

לדוקטורנטים 

 מצטיינים

2006 

אוניברסיטת בן 

 גוריון

הצטיינות אות  חינוך

על פעילותי 

 דמית האק

2006 

מכללה אקדמית 

 אחוה 

תעודת  חינוך

הצטיינות 

 בהוראה  

2015 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פ ר ס ו מ י ם .ו

 

 .שפורסמו  שפיטיםהאקדמיים הפרסומים רשימת ה .1

 

 א. מאמרים בכתבי עת שפיטים

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים בעברית

והמפקחת: מקורות התמיכה של מנהלת הגן  (. ההורים, הסייעת2008אייזנברג, מ. ואופלטקה, י. )

 . 227-252, 30, עיונים במינהל ובארגון החינוךבשנות עבודתה הראשונות. 

 

 כותבת המאמר הערה:

 

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים באנגלית

 

Oplatka, I. & Aizenberg, M (2007). The perceived significance of the supervision, the 

a assistant, and parents for career development of beginning kindergarten teachers, 

. Teaching and Teacher Education 

 

 שותפה לכתיבת המאמר הערה:

 

 שפיטיםבספרים . מאמרים ב

 

דיאלוג מגדרי (. מנהיגות הגננת בתחילת הקריירה : היבטים מגדריים. בתוך:  2010אייזנברג, מ. )

 . מכללת אחוה/משרד החינוך.7-31עמ'  בחינוך: בין תיאוריה למעשה.

 

 

 אקדמיים שפורסמו-ופרסומים מקצועיים פרא פרסומים אקדמיים לא שפיטים. 2

 

 -22(. שלבי ההתפתחות המקצועית של גננות מתחילות. הד הגן ד' )תשס"ז( עמ' 2007אייזנברג, מ. )

29     . 

 

(. חונכות נבונה: מקומן של המפקחת והמדריכה בהתפתחות הקריירה של 2009אייזנברג, מ. )

 .   40-44גננות מתחילות. הד הגן א', )תש"ע( עמ' 

  

 

 



 השתתפות בכנסים כמרצה  .3

 

 הרצאות מוזמנות מהמועמד א.

 

  2002. כנס מנהל חינוך באונ' חיפה בשנת 1

 בי קריירה שונים.: בדידות מקצועית בקרב מנהלות גן בשלנושא ההרצאה

נבחרתי ע"י המנחה שלי לדוקטורט: פרופ' יזהר אופלטקה להרצות על ממצאים ראשונים 

 מהדוקטורט. 

 יו"ר מושב  – מכון מופת תל אביב 2012כנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין . 2

 

 

 

 ב. השתתפות בכנסים מקצועיים:

 
 

  מכללה אקדמית אחוה  -2010 – 4כנס אחוה לערכים 

 מכללה אקדמית אחוה -2012 – 5ס אחוה לערכים כנ 

 מכללה אקדמית אחוה – 2014  -הכנס השנתי לשונות ורב תרבותיות 

 

  אוניברסיטת תל אביב -2007כנס מגמות מנהל חינוך 

  אוניברסיטת חיפה -2008כנס מגמות מנהל חינוך 

 האוניברסיטה העברית ירושלים – 2009 -כנס מגמות מנהל חינוך 

  אוניברסיטת בר אילן - 2010 –מנהל חינוך כנס מגמות 

 מכללה אקדמית אחוה  – 2012 -כנס מגמות מנהל חינוך 

 

   מכון מופת תל אביב  -2009כנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין 

   מכון מופת תל אביב  -2011כנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין 

   ל אביב מכון מופת ת 2013כנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין 

   יו"ר מושב – מכון מופת תל אביב 2015כנס הגיל הרך לזכרו של גדעון לוין 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מענקים ותמיכות במחקר .ז

 

 :מענק לימודים לתואר דוקטורט

 : הבדידות המקצועית של הגננת בתקופות קריירה שונות.נושא המחקר .1

 המחקר נעשה באופן פרטני. .2

 : אונ' בן גוריון בנגבהגורם המממן .3

 2006-2010: קופת המימוןת .4

 : שכר אוניברסיטאי במהלך כל השנים לעיל + מלגת קיוםהסכום .5

יצאו  -: כן. כעת מאמרי מחקר הדוקטורט ?האם המחקר הניב פרסום או דו"ח .6
 לפרסום

  בדידות מקצועית רבת פנים:מופעים וגורמים של בדידות מקצועית בקרב מנהלות גן- 
 "ארגון החינוךעיונים במנהל ובלכתב העת " מיועד

 הבדידות המקצועית רגש ת בהתמודדות הגננת עם ואסטרטגיות רגשיות ומקצועי
לספר: רגשות בחינוך בהוצאת מכון מופ"ת ובעריכתו של פרופ יזהר מיועד  – בעבודתה
 אופלטקה

 
 
 
 

 רשות המחקר מכללת אחוה –מענק לעריכה לשונית 

 

 ת קריירה שונות.: הבדידות המקצועית של הגננת בתקופונושא המחקר .7

 מכללת אחוה: הגורם המממן .8

 2015: תקופת המימון .9

 3,800: הסכום .10

 האם המחקר הניב פרסום או דו"ח?: כן. כעת מאמר באנגלית בתהליך כתיבה  .11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הוראה אקדמית .ח

  :קורסים ופעילויות הוראה אקדמיים

 

שנת העברת  תחום הקורס שם הקורס/הסדנא

 הסדנא\הקורס

 2007-2014 גיל רך יהפדגוג

 2007-2014 גיל רך הדרכה בעבודה המעשית

 2012-2014 מנהל/ גיל רך ניהול גן כארגון

זיהוי וקידום ניצני 

 אוריינות

 2014 שפה/ גיל רך

 
  -מרכזיות לאורך הקריירההשתלמויות  .ט

 

היקף  תחום ההשתלמות שם ההשתלמות שנת לימודים

ההשתלמות 

 )שעות(

הגוף נותן 

 תלמותההש

דרכי הערכה  2001

 חלופיות

הערכה בגן 

 הילדים

 משרד החינוך 28

 מחוז מרכז

קבלת החלטות  2003

ככלי מנהלי 

 חינוכי

 משרד החינוך 56 מנהיגות הגננת

 מחוז מרכז

פיתוח  2002

מיומנויות 

 ניהול

 משרד החינוך 28 ניהול גן הילדים

 מחוז מרכז

 חשיבה מדעית 2002

-מתמטית טכנו

 גנ"י

 ה מדעיתחשיב

-מתמטית טכנו

 גנ"י

 משרד החינוך 28

 מחוז מרכז

גננות יוזמות  2002

 פרוייקטים

 משרד החינוך 28 מנהיגות הגננת

 מחוז מרכז

-צוות גננות 2002

 מוביל 

 משרד החינוך 28 מנהיגות הגננת

 מחוז מרכז

הגננת כמנהלת  2000

 גן

הגננת כמנהלת 

 גן

 משרד החינוך 28

 מחוז מרכז

הערכה  תהליכי 2006

 בגן הילדים

 משרד החינוך 112 הערכה

 מחוז מרכז



פורום ראשי  2015

 מסלולים 

 מכון מופ"ת  גיל רך

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


