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פתח דבר
כלי התצפית ‘מבטים’ ,להיכרות מעמיקה עם ילדי הגן ,הוטמע בשנים האחרונות בקרב הגננות וצוותי החינוך
כאחד מהכלים המקצועיים בבסיס העשייה החינוכית.
השימוש בכלי לצורך התבוננות בסביבה הטבעית של הגן ,בילדים משחקים ,יוצרים ,מתנסים בקשרים
חברתיים ובפעילויות חקר ,הולם את התפיסה החינוכית שמקדם האגף לחינוך קדם יסודי .תפיסה זו מבוססת
על מחקרים בארץ ובעולם המצביעים על רצף התפתחותי בתחום הפיזי ,הרגשי החברתי ,השפתי והקוגניטיבי.
תחומים אלה קשורים זה בזה ,משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה .כלי התצפית ‘מבטים’ נמצא בהלימה
לקווים המנחים את הצוותים החינוכיים המוצגים בחוברת עשייה חינוכית בגן הילדים ( )2010בהדגשה כי:
“לגננת מחויבות מקצועית כלפי כל אחד מילדי הגן ,כלפי קבוצת הילדים וכלפי הורי הילדים”.
כחלק ממחויבותה של הגננת נכתב שם“ :היכרות מעמיקה עם כל אחד מן הילדים באמצעות תצפיות ומעקב
אחר תוצרי הלמידה של כל ילד ,תיעוד בתיקו האישי ואחריות לקידומו של כל ילד על-ידי התבוננות ומעקב
שיטתיים לאורך כל השנה”.
כלי התצפית ‘מבטים’ מאפשר להעמיק את ההיכרות עם אישיותו הייחודית של כל אחד מן הילדים ,עם
העדפותיו ,עם רגישויותיו ,עם סגנון הלמידה שלו ,ועם חוזקותיו בצד קשייו.
הוראות המנהל הכללי בנושא למידה משמעותית מדגישות את נחיצותם של כלי הערכה שאינם כוללים
היבחנות במבחנים פרטניים או קבוצתיים (חוזר מנכ”ל תשע”ו1/א) ,והדים מן השדה הצביעו על צורך בעדכון
כלי התצפית ‘מבטים’ .השינויים שהוכנסו בו והרחבתו במהדורה המעודכנת בחוברת ,הנמצאת בידיך כעת,
עולים בקנה אחד עם הנהלים בחוזר המנכ”ל:
“הערכת תפקודם של ילדי הגן תיעשה באמצעות כלים המותאמים לגיל הילדים ולמסגרת החינוכית ,תוך
שמירה על התנהלות המחזקת למידה בסביבה הטבעית .ההערכה תיעשה באמצעות תצפיות מתמשכות
לאורך יום הפעילות ובמהלך כל שנת הלימודים”.
בחוזר מודגש מקומם המרכזי של צוותי החינוך:
“ההערכה תתבצע על-ידי הגננת ועל-ידי הצוות החינוכי של הגן .זאת ,משום שיש חשיבות לביצוע ההערכה
על-ידי דמויות משמעותיות עבור הילדים ,דמויות המלוות אותם באופן המבטיח היכרות מעמיקה עם אישיותם
הייחודית בסביבתם הטבעית .הגננת וחברות צוות הגן נמצאות לצד הילדים באורח יום-יומי ,במצבים שבהם
יכולותיהם של הילדים באות לידי ביטוי אופייני באופן טבעי וכחלק משגרת החיים בגן .הגננת מנהלת הגן תרכז
את תהליך ההערכה ותאסוף מידע מצוות הגן כולו לצורך הערכת כל ילד וילד בנפרד ולצורך מיפוי הגן כולו”.
השפה המקצועית המתבססת באמצעות ההיגדים של הכלי ‘מבטים’ מאפשרת התבוננות בתפקוד בתחומים
השונים .ומתוך גישה שתומכת בכוליות הילד היא מאפשרת לתעד באופן שיטתי את התפתחותו של כל פרט,
לתכנן דרכי עבודה מותאמות ולעקוב אחר התקדמותו .התיעוד מאפשר להישען על חוזקותיו של כל ילד לבניית
תכנית עבודה להתמודדות עם קשייו ולקידומו.
כולי תקווה שהמהדורה החדשה של כלי התצפית ‘מבטים’ תענה על צורכי הצוותים החינוכיים ותתרום להובלת
המערכת לעשייה מיטבית למען הילדים ומשפחותיהם.
סימה חדד
מנהלת אגף א’ לחינוך קדם יסודי
מבטים
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המהדורה החדשה של ‘מבטים’  -מסתכלים
בסביבה טבעית על ילדים ,המוצגת בחוברת
זו ,היא כלי הערכה בידי הגננת המאפשר
לה לעקוב ולהעריך את תפקודו של כל פרט
במשימות הגן השונות ,בסביבות ובמרחבים
השונים לאורך כל שנת הלימודים .הערכה זו
מטרתה :בניית תכנית עבודה מותאמת לכל
ילד לקידום תהליכים התפתחותיים ולרכישת
כישורים ,מיומנויות וידע  -בהתבסס על
היכרות מעמיקה עם אפיוניו האישיים והייחודיים.
גרסה קודמת‘ :מבטים’ ( )2002הוטמעה ב
שנים האחרונות כחלק בלתי נפרד מהעבודה
בגן הילדים .במקור נועד הכלי לעזור לג
ננות להעמיק את היכרותן עם ילדי הגן באמצעות
תצפיות שיטתיות כדרך חיים ובאופן טבעי.
השימוש הנרחב ב’מבטים’ הוביל להכרה בכך,
שהתבוננות
שיטתית יכולה לפתוח צוהר לעולמו של כל ילד.
משובים שהתקבלו מאנשי החינוך בהקשר
לשימוש בכלי ‘מבטים’ הצביעו על צורך בעריכת
שינויים ובהרחבת ההיגדים המתייחסים לת
הליכים הרגשיים של הילד ,להעדפותיו ולתחומי
העניין
שלו ,בדגש על יכולותיו ובהתמודדות עם קשייו.
המידע שעלה מן השדה החינוכי יחד עם גי
שות עדכניות ועם מחקרים בארץ ובעולם  -הם
בליבת הכלי המוצג
במהדורה המעודכנת של ‘מבטים’ אשר בידייך.
את כגננת ,המהווה דמות משמעותית עבור
הילדים במסגרת הגן ,יוצרת אינטראקציות עם
כל ילד ברמה האישית ובמהלך פעילות קבוצ
תית.
לא
פעם
נעז
רים
בך
יל
דים
ב
אופן
ספו
נטני
ואת נוקטת דרכים שונות לתיווך ולליווי כ
חלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת .חשוב לנו
להדגיש ,כי התייחסויות אלה הן חלק מת
כנית
העב
ודה
האי
שית
ש
אינה
מנו
תקת
מ
הסב
יבה
הטבעית ונותנת מענה לצורכי ילדים.
בחוברת מוצעת דרך לבניית תכנית

מותאמת לילדים ,שאנו מקוות שתהיה לך לעזר.

בברכת הצלחה,
אורה גולדהירש
מוניקה וינוקור
מדריכות ארציות באגף א’ לחינוך קדם יסודי

מבוא :הערכה תפקודית של ילדים באמצעות תצפיות
לשם התאמת דרכי עבודה
גן הילדים הוא מסגרת חינוכית שבה שוהים ילדים שנים אחדות המשמעותיות למהלך התפתחותם .בגן נערכות
פעילויות רבות ומגוונות המאפשרות לילדים לרכוש כשרים ומיומנויות בתחומי ההתפתחות השונים :חברתי,
רגשי ,קוגניטיבי ,שפתי ותנועתי ,ולתת להם ביטוי.
לרוב ,הרכב האוכלוסייה בגן הוא הטרוגני והוא מכיל ילדים שאפיוניהם ,נטיותיהם ,העדפותיהם ,יכולותיהם
וקשייהם מגוונים .בכל כיתת גן ישנם בדרך כלל כמה ילדים מתקשים .קשייהם יכולים לנבוע ממקורות שונים
(ביולוגיים ,סביבתיים) ולהתבטא בדרגות חומרה שונות ,החל מקשיים זמניים וחולפים ועד לקשיים מתמשכים,
שחלקם מהווים בסיס לליקויים נוספים המתגלים מאוחר יותר .בתוך קבוצת הילדים ישנם גם ילדים שיכולותיהם
בתחומים מסוימים גבוהות במיוחד.
כחלק ממחויבותה מצופה מן הגננת ליצור אינטראקציות משמעותיות עם כל ילד ,שיאפשרו לה היכרות מעמיקה
עם יכולותיו ועם קשייו .היכרותה איתם תכוון אותה להתאים לו פעילויות בחיי היום-יום של הגן .נקודת המוצא
לעבודה עם ילדים מתקשים היא ראיית כל ילד כפרט ,הערכת תפקודו והיענות לצרכיו הייחודיים באמצעות
בנייה והפעלה של תכנית עבודה אישית-חינוכית ,שתיבנה על בסיס ממצאי התצפיות המוצגים בחוברת זו (יחד
עם מידע נוסף מההורים ותוצרי העבודה של הילד).
התצפית ,כפי שתוצג להלן ,מיועדת לשימוש במסגרות החינוכיות בגיל הרך ,ומבוססת על העקרונות המוצגים
בקווים המנחים לצוות החינוכי של הגן (עשייה חינוכית בגן הילדים .)2010 ,על-פיה מוצע לאנשי החינוך בגיל
הרך כלי להיכרות שיטתית ומעמיקה עם תפקודם של ילדים בגילאי  ,4 - 3והיא משמשת בסיס לזיהוי קשיים
המאפשר מתן מענה הולם מוקדם ככל האפשר ,כמו גם לזיהוי יכולות גבוהות במיוחד ותחומי חוזק של ילדים
בגן .התצפית נעשית תוך התייחסות לייחודיות של המסגרת החינוכית שבה יכולה הגננת (ולעיתים אנשי צוות
רב-מקצועי) לעקוב אחר אפיוני תפקודם של ילדים בחיי היום-יום בסביבתם הטבעית .קבוצת הילדים בני אותו
גיל היא מעין ‘קבוצת ביקורת’ מתמדת ,המזכירה את הנורמות ההתפתחותיות הרווחות של רוב הילדים.
בנוסף למענים הניתנים על-ידי הגננת במסגרת הגן ,במקרים שבהם נראה צורך בהתערבות נוספת יופנו
הילדים למערכות האבחוניות-טיפוליות בקהילה .למערכות אלה אמצעים שונים ומגוונים שעשויים לתת מענה
לקשיים בהתפתחות.

הערכת תפקוד הילדים בגן
נתייחס למונח הערכה כתהליך שמטרתו :קידום התפתחות הילדים בכל התחומים ובתהליכי הלמידה .בשנים
האחרונות במערכות חינוך בעולם ,כמו גם בישראל ,מתחזקת מגמה שעל-פיה ההערכה מקדמת למידה.
מגמה זו בהערכה מתבססת על חוויות של למידה רגשית ,חברתית וקוגניטיבית.
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הלמידה העצמאית של כל ילד במסגרת הגן מתרחשת באינטראקציות בין-אישיות ועם הסביבה הפיזית של
הילד במהלך חיי היום-יום (על-פי :הלומד ,המלמד ומה שביניהם ,ערכה למפקחים ,למנהלים ולצוותי החינוך,
משרד החינוך ,תשע”ד).
בחוזר מנכ”ל משרד החינוך תשע”ו1/א מודגש ,כי הערכה משמשת חלק בלתי נפרד מהתהליכים החינוכיים
השוטפים והיום-יומיים המתנהלים במסגרות החינוכיות .בחוזר זה מוצגות מטרות ההערכה וההליכים במסגרת
גני הילדים.
“מטרת ההערכה היא להכיר כל ילד היכרות מעמיקה ולזהות את צרכיו ההתפתחותיים ,את העדפותיו ,את
נטיותיו ,את יכולותיו ואת קשייו .היכרות מעמיקה זו תשמש בסיס לבניית תכנית עבודה מותאמת לצרכיו של
כל פרט .מעקב לאורך כל השנה יאפשר בקרה על התקדמות הילד ויוביל לקבלת החלטות לגבי המשך תכנית
העבודה או לגבי עריכת שינויים בתכנית כאשר הם נדרשים”.
כלי ההערכה המוצעים הם:
כלי התצפית ‘מבטים’ :מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים בגן (משרד החינוך .)2002 ,בחוברת זו מוצגת
מהדורה מעודכנת לכלי התצפית ‘מבטים’.
תוצרי עבודה והתנסויות של ילדים :התבוננות בתוצרי משחק ,בתנועה ,ביצירה ,באוריינות וברישום גרפי ובתוצרי
פעילויות המערבות תהליכי חקר והבנה חשבונית.
בחוברות תכניות הלימודים שפורסמו מוצגים מטרות ויעדים (על-פי גילאים) ומגוון התנהגויות המעידות על
התוצאות המצופות.
איסוף מידע מהורי הילדים :ההורים ,כשותפים מרכזיים לעבודה החינוכית ,יכולים להעביר לגננת במפגש פרטני
מידע על תפקודם של הילדים במסגרת הבית ,על מצבי חיים בעלי השפעה על התנהגויותיהם וכל מידע נוסף
הנראה להם בעל חשיבות.
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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תצפיות בסביבה הטבעית של הגן
נתייחס למונח ‘תצפית’ כתהליך של הסתכלות מכוונת על התנהגותם של ילדים בסביבה הטבעית של הגן
באירועים מגוונים ,בזמנים שונים ,בסביבות שונות ,במהלך חיי היום-יום ולאורך כל השנה .התבוננות זו היא
שלב ראשון לקראת פענוח והסקת מסקנות.
הבית וגן הילדים הם הסביבה הטבעית שבה מתפתח כל ילד .סביבה זו מציעה כר נרחב לביטוי התנהגות
מגוונת של ילדים בשגרת היום-יום על יכולותיהם וקשייהם .לתצפית בסביבה הטבעית יתרונות רבים עבור
הילד הנצפה :הוא נשאר בסביבה שבה מצופה ממנו לתפקד באופן האופייני לחיי היום-יום ,ואין מעבירים
אותו לתנאים בלתי מוכרים .הוא מרגיש חופשי ,לא מאוים ולא נתון לביקורת ,בשונה ממצבי אבחון פורמליים.
כתוצאה מכך יכול הילד לחשוף בפני המסתכל את צדדיו החזקים ,את הכישורים והיכולות מלבד הקשיים
והליקויים )H(Hills, 1993; Hand, 1981; Bagnato, 2007

הגישה המוצעת לעריכת תצפיות בסביבה הטבעית של הגן מדגישה את החשיבות של תפקוד ילדים בסביבות
ובהקשרים שהם משמעותיים עבורם .הגן הוא במה להתרחשות משחקית ,חברתית ,רגשית ,שפתית ,תנועתית,
שבה יכול כל ילד לבטא את תפקודו האופייני .הסביבות השונות בגן מזמנות לילד אפשרויות בחירה וביטוי
להעדפות אישיות ,למצבים הדורשים פתרון בעיות ,לקונפליקטים בין-אישיים ולחוויות בעלות עוצמה שונה.
בסביבות אלה על הילד להתמודד עם מטלות בכל תחומי ההתפתחות ובדרגות קושי שונות (2009 ,1996
.)NAEYC

הסביבה הטבעית בגן כוללת מרחבים פיזיים שונים שבהם מתרחשת הפעילות היום-יומית :שולחנות עבודה
ויצירה ,חצר ומתקנים ,מקומות למשחק חופשי ,ארוחות .כל זאת בסדר יום מתוכנן ובארגון סביבתי גמישים,
שבהם על הילד להתמודד עם מעברים מפעילות לפעילות המתרחשות במרחבים השונים ועם שינויים טבעיים
בזרימת הפעילות היום-יומית (.)Coster,1998; Rogoff, 1993
כאמור ,התצפית היא אחת מתוך מגוון של שיטות לאיסוף מידע על תפקודם של ילדים מלבד התוצרים של
פעילויותיהם השונות ודיווחים ושיחות עם הורים .כל אלה משמשים מקורות בתהליך ההיכרות עם הילדים
(.)Leavitt & Eheart, 1991; Bergan, 1993; Benjamin, 1994; Snow & Van Hemel, 2008

חשיבות ההתערבות המוקדמת בעקבות זיהוי יכולות וקשיים של ילדים
ההסכמה בדבר חשיבותן ויעילותן של מניעה והתערבות מוקדמת רווחת בעולם שנים רבות
(.)Guralnick, 1997; Conroy & Brown, 2004

התערבות מוקדמת מאפשרת את התהליכים הבאים:
• מניעה של הצטברות והחמרה של קשיים קיימים
• מניעת הופעתם של קשיים רגשיים-חברתיים נלווים
• מניעת יצירת פערים ביחס לבני הגיל
• מניעה או הפחתת החומרה של הקשיים בתפקוד
• מתן אפשרות לממש יכולות שאינן באות לידי ביטוי באופן ספונטני
מחקרים מחזקים את ההנחה שהתערבות בגיל מוקדם יעילה במיוחד.
ישנה עדות לכך ,שנתונים ביולוגיים ,הקשורים לגמישותה ( )plasticityשל מערכת העצבים המרכזית
המתפתחת ,מבטיחים את השפעת ההתערבות בטווח הארוך ( ;1990 ,Anastasiowקליין ויבלון .)2008 ,כמו
כן ,השקעה בגילים הצעירים הוכיחה שהיא חוסכת במשאבים המופנים מאוחר יותר לשירותי החינוך המיוחד,
השיקום והרווחה(.)Schweinhart, 1993; Shonkoff, 1994
הזיהוי הראשוני של יכולותיו של כל ילד הוא מהותי בכל תכנית עבודה אישית .הזיהוי חייב להיעשות על-ידי
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אדם שמכיר את הילד היכרות מעמיקה ככל האפשר ,שיוצרת תנאים לילד להתנהג בטבעיות ללא תחושת
מתח או חרדה (.)2007 ,Bagnato ,2009 ,NAEYC
במסגרת המשפחתית  -ביתית ההורים הם הדמויות המרכזיות בחיי הילד .עם יציאתו מבית הוריו למסגרת
החוץ-ביתית מהווה הגננת דמות משמעותית נוספת עבורו להתקשרות ,לחיקוי ,לתמיכה וללמידה .הגננת
אמונה על יצירת קשר עם כל ילד ועל התייחסות מובחנת לאישיותו .מתפקידה לחתור להיכרות מעמיקה
עמו ,שתאפשר לה לזהות קשיים התפתחותיים יחד עם נטיות ,סגנון התנהגות ,מאפייני מזג ,העדפות אישיות
ודפוסים תרבותיים של משפחות .משימה זו דורשת קשר הדוק עם ההורים ,אשר להם המידע וההיכרות
הנרחבים ביותר עם ילדם (עשייה חינוכית בגן הילדים.)2010 ,
בגיל הרך נע תפקודם של ילדים על פני רצף נרחב ,שבו בא לידי ביטוי מגוון של התנהגויות וצרכים .בטווח רחב
זה קשה לעיתים להבחין בין אפיונים התפתחותיים לבין קשיים התפתחותיים:
אפיונים התפתחותיים הם סגנונות התנהגות שונים הנכללים בטווח הרחב של הנורמה ,ומבטאים מרכיבים
אישיותיים של ילדים .לדוגמה ,ילד הממעט להשתתף בפעילויות קבוצתיות אך מגלה הנאה ,מעורבות וקשר
לכל הנעשה בגן ,ייתכן שבכך הוא מבטא סגנון אישי ואפיון התפתחותי ,שיש לכבדם כשאלה אינם מלווים
בביטויי מצוקה ובקושי תפקודי.
קשיים התפתחותיים מעכבים את מהלך ההתפתחות התקין ומצריכים התערבות חינוכית וטיפולית מתוכננת.
לדוגמה ,ילד הנמנע מהשתתפות בפעילות הגן כתוצאה מקושי ליצור אינטראקציה חברתית ,ילד שמתקשה
בשימוש במתקני החצר כתוצאה מסרבול מוטורי או ילד שאינו מבצע הוראות מילוליות כי הוא מאחר או לוקה
ברכישת השפה .כל אלה מחייבים התערבות שתעזור להם להתמודד עם קשייהם ליטול חלק פעיל ולהשתתף
בחיי היום-יום של הגן ,ותאפשר להם המשך תקין של התהליך ההתפתחותי.
ההבחנה בין אפיונים לבין קשיים התפתחותיים היא חלק בלתי נפרד מתהליך הפענוח והסקת המסקנות
שייעשה בעקבות איסוף המידע במהלך התצפיות (ראה סעיף ‘פענוח והסקת מסקנות’ ,עמ’ .)17
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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כאשר מתגלים קשיים וחשדות בדבר ליקוי התפתחותי בעקבות התצפיות ,יש צורך לפנות לגורמים מקצועיים
כדי לערוך אבחונים יסודיים ומעמיקים .יחד עם זאת ,מוטלת על הגננת ועל שאר חברי הצוות המסייע האחריות
לבנות תכנית התערבות חינוכית בהתאם לקשיים כפי שהם באים לידי ביטוי בגן.

פרק א’ התצפית
כלי להיכרות מעמיקה עם ילדי הגן
התצפית כהסתכלות שיטתית
כלי התצפית ‘מבטים’ בנוי באופן המאפשר לגננות ולאנשי צוות רב-מקצועי לעמוד על אפיונים תפקודיים בכל
תחומי ההתפתחות .המידע המתקבל באמצעות התצפיות מאפשר לגננת ולאנשי צוות נוספים להכיר את
הילדים ולזהות את האפיונים הייחודיים שלהם :צרכים ,יכולות ,סגנונות אישיים ,מגבלות וקשיים.
הכלי מאפשר לגננת תכנון התערבות לקידום התפקוד במסגרת הגן ,שיתוף הורי הילד במידע וקבלת החלטות
יחד איתם ודיווח הדדי בין אנשי מקצוע שונים .כלי התצפית ‘מבטים’ מבסס שפה מקצועית משותפת.
התצפית השיטתית היא מיומנות נלמדת הניתנת לאימון .זוהי פעילות המתמקדת בתיאור של התנהגויות גלויות
(טל.)2007 ,Jablon et al ;1993 ,
הסתכלות שיטתית היא תהליך מתמשך ,הכולל תצפיות במועדים ובמצבים שונים והיא איננה אירוע חד-פעמי.
היא מחייבת נקיטת זהירות מפני הסקת מסקנות פזיזות ,הנובעות לעיתים מפרשנות מוטעית ולעיתים מתפיסות,
מעמדות ומציפיות קודמות של המסתכל .המידע המתקבל באמצעות תצפיות הוא הבסיס לפענוח ולהסקת
מסקנות בשלב מאוחר יותר.
דוגמה :גננת רואה את דני בחצר דוחף את נורית בתור למגלשה .מהסתכלות חד-פעמית קשה להסיק מסקנות
ביחס לאירוע .אמירות כגון“ :דני הוא ילד תוקפן”“ ,דני אינו מתחשב בילדים אחרים” הן אמירות שיפוטיות ובלתי
מבוססות ,כשהן מתייחסות לאירוע שייתכן שהוא חד-פעמי.
מהתרחשות חד-פעמית לא ניתן להסיק על אפיונים התנהגותיים .לשם הסקת מסקנות נצטרך להרחיב את
תהליך ההסתכלות .הרחבת התהליך תכלול הסתכלות במצבים ובפרקי זמן שונים ,תוך התמקדות בילד
ובאינטראקציות המגוונות שהוא שותף להן .לאחר מכן תוכל הגננת להגיע לשלב של פענוח ושל הסקת
מסקנות ,ולקבוע אם מדובר בהתנהגות אופיינית לילד בחיי היום-יום של הגן.
ככל שהתצפית שיטתית יותר כן היא תשמש ככלי מקצועי שיאפשר לגננת ולאנשי מקצוע שונים להשתמש בו
כאמצעי להיכרות ,להערכת מצב ולתכנון ההתערבות בהמשך (.)2005 ,Gronlund
השיטתיות של התצפית באה לידי ביטוי בממדים אחדים שעליהם נרחיב להלן :סוגי תצפיות ,תובנות אישיות
של הצופה והגדרת מטרות להמשך.
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סוגי תצפיות
תצפיות נערכות במידות שונות של השתתפות הצופה בפעילות הילד ,והן נעות על פני רצף מתצפית לא
משתתפת ועד לתצפית משתתפת:
תצפית לא משתתפת היא זו שבה הצופה מסתכל ומתבונן על התנהגותם של ילדים במהלך הפעילות הטבעית,
מבלי שהוא יוזם שיחה או התערבות כלשהי שעשויה לשנות ולהשפיע על מהלך ההתרחשות .פעולה זו נעשית
כדי לאפשר התנהגות ספונטנית של הילד בפעילותו ובאינטראקציות שלו עם הסביבה הפיזית והאנושית ,מבלי
שיהיה מודע כלל לעובדת היותו במוקד התצפית .לרוב רצוי ,שתהליך התצפית יתחיל בהסתכלות מסוג כזה,
כדי לקבל תמונה התחלתית של מצב ראשוני נתון .התחלה זו תכוון להיכרות מעמיקה של מצבים הדורשים
התייחסות.
לדוגמה :במהלך מפגשים קבוצתיים ,בשעת הקראת סיפור ,הגננת מבחינה פעם אחר פעם שיואב אינו שקט
בזמן ששאר הילדים בקבוצה נראים קשובים ומרותקים .הוא מתנועע על הכיסא ,מוסח בקלות על-ידי גירויים
מזדמנים ,נוגע בחבר היושב לידו ולעיתים אף נשכב ,מוצץ את אצבעו ונראה מנותק .התנהגות זו חוזרת על
עצמה בעקביות בכל פעם שמספרים סיפור.
הגננת משערת שליואב קשה להשתתף בסוג פעילות כזה ,אך לא ברור לה מהו מקור הקושי .במצב הזה היא
רק צופה בהתנהגותו ואינה נוקטת התערבות כלשהי.
תצפית משתתפת היא זו שבה עורך התצפית נוטל חלק בפעילות במידות שונות של מעורבות .לדוגמה ,משחק
משותף עם הילד .מצד אחד הצופה הוא חלק מההתרחשות המשחקית ,אך תוך כדי השתתפותו הוא גם ‘צופה
מבחוץ’ בהתנהגויות הילד ובאינטראקציות שהילד יוצר עימו.
בגן הילדים נערכת תצפית משתתפת באופן טבעי במהלך הפעילויות ,כאשר הגננת מודעת למה שהיא רואה,
לדוגמה :במקרה של יואב ,הגננת מושיבה אותו קרוב אליה ומגבירה שימוש באמצעי המחשה חזותיים.
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התצפית המשתתפת מאפשרת להעריך שינוי שחל בהתנהגותם של ילדים כתוצאה מסוגים שונים של
התערבות מצד הצופה ,ועל-ידי כך להסיק בהמשך אילו דרכים רצויות ומועילות יש לנקוט לשיפור תפקודו
של הילד .במקרה של יואב יכולה הגננת ללמוד אם חלו שינויים בהתנהגותו כתוצאה מההתערבות .היא יכולה
להעריך את השיפור במיקוד הקשב או כל שינוי אחר בהתנהגותו.
תצפית משתתפת היא בסיס התחלתי לתכנון התערבות בתוך הגן ויסוד לקבלת החלטה בדבר הצורך בהיוועצות
עם אנשי מקצוע נוספים.
חשיבות רבה נודעת לניסיונות ההתערבות שגננת נוקטת בהתמודדות עם קשיים של ילדים .חשוב שתהליך
ההיכרות עם ילדים מתקשים יכלול תיאור של הקושי ותיאור הניסיונות שנעשו כדי לעזור לילד להתמודד עם
קשייו.

תובנות של גננות בעת התצפית
התנהגויות שונות של ילדים מעוררות רגשות שונים אצל מבוגרים
החל מרגשות חיוביים כמו שמחה ,אהבה ,הנאה ,וכלה ברגשות קשים יותר כמו כעס,
רחמים ,חוסר אונים ,תסכול ודחייה.
לא אחת נשמעים משפטים שאומרות גננות ביחס לרגשות המציפים אותן:
“הילד הזה מוציא את כל הרע שבי”
“החיוך שלו כובש אותי ,הוא יכול לעשות כל רע וקשה לי לכעוס עליו”
“הפסיביות שלה מעוררת בי רחמים עד כדי בכי”
“הילדה הזו גורמת לי לא לישון בלילות”
“יש בו משהו שמונע ממני לרצות להתקרב אליו”
“הדבר שהיה משמח אותי ביותר אם היו מוצאים אותה מהגן שלי”
משפטים אלה משקפים תחושות שכל אחת מהגננות חווה בהווה או חוותה בעבר במהלך עבודתה .חשוב
שהגננת תזהה בעצמה מתי ,באילו נסיבות וכלפי מי מהילדים מתעוררות תחושות אלה .חשוב גם לזהות כיצד
תכנים רגשיים משפיעים על ההסתכלות על הילד ,על התגובות כלפיו בזמן התצפית ועל הסקת המסקנות.
עצם המודעות יכולה לעזור לגננת לנטרל רגשות אלה ולנסות להסתכל על הילד ולהפחית הטיות.

הנחיות כלליות לעריכת תצפית
תצפיות נערכות במהלך פעילויות שונות ,במועדים שונים במהלך היום-יום ולאורך כל השנה:
• בסביבות השונות של גן הילדים :בחצר הגן ,במרחב הפנימי של הגן ,ליד שולחנות העבודה והיצירה ,בפינות
בגן ,ליד שולחן האוכל.
• בזמנים שונים של היום :בוקר ,צהריים ,לפני האוכל ,אחרי האוכל וכו’.
• במעברים :מפעילות לפעילות ,בין המרחבים השונים  -מהחצר לגן ,משולחן העבודה לשולחן האוכל ,בעת
שינויים בדמויות המפעילות ,בעת פרידה מההורים בבוקר וכו’.
• במהלך אינטראקציות ספונטניות ויזומות בין הילדים ובין ילד למבוגר.
> ספונטניות ,הכוונה לפעילויות שמתרחשות ללא הבניה מצד הגננת .לדוגמה :משחק ,ריב ,שיחה
מזדמנת.
> יזומות ,הכוונה למצבים שתוכננו והובנו על-ידי הגננת ,לדוגמה :עבודה בקבוצה קטנה ,מפגש פרטני גננת-
ילד.
• במצבים בלתי שגרתיים :תרגילי היערכות לשעת חירום ,מצבי לחץ מסוגים שונים ,כניסת אנשים זרים ,ימי
הולדת ,מסיבות בגן.
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תיעוד התצפיות
התיעוד השיטתי של ההתנהגות הנצפית חיוני להשלמת תהליך ההסתכלות .עצם המודעות לצורך בתיעוד
וברישום של ההתנהגות הנצפית הוא גורם מהותי במיקוד הקשב של הצופה ושלב ראשון בתהליך של חשיבה
רפלקטיבית.
למה חשוב לתעד?
• כדי שלא להסתמך על זכירה בלבד :שכחה עלולה לשבש את התיאור ,לגרום לאובדן פרטים רלוונטיים
ולהוביל לטעות.
• כדי להשוות התנהגויות בתקופות ובמצבים שונים.
• כבסיס להסקת מסקנות.
• כדי לדווח ולדון יחד עם הורים ועם גורמים רב-מקצועיים.
• כבסיס לתכנון דרכי התערבות.
• כבסיס למעקב אחר התקדמות.
כיצד לתעד?
ניתן לתעד אירועים בדרכים ובאמצעים שונים תוך התייחסות לנהלים ולאילוצים בעבודת הגננת .אילוצים אלה
מחייבים התארגנות מתאימה וחיפוש אחר דרכי תיעוד מגוונות כדי להקל על הגננת ולאפשר לה את מילוי
המשימה באופן הרצוי.
קיימות דרכים אחדות לתיעוד:
• רישום שנעשה במהלך הצפייה או רישום שבוצע לאחר ההתרחשות.
• רישום כללי לא מובנה על דף ריק או רישום על טפסים מובנים המוכנים מראש.
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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• רישום של התנהגות במהלך תצפית שתוכננה מראש במועד ובסביבה מוגדרים ,או רישום אקראי ובלתי
מתוכנן של התנהגות שהתרחשה במהלך פעילות ושלדעת הצופה חשוב לתעד אותה ולהתייחס אליה.
• איסוף מרוכז של עבודות ויצירות של ילדים המשקפות את אופן תפקודם בתחומים שונים .חשוב לציין את
התאריך ולתאר בקצרה את ההקשר שבו נעשו העבודות.
על הצופה לבחור בדרכי התיעוד המתאימות לאירוע ,למצב ולזמן הצפייה ,תוך התייחסות לתנאים הספציפיים
שבהם הוא פועל .חשוב שהצופה יתעד את התנהגות הילדים מבלי שהם ירגישו לחץ של ביקורת ומבחן .תיעוד
יום-יומי במהלך שגרת היום ייתפס על-ידי ילדים כחלק מפעילות רגילה ובלתי מאיימת.
כלי התצפית ‘מבטים’ המוצג בחוברת זו מאפשר תיעוד בזמן התרחשות ההתנהגויות
או גם לאחר מכן ,בהסתמך על ההתנהגויות שנצפו.

פענוח והסקת מסקנות
בכל תצפית מתבוננים בהתנהגות גלויה :כל דבר שהילד עושה ואומר .הצופה לא יכול לראות רגשות ומחשבות
שאותם ניתן לנסות להסיק מתוך ההסתכלות (טל .)1993 ,
פרשנות ופענוח של תצפיות מתנהלים בתהליך מתמשך ולא באירוע חד-פעמי.
שלב הפענוח של האירועים שנצפו הוא זה שמקנה משמעות לעצם עריכת התצפיות .קיימת נטייה לתת תשובה
מידית לכל שאלה שמתעוררת ,הסבר מהיר ,להעניק משמעות מידית לתופעות שנצפו  -כל זאת גם במחיר של
טעות .מתן תשובות והסברים מהירים מקורו בצורך שלנו לארגן את רגשותינו ,להגדיר את עמדותינו ולהחליט
על דרכי תגובה מידיות לפתרון בעיות.
כאשר אנו ניגשים לפענוח תצפיות בגן הילדים עלינו להיות מודעים לכך ,שלהתנהגויות שבהן צפינו יכולים
להיות הסברים רבים .כדי להימנע מהסקת מסקנות מוטעות על הצופה להגיע לטווח רחב של השערות בדבר
הסברים וסיבות להתנהגות .לאחר מכן יתחיל תהליך בדיקת ההשערות ,של מציאת כיוונים אפשריים לעשייה
ולגיבוש של תכנית עבודה.
בעקבות הפענוח ,תשאל את עצמה הגננת:
• מה למדתי על הילד בעניין העדפותיו ,צרכיו ,קשייו ויכולותיו?
• אילו מסקנות הסקתי על התפתחותו?
• איזה מידע נוסף חסר לי ,וממי עלי לקבלו?
• כיצד אני כגננת (או כל איש מקצוע שצופה) יכולה להקל ,לעזור ,לשפר ולעודד התנהגויות רצויות?
• כיצד אשתף את ההורים כדי להשלים את המידע ועל מנת להתייעץ איתם ביחס לצורכי הילד?
צפייה ורישום של התנהגויות אינם מטרה בפני עצמה .על הצופה מוטלת האחריות להשלים את התהליך על-ידי
חשיבה ופענוח של המידע שהתקבל לצורך מתן מענה למטרות שהוגדרו ,כגון :בניית תכנית העבודה בהמשך,
ובמידת הצורך גם קבלת החלטה בדבר הפנייה לגורמים נוספים .לעיתים יש צורך בהיוועצות עם צוות רב-
מקצועי בתוך המערכת ומחוצה לה.

מבטים
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סיכום
• התצפית מאפשרת הסתכלות שיטתית לשם היכרות מעמיקה עם ילדים.
• התצפית היא תהליך מתמשך של התבוננות ולא אירוע חד-פעמי ומנותק מהקשרים יום-יומיים .היא נערכת
לאורך זמן ובפרקי זמן שונים במשך השנה ,באירועים ,בסביבות ובמצבים שונים ומשתנים בגן.
• מידת ההשתתפות של הצופה משתנה  -מרמה של תצפית לא משתתפת ועד לתצפית משתתפת.
• תצפית שיטתית מאפשרת תיאור כללי של תפקוד הילד ותיאור מפורט בתחום ממוקד.
• חשובה נקיטת זהירות בתהליכי פענוח ,פירוש והסקת מסקנות.
• ממצאי התצפית המתועדים משמשים בסיס לתכנית העבודה ולמעקב אחר יישומה.
• ההחלטות בנושא התערבות חינוכית-טיפולית והצורך להפנות ילד לאבחונים מקצועיים יינקטו בשיתוף עם
הורי הילד לכל אורך הדרך ,ובמידת הצורך גם עם צוות רב-מקצועי.
התצפית היא תמונת מצב ,היא מתארת ואינה מאבחנת.
המידע שמתקבל הוא בסיס לפענוח ,להערכת מצב ,לתכנון דרכי עבודה מותאמות ולמעקב אחר יישומן.
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פרק ב’
עריכת תצפיות בתחומי ההתפתחות השונים
בפרק זה מוצגים דפי תצפית להכוונת ההסתכלות ולרישום התנהגויות בכל תחומי ההתפתחות :רגשי-חברתי,
תחושתי-מוטורי ,שפתי ,קוגניטיבי.
חשוב לציין ,כי ניתן להבחין בביטויים התנהגותיים של כל אחד מתחומי ההתפתחות בכל אחת מסביבות הגן
ובמרחבים השונים .לדוגמה :בביטוי לתחום התקשורת ,השפה והדיבור ניתן לצפות במצבים רבים :משחק
חופשי ,שולחן יצירה ,משחק במתקני חצר .וזאת ,בנוסף לפעילויות מובנות המכוונות על-ידי הגננת במפגש
קבוצתי ,בעת קריאת ספר או בפעילות מוזיקלית.
לגבי כל תחום מוצגות כמה שאלות פתוחות מקדימות ואחריהן רשימה מפורטת של התנהגויות המעידות על
תפקוד הילד .השאלות המקדימות באות למקד את הסתכלות הגננת ולעזור לה להגדיר:
• מה ידוע לה מההיכרות עם הילד עד עתה?
• על אילו שאלות נוספות היא מחפשת מענה בעזרת התצפיות?
בהתאם לכך יוצגו שתי רמות של פירוט:
 .1תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי :מידת הפעלתנות ,קשב וריכוז ,מזג וארגון ההתנהגות ,מידת העצמאות,
קשר בין-אישי ,תקשורת והבנת הוראות ,שמיעה וראייה ,תגובה לגירויים תחושתיים ,תגובה למצבי קושי ותסכול
(ראו עמ’ .)27
התצפית לתיאור כללי של תפקוד הילד מיועדת להסתכלות על כל ילדי הגן ומשמשת בסיס לתהליך ההערכה
(ראו עמ'  .)9התיאור הכללי מאפשר לגננת היכרות ראשונית עם תפקוד הילד בגן ,ומבהיר לה במי מהילדים
עליה להעמיק את התצפיות .אם לאחר עריכת תצפית על-פי הטבלה ‘תיאור כללי של תפקוד הילד’ מתעורר
חשד לקושי בתפקודם של ילדים אחדים ,תערוך הגננת תצפיות המשך באחד או ביותר מארבעת תחומי
ההתפתחות :תחושתי-מוטורי ,רגשי-חברתי ,שפתי ,קוגניטיבי ,על כל ילד בהתאם לממצאים שעלו.
 .2תצפית מפורטת לתיאור תפקוד הילד בכל אחד מתחומי ההתפתחות
תחום חברתי-רגשי :הבעת רגשות חיוביים ושליליים ,קשר עם ילדים ועם מבוגרים ,התנהגויות ייחודיות ויוצאות
דופן ,התנהגות במהלך הפעילויות בגן :במשחק ,בעבודה ליד שולחן ,במעברים מפעילות לפעילות ,במצבים
בלתי שגרתיים (ראו עמ' .)35
שימו לב :במהדורה זו נוספה טבלה לאיתור איתותי מצוקה של ילדים ובה מודגש ,כי מתבקשת תצפית על
שינויים התנהגותיים ולא על ההתנהגות האופיינית של הילד .על כן ,אין בטבלה זו דירוג התנהגות על-פי תדירות
הופעתה ,אלא נשאלת השאלה אם היא מתגלה בתקופה הנידונה או שאינה קיימת (ראו עמ' .)43
תחום תקשורת ,שפה ודיבור :אופן התקשורת  -מילולי ובלתי מילולי ,הבנה והבעת שפה ,מרכיבי שפה  -אוצר
מילים ,תחביר ,דקדוק ,כישורי שיח ,תיאור הדיבור ,הקול ותנועות אברי הפה (ראו עמ' .)47
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תחום תחושתי-מוטורי :תפקוד בפעילויות במתקני חצר ,במשחקי כדור ובמשחקי תנועה חברתיים ,בפעילות
מוזיקלית ,ליד שולחן העבודה ,בפעילויות בחיי היום-יום כמו ארוחות ,ניקיון אישי ,התלבשות ועוד (ראו עמ' .)55
תחום קוגניטיבי :תהליכי חשיבה  -פתרון בעיות ,זיכרון ,הסמלה ,רכישת ידע ,סגנון למידה ועוד (ראו עמ' .)63
שימו לב :במהדורה זו נוספו היגדים בכל התחומים הנוגעים ליכולות גבוהות במיוחד של ילדים ,לתחומי עניין
בולטים ,לכישורים יוצאי דופן ,לכישרונות ולנטיות ייחודיים שמגלים הילדים בתפקודם בגן.
הזיהוי יאפשר לגננת לתכנן עבור הילדים פעילויות מעשירות מחד-גיסא ,ומאידך-גיסא ,כאשר אצל אותו ילד
מתגלים גם קשיים בתחום מסוים בצד יכולת גבוהה בתחום אחר ,יהיה אפשר להשתמש בתכנית העבודה
בחוזקות שזוהו כדי לקדמו.
בסעיף סיכום התצפיות מתבקש הצופה לציין בתמציתיות את עיקר הממצאים בכל אחד מהתחומים .וזאת ,כדי
לגבש תמונה כוללת של תפקוד הילד.
הפרדת התצפיות לתחומי התפתחות שונים היא בעצם מלאכותית .שכן ,תחומי ההתפתחות שלובים זה בזה,
משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה .ההפרדה היא לצורך מיקוד ההסתכלות בהתנהגויות המורכבות של
ילדים .חשוב שבמהלך התצפיות תתחבר דמות הילד לכוליות ולשלמות.

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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דרכי השימוש בדפי התצפית :צעד אחר צעד
• קראו את השאלות המקדימות בתצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי .כל שאלה מציגה
היגדים המתארים התנהגויות בטבלה שבהמשך.
• סמנו בטבלה את שכיחות הופעת ההתנהגות הנצפית (תמיד/כמעט תמיד ,לעיתים קרובות,
לעיתים רחוקות ,אף פעם לא/כמעט אף פעם לא).
• סמנו בצבע ירוק בכל סעיף בטבלה את הפריטים שמצביעים על תפקוד תקין של הילד.
• סמנו בצבע אדום היגדים שמצביעים על קושי הדורש הסתכלות מעמיקה.
• סכמו את תיאור תפקוד הילד כפי שהוא מתקבל מסימון בהיגדים השונים.
בשלב זה כבר תוכלו להבחין באילו תחומים חסר לכם מידע .כמו כן ,תוכלו לגבש התרשמות
ראשונית המתייחסת ליכולות ולקשיים שבאו לידי ביטוי בתפקוד הילד.
• התחילו את התצפית המעמיקה באחד מתחומי ההתפתחות שבו בחרתם להתמקד.
• לגבי כל התנהגות סמנו באיזו תדירות היא נצפית.
• כמו בטבלה של התיאור הכללי כך גם בכל טבלאות תחומי ההתפתחות  -סמנו כל סעיף:
בצבע ירוק את הפריטים שמצביעים על תפקוד תקין של הילד.
בצבע אדום היגדים שמצביעים על קושי הדורש בניית תכנית עבודה מותאמת.
• סכמו את הממצאים כדי לגבש תמונה כוללת של תפקוד הילד כבסיס לתכנון ההתערבות.
הערה :לעיתים התנהגות המופיעה בתדירות גבוהה“ :תמיד/כמעט תמיד” משקפת מצב רצוי.
לדוגמה“ :כמעט תמיד יוצר תקשורת באופן מילולי” .במקרים אחרים התנהגות שמופיעה
בתדירות גבוהה מרמזת על קושי .לדוגמה“ :כמעט תמיד אינו קשוב ומוסח בקלות” .הסימונים
באדום ובירוק יקלו על גיבוש תמונה כללית של הילד.
כאשר מתגלה התלבטות באשר לתדירות הופעת התנהגות מסוימת מומלץ לסמן בצד ההיגד
סימן שאלה שיכוון להתבוננות נוספת בהמשך.
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בניית תכנית עבודה אישית
בניית תכנית עבודה לילד על-ידי הגננת תיעשה לאחר עריכת תצפיות בסביבות המגוונות של
הגן ובפרקי זמן שונים במשך היום ,ולאחר פענוח התצפיות ובצירוף תוצרי עבודה של הילד ומידע
שהתקבל מההורים.
בעקבות התצפיות והערכת תפקודם של ילדי הגן תקבל הגננת תמונה של כלל ילדי הגן ובתוכם
ילדים הזקוקים להתערבות חינוכית לשם קידום תפקודיהם .התצפיות ,כאמור ,יאפשרו לגננת
היכרות מעמיקה עם העדפותיהם ,עם נטיותיהם ,עם יכולותיהם ,עם חוזקותיהם ולא רק עם
קשייהם.
היכרות מעמיקה מובילה להתערבויות מסוגים שונים ,לדוגמה:
• התאמת הסביבה הפיזית והאנושית לצורכי ילדים על-פי קשייהם .לדוגמה ,הפחתת גירויים
בסביבה למיקוד הקשב והריכוז ,שילוב ילד מופנם בקבוצת ילדים תומכת וכו’.
• תכנון דרכי עבודה מתאימות .לדוגמה ,שימוש באמצעי המחשה חזותיים לילד המתקשה
בהבנת שפה ,ליווי ותמיכה לילד המתקשה במעברים מפעילות לפעילות.
• בחירה של הרכב מתאים לעבודה בקבוצות וקביעת יעדים מתאימים לכל קבוצה.
• מעקב והערכת שינויים החלים בילדים במשך השנה.
• קיום קשר עם ההורים ודיווח על תפקוד הילד בגן שהופק מממצאי התצפיות.
• הפניה לגורמי חוץ (באמצעות ההורים) לשם אבחון מקיף ולמתן טיפולים בהתאם לממצאים.
• דיווח לגורמים טיפוליים על תפקוד הילד בגן תוך שימוש בשפה מקצועית משותפת (בשמירה
על נוהלי העברת מידע).
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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לכל ילד אפיונים ייחודיים ,לכל צוות חינוכי סגנון ייחודי ואף לגן ולקהילה שאליה הוא משתייך
אופי שונה .לפיכך ,בניית תכנית עבודה אישית אינה דומה ל’מתכון’ או ל’מרשם’ .נדרשים לשם
כך מהגננת שיקול דעת ,גמישות ועריכת שינויים בהתאם לצורך ולתנאים .יחד עם זאת ,על מנת
שהתכנית תענה על צורכי הילד ותשפר את תפקודו ,חשוב להתייחס לעקרונות ,לאסטרטגיות
ולסוגי התיווך המפורטים להלן:

עקרונות
• תכנית העבודה ויעדיה יתבססו על ממצאי הערכת תפקודו של הילד בתחומים השונים ופענוחם ,תוך
התייחסות לעולמו של הילד ,לשלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא ,להעדפותיו ,לרגישויותיו ולסגנון הלמידה
שלו.
• יעדי תכנית העבודה יוגדרו על-פי סדר עדיפות בשיתוף ההורים והגורמים המקצועיים המעורבים (אם
קיימים).
• תכנית העבודה תהיה עקבית אך גמישה דיה כדי לאפשר את התאמתה לשינויים שחלים אצל הילד ולתנאי
הסביבה.
• ביסוס קשר חיובי ,קרבה רגשית ויחסי אמון בין הגננת לילד יצרו תשתית להצלחת התכנית.
• שימוש בתחומי העניין של הילד ,בתחומי החוזק שלו ,כפי שבאו לידי ביטוי בתצפיות ,על מנת לקדם אותו
ולאפשר את השתתפותו הפעילה גם בסביבות ובמשימות שבהן הוא מתקשה.
• תיווך להכוונה והדדיות :היענות ותגובה לאיתותיו של הילד וליוזמותיו במטרה להמשיך פעילות רצויה.
• מיקוד תשומת ליבו של הילד והקשב שלו באופן מילולי" :הנה אראה לך" ,"...שים לב יש כאן משהו שיעניין
אותך ."...ובאופן בלתי מילולי כגון :הצבעה על חפץ ,קירוב הגירוי לילד ,הנחת יד מרגיעה על כתפו.
• תיווך למשמעות :עידוד הילד למעורבות ולהשתתפות פעילה במשימות הגן השונות  -מתן אפשרות בחירה,
הקצאת זמן לפעילויות שיוזם והגדרת הציפיות ממנו באופן ברור.
• תיווך לתחושת מסוגלות :זימון התנסויות שיאפשרו לילד לחוות הצלחה ולהגביר את אמונו בעצמו וביכולתו.
מתן משוב וחיזוקים ממוקדים .שיתופו בהגדרת הקושי כפי שהוא חווה אותו.
• ארגון הסביבה והתאמתה לצורכי הילד – בחירת המקום המתאים ביותר לפעילות ,שינוי הסביבה הפיזית
ובחירת אמצעים שיאפשרו לילד השתתפות אופטימלית.
• תכנון פעילות מותאמת ונפרדת לילד המתקשה להצטרף לפעילות של כלל ילדי הגן באופן זמני ,במטרה
לעזור לו להשתלב בהמשך.
• יישום תכנית העבודה יבוא לידי ביטוי במהלך אינטראקציות ספונטניות ,מזדמנות ושוטפות ,או באופן מובנה
בעבודה פרטנית או בקבוצות קטנות.
• דירוג המשימות יהיה מהקל אל הקשה ,תחילה במטלה שבה הילד שולט/מצליח ,ובהדרגה תעלה רמת
המורכבות.
במהלך יישום התכנית חשוב לעקוב ולהעריך את התקדמות הילד ואת יעילותה של התכנית .וזאת ,באמצעות
תצפיות חוזרות ,איסוף חומרים ושיחות עם הוריו.
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פרק ג
כלי התצפית

תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי
סיכום תצפית
תצפית בתחום החברתי והרגשי
סיכום תצפית
תצפית בתחום התקשורת ,השפה והדיבור
סיכום תצפית
תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
סיכום תצפית
תצפית בתחום הקוגניטיבי
סיכום תצפית
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תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי
שאלות מקדימות:
• מהי מידת הפעלתנות של הילד?
(תנועתיות במרחב ,תזוזות והתנדנדות במקום ,השמעת קולות)
• האם הילד קשוב ומרוכז?
• מהו המזג של הילד? (טמפרמנט)
• האם הילד יוצר קשר עם המבוגרים בגן ונענה להם?
• האם הילד יוצר קשר עם הילדים בגן ונענה להם?
• כיצד מגיב הילד למצבי קושי ותסכול?
• מהי מידת העצמאות של הילד בחיי היום-יום?
• האם הילד שומע ורואה היטב?
• כיצד מבין הילד את השפה הדבורה וכיצד משתמש בה?
• מהם האפיונים הכלליים בתחום הקוגניטיבי?
• מהם האפיונים הכלליים בתחום התחושתי והמוטורי?
כל ההיגדים מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים לבנות ולבנים

מבטים
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תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי

שם הילד
תאריך לידה
תאריך עריכת התצפיות
זמן ומקום שבהם נערכו התצפיות (באיזו סביבת גן?)
שם הצופה ותפקיד

שימו לב!
אם בסעיף זה סומן תמיד/כמעט תמיד ,המשיכו לטבלה הבאה.

תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי
מידת הפעלתנות

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מתפקד במידת פעלתנות מותאמת לסוג
הפעילות
מגלה פעילות-יתר
(מתנועע על הכיסא ,מתנדנד ,מסתובב ללא
תכלית ברורה)
מגלה תת-פעילות
(נשכב בפינות הגן ,לא פעיל בעשייה בגן)

קשב וריכוז

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

קשוב ומרוכז בהתאם לסוג המטלה
קשוב ומרוכז רק במשך פרקי זמן קצרים
מוסח בקלות אך חוזר למטלה בתיווך קל
מוסח בקלות ומתקשה לחזור למטלה
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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מזג וארגון התנהגות
רגוע ונינוח
מאורגן ומסתגל
מייבב ובוכה
רגזן ומתפרץ בקלות
חסר תגובתיות/אדיש

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי
קשר עם ילדים ועם מבוגרים

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

יוצר קשר עם ילדים ונענה להם
יוצר קשר עם מבוגרים ונענה להם
נמנע/מתעלם/מתנתק מִקשר עם אנשים
נרתע ממגע עם אנשים
מחפש מגע פיזי עם אנשים בצורה מוגזמת
(מחבק ,מתחכך)

תגובות למצבי קושי ותסכול

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מגיב בצורה מתאימה ומסתגלת למצבי
קושי ותסכול
נרגע בעזרת תיווך מבוגר
מסתגר/נמנע בתגובה למצבי קושי ותסכול
בוכה וקשה לו להירגע בתגובה למצבי קושי
ותסכול
שובר חפצים בתגובה למצבי קושי ותסכול
מכה בתגובה למצבי קושי ותסכול
חובט אברי גופו על שולחן ,על קיר ,על
הרצפה בתגובה למצבי קושי ותסכול
נושך את עצמו בתגובה למצבי קושי ותסכול
מאונן בתגובה למצבי קושי ותסכול

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי
עצמאות

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

עצמאי בפעילויות יום-יומיות (לבוש ,אוכל)
מבקש עזרה בפעילויות יום-יומיות
שולט בצרכיו

שמיעה וראייה

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מדבר בקול רם
מתעלם מפניות אליו
שואל פעמים רבות "מה"
מטה ראש לצד אחד
מתבונן מקרוב
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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ממצמץ ומשפשף עיניים

הבנה ושימוש בשפה
פועל בהתאם להוראות שניתנות
זקוק להדגמות כדי לבצע הוראות
מתבטא במשפטים
מנהל שיחה
מדבר באופן ברור ומובן

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית על תפקוד הילד  -תיאור כללי
אפיונים כלליים בתחום
הקוגניטיבי

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

ערני וסקרן לנעשה בסביבתו
חוקר את הסביבה
שואל שאלות במטרה לקבל מידע
פותר בעיות במצבים יום-יומיים בתחומי
התפקוד השונים
מגלה יכולת למידה של תכנים ושל מושגי
יסוד
זוכר שמות ,מילים של שירים ,אירועים

אפיונים כלליים בתחום
התחושתי והמוטורי

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

נרתע מגירויים תחושתיים כמו :חומרים,
מגע אנושי ,רעשים ,אורות
מחפש באופן מוגזם גירויים תחושתיים:
תנועה ,מגע ,טעמים ומרקמים
הולך ,רץ ,קופץ ,משתמש במתקני חצר
בצורה תואמת

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תגובה לתיווך והערות נוספות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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סיכום תצפית  -תיאור כללי
ציינו בכל תחום את הביטויים ההתנהגותיים שנראים בעיניכם המשמעותיים ביותר,
והתייחסו לשכיחות של ביטויים אלה.
ניתן להעביר לסיכום את נוסח המשפטים כפי שהם מופיעים לאחר סימון אדום /ירוק
(ראו בסעיף בניית תכנית עבודה).
סעיפים שסומנו בסימן שאלה  -נדרשת בהם העמקת תצפיות על-פי התחום .מומלץ
להעמיק בתצפיות המתייחסות להיגדים שסומנו באדום בתחומים הרלוונטיים.

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

סיכום ההיגדים המעידים על התפקוד המצופה (סומנו בירוק)

סיכום ההיגדים המעידים על קושי בתפקוד (סומנו באדום)

סיכום ההיגדים שביחס אליהם הוצב סימן שאלה

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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שם הילד
תאריך לידה
תאריך עריכת התצפיות
זמן ומקום שבהם נערכו התצפיות (באיזו סביבת גן?)
שם הצופה ותפקיד

שאלות מקדימות:
• כיצד יוצר הילד קשר עם ילדים?
• כיצד יוצר הילד קשר עם צוות הגן?
• כיצד מבטא הילד רגשות בחיי היום-יום?
• כיצד מבטא הילד רגשות במצבי קונפליקט?
• כיצד מתנהג הילד במהלך משחק חופשי?
• כיצד מתנהג הילד במהלך פעילות בקבוצה קטנה,
במשחקי שולחן ובעבודות יצירה?
• כיצד מתנהג הילד במעברים?
• כיצד מתנהג הילד במצבים בלתי שגרתיים?
• האם מגלה הילד התנהגויות ייחודיות בולטות?
• האם נראים איתותי מצוקה בהתנהגות הילד?
כל ההיגדים מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים לבנות ולבנים

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום החברתי והרגשי

תצפית בתחומים החברתי והרגשי

תצפית בתחום החברתי והרגשי
קשר עם ילדים
נענה לקשר ולפניות של ילדים
יוזם קשר עם חבר אחד או שניים
מצטרף לקבוצת ילדים
פועל בקבוצה מתוך מעורבות בנעשה
מנהיג את החבורה שאיתה משחק
משתלט על ילדים ('מחליט עליהם')
נכנע לאחרים ולא עומד על שלו
דחוי באופן קיצוני על-ידי ילדים
משמש קורבן להתגרות של ילדים
מתבודד
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

36

מציק לילדים (בגלוי או בהיחבא)
תוקף /מכה ילדים
מגלה התנהגות בלתי מותאמת בעלת גוון
מיני

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום החברתי והרגשי
קשר עם צוות הגן

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

נענה לקשר ולפניות צוות הגן
משתף את צוות הגן בחוויות
פונה לצוות הגן לקבלת עזרה בעת הצורך
נרגע באמצעות תמיכת מבוגר במצבי
מצוקה
יוצר קשר רק עם דמות אחת מהצוות
החינוכי
נצמד למבוגר/ים לאורך זמן
תוקף את צוות הגן מילולית
תוקף את צוות הגן מילולית

הבעת רגשות בחיי היום-יום

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מביע רגשות בצורה ברורה (קל לדעת מתי
הוא שמח ,עצוב ,כועס)
מביע הזדהות עם האחר ואמפתיה כלפיו
(למשל :כאשר ילד בוכה הוא שואל אותו:
"מה קרה?")
משנה מצבי רוח ללא סיבה הנראית לעין
בזמן פרידה מההורים:
נפרד בקלות
בוכה אך נרגע בעצמו
מתקשה להמשיך בתפקוד
תגובה אחרת ,פרט ּו
ביציאה מהגן בסוף היום:
יוצא ללא קושי
מגלה אי-שקט
תגובה אחרת ,פרט ּו

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום החברתי והרגשי
הבעת רגשות והתנהגות
במצבי קונפליקט
בולט במיוחד בהבעת רגשות ,במציאת
פתרונות לקונפליקט ובגישור בין ילדים
מביע רגשות באופן מילולי
מביע רגשות באופן בלתי מילולי
מוצא פתרון בעצמו
נעזר בילדים אחרים
קורא לעזרת מבוגרים
מתרחק ממקום האירוע לפעילות אחרת
מתרחק ממקום האירוע ומתבודד
מתפרץ ,מכה ,זורק חפצים

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום החברתי והרגשי
התנהגות במשחק חופשי
ובמשחקי 'כאילו'

(משחק סימבולי ,סוציו-דרמטי)

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בולט ביכולתו לגוון בתכנים במשחקו,
להשתמש בדמיון ולהתנהל במשחק עם
ילדים נוספים
משתמש בצעצועים באופן המקובל (כוס
לשתייה ,טלפון לשיחה)
משחק באביזרים במשחקי 'כאילו' ("נגיד
שהמקל הזה הוא רובה ,נגיד שהצינור הזה
הוא טלפון" וכו')
מצטרף לילד/ים משחק/ים
יוזם ומוביל משחק
משחק עם חבר אחד או יותר במשחק
סוציו-דרמטי (חלוקת תפקידים)
בוחר באותו תפקיד בכל פעם
מביע תכנים מהמציאות היום-יומית
במשחק הסימבולי והסוציו-דרמטי
מביע פחדים במשחק הסימבולי והסוציו-
דרמטי
מתנגד לכללי משחק בתפקידים שמציעים
לו
מביע כעס רב ומגלה תוקפנות מילולית
במהלך משחק מתפרץ 'שובר את הכלים'
בתוקפנות פיזית
מביע תכנים מיניים במשחק הסימבולי
והסוציו-דרמטי (חיקוי של אינטימיות בין
מבוגרים ,התפשטות)
מפעיל חפצים באופן חזרתי ובלא מטרה
במשחק הסימבולי
מגלה התנהגויות המסכנות את עצמו
במשחק הסימבולי והסוציו-דרמטי (כורך
חבל סביב צווארו ,נוגע בחשמל)
מגלה התנהגויות המסכנות אחרים במשחק
הסימבולי והסוציו-דרמטי (נועץ סיכה בגוף
חבר כ'זריקה')
מבטים

39

מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום החברתי והרגשי
תגובות במהלך פעילות
בקבוצה קטנה ,במשחקי שולחן
ובעבודות יצירה

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מגלה עניין ,משתתף ומתמיד
משתף פעולה עם ילדים אחרים
מחכה לתורו ושומר על מהלך הפעילות
מבקש עזרה במצבי קושי
מפסיק לשחק או לעבוד כשנתקל בקושי
מתרגז בקלות כשלא מצליח (צועק ,בוכה,
מכה)
במצבי תחרות:
משתתף
נמנע
מתפרץ ותוקף
לועג ומציק לילדים
מקלקל עבודות של עצמו/של אחרים
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

40

התנהגות במעברים
עובר בקלות מפעילות לפעילות וממרחב
אחד לאחר
מביע אי-רצון לעבור מפעילות לפעילות אך
מתמודד
מסתובב במרחב ללא תכלית
מגלה אי-שקט בעת הפסקת פעילות
מתקוטט ומציק כשהפעילות אינה מכוונת
או ברורה (מצבי המתנה ,כשאין הוראות
מכוונות)

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום החברתי והרגשי
התנהגות במצבים
בלתי שגרתיים

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בכניסת זרים לגן:
סקרן ומתעניין
נצמד לדמות מוכרת
בוכה
מגלה אי-שקט
פונה לזרים כאילו הם מוכרים או קרובים לו
מתרחק ומסתגר
מגלה תוקפנות
ביציאה לטיול מחוץ לגן:
מביע שמחה ונענה
סקרן ומתעניין
נשמע להוראות ולכללים
נצמד לדמות מוכרת
מגלה אי-שקט
מסתכן (מתרחק מהקבוצה ,מטפס וכו')
מגלה תוקפנות (דוחף ,זורק חפצים)
כאשר נעשים שינויים בסדר היום בגן:
התנהגותו מותאמת לשינוי
נשמע להוראות ולכללים
מגלה אי-שקט
נצמד לדמות מוכרת
מסתגר ,מתבודד
מגלה תוקפנות
בחגיגות ובימי הולדת:
מביע שמחה ומשתתף
נשמע להוראות ולכללים
נצמד לדמות מוכרת
מתרחק ומסתגר
מגלה אי-שקט
מגלה תוקפנות (דוחף ,זורק חפצים)

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום החברתי והרגשי
התנהגויות ייחודיות
נצמד לחפץ אהוב (דובי ,בקבוק ,מוצץ)
נצמד לחפץ סתמי (קובייה ,חתיכת
פלסטיק שמחזיק ביד)
מאונן בגלוי
מרטיב במכנסיים
מצטאה (צואה במכנסיים)
סובל מטיקים כלשהם
לוקח לביתו חפצים שאינם שייכים לו
מגלה התנהגויות תוקפניות כלפי הוריו
(בזמן פרידה/מפגש איתם)
מגלה התנהגויות בעלות גוון מיני כלפי
עצמו (מתפשט ,נוגע באזורים אינטימיים)
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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מגלה התנהגויות בעלות גוון מיני כלפי
אחרים בגלוי או בסתר (מפשיט אחרים,
נוגע באברים אינטימיים)
מגלה התנהגויות מיניות קיצוניות (החדרת
חפצים ,הכאבה ,חיקוי יחסי מין)

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

!

חשוב לשים לב לאיתותי מצוקה שבעקבותיהם נדרשת התייחסות מיידית!
סעיף זה ,בשונה משאר סעיפי הכלי 'מבטים' ,מצביע על שינויים בהתנהגות ולא על ההתנהגות האופיינית לילד .על כן ,אין
דירוג התנהגות על-פי תדירות הופעתה ,אלא נשאלת השאלה אם נצפתה בה בתקופה הנידונה או שהיא אינה מתגלה כלל.

תצפית בתחום החברתי והרגשי
איתותי מצוקה
בהתנהגות הילד

פירוט

כן לא

תגובות קיצוניות לרעשים
תלונות על מחושים ועל כאבים גופניים
מגלה התנהגות מינית חריגה
ביטויי פחדים קיצוניים
בכי רב שקשה להרגיעו (ללא סיבה גלויה לעין)
התפרצויות זעם (ללא סיבה גלויה לעין)
החרפת התנהגויות אופייניות לילד:
ילד שהתנהגותו היתה מופנמת הופכת ולמסוגרת יותר
ילד שהתנהגותו היתה סוערת מגלה התנהגות סוערת יותר
ילד שנטה להתנהגויות פוגעות ,מגלה התנהגויות קיצוניות
של פגיעה בעצמו או באחרים
שינוי קיצוני במזג ובסגנון ההתנהגות:
ילד שהיה פעיל הופך לנמנע ולמסתגר
ילד שהיה רגוע מפגין אי-שקט
ילד שגילה עצמאות חוזר להיצמד למבוגר
ילד שהיה גמול חוזר להצטאות ולהרטבה
ילד שנגמל ממוצץ ובקבוק חוזר להשתמש בהם
ילד שנכנס לגן בקלות מתקשה להיפרד מהוריו
התנהגויות לא ברורות:
מרבה בתנועות ידיים חזרתיות
מסרב לפשוט מעיל או כובע
ניצמד לחפץ (התנהגות שלא הייתה קודם)
קושי (בעיקר כשלא היה קודם) במעברים מפעילות לפעילות
או מסביבה לסביבה
שינויים בהרגלי האכילה:
ילד שנענה לאכילה מסרב לאכול
ילד שאכל בכמויות סבירות מגלה התנהגות של אכילת  -יתר
מרבה להתלונן על רעב (התנהגות שלא היתה קודם)
אחר

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תגובה לתיווך והערות נוספות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

44

סיכום תצפיות  -תחום רגשי חברתי
ציינו את הביטויים ההתנהגותיים שנראים בעיניכם המשמעותיים ביותר ,והתייחסו לשכיחות של
ביטויים אלה.
ניתן להעביר לסיכום את נוסח המשפטים כפי שהם מופיעים לאחר סימון אדום /ירוק (ראו בסעיף
בניית תכנית עבודה).
לגבי סעיפים שסומנו בסימן שאלה  -נדרשת בהם העמקה .מומלץ להעמיק בתצפיות המתייחסות
להיגדים שסומנו באדום.

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

סיכום ההיגדים המעידים על התפקוד המצופה (סומנו בירוק)

סיכום ההיגדים המעידים על קושי בתפקוד (סומנו באדום)

סיכום ההיגדים שביחס אליהם הוצב סימן שאלה

סיכום ההיגדים לגבי התנהגויות המעידות על יכולות בולטות
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

46

ציינו אם וכיצד נעזר הילד בדרכי תיווך כגון :התייחסות אישית ,תמיכה וליווי של מבוגר,
הצבת גבולות והבהרת כללים ,מתן חיזוקים ,קרבה לילדים

תצפית בתחום של תקשורת ,שפה ודיבור
שאלות מקדימות:
• כיצד מתקשר הילד בדרך כלל :באופן מילולי או באופן לא
מילולי?
• האם הילד מבין את השפה הדבורה?
• כיצד מביע הילד את עצמו באופן מילולי (אוצר מילים ,תחביר,
דקדוק)?
• האם הילד מסוגל לנהל שיחה עם בני גילו ועם מבוגרים?
• האם הילד מגלה ניצני אוריינות?
• מהם אפיוני הדיבור והקול? (מובנות הדיבור ,צרידות ,קצב
הדיבור ,שטף מילולי ,תנועות אברי הפה).
כל ההיגדים מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים לבנות ולבנים

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום של תקשורת ,שפה ודיבור

שם הילד
תאריך לידה
תאריך עריכת התצפיות
זמן ומקום שבהם נערכו התצפיות (באיזו סביבת גן?)
שם הצופה ותפקיד

תצפית בתחום התקשורת ,השפה והדיבור
תקשורת

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בולט ביכולותיו התקשורתיות
יוצר תקשורת באופן מילולי
יוצר תקשורת באופן לא מילולי (מחוות/
ג'סטות הבעות פנים ,מושך יד של מבוגר
כדי להשיג דבר-מה)

הבנת שפה
מבין מה שנאמר לו במילים
זקוק לליווי של ג'סטות/מחוות כדי להבין
מבין שאלות:
פתוחות :איפה ,מה ,מי ,למה ,מתי ואיך
עונה כן/לא בצורה נכונה

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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יודע לבחור בין שתי תשובות לדוגמה:
"אתה רוצה תפוח או תפוז"
מבין שאלות בשלילה ("מי לא בא לגן" ,למי
לא נתתי סוכרייה" וכו')
מבצע הוראות
פשוטות ("תן לי כוס")
מורכבות ("קודם החזר את המכחול למקום
ואחר כך גש לרחוץ ידיים")
מקשיב לסיפור ועונה על שאלות הקשורות
לתוכן סיפור ששמע:
באופן מילולי
בהצבעה על תמונות
בולט רצונו להקשיב לסיפורים

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום התקשורת ,השפה והדיבור
הבעת שפה:
אוצר מילים וארגון הרצף

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

דיבורו של הילד כולל:
שמות
פעלים
תארים
כינויי גוף כמו :אני ,אתה
מספר על אירוע בצורה מאורגנת וברצף
הנכון:
בולט ביכולתו המילולית לספר סיפור
בעל אוצר מילים עשיר
באופן ספונטני
לאחר דיבוב ושאלות מנחות
נוטה לשכוח מילים שהוא מכיר
חוזר כמו הד על המילה או על המשפט
האחרון ששמע
'תקוע' במילים או בתכנים קודמים שאינם
מתאימים להקשר הנוכחי

הבעת שפה :תחביר

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מדבר בצלילים או בהברות בלתי מובנים
מדבר במילים בודדות
מדבר בצירופי מילים (למשל":אימא מים",
"דני לישון")
מדבר במשפטים פשוטים
מדבר במשפטים מחוברים ("ו" החיבור)
למשל" :דני מתנדנד ולא נותן לי"
מדבר במשפטים מורכבים ("נכנסתי
מהחצר כי אני צמא"" ,הילד שהרביץ לי
נפל")

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום התקשורת ,השפה והדיבור
הבעת שפה :דקדוק

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

מטה שמות עצם ותארים:
יחיד /רבים
זכר/נקבה
מטה פעלים:
יחיד/רבים
זכר/נקבה
הווה/עבר/עתיד
מטה פעלים בבניינים שונים (אוכל/מאכיל,
מתכסה/מכסה)
משתמש בצורני שייכות (שלי ,שלך ,שלו)

כישורי שיח
מדבר לעניין
מביע צרכים ,רצונות ,דעות ,תלונות
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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משוחח עם ילדים ועם מבוגרים
משוחח רק עם מבוגרים או רק עם ילדים
מדבר עם ילדים במהלך פעילות חופשית
(בפינות הגן ,בחצר)
משתתף בשיחה במהלך פעילות מובנית
(בזמן מפגש ,בזמן סיפור)
יוזם שיחה
שואל שאלות
משיב על שאלות
מבקש פעילות/חפץ
מבקש הבהרות כשלא מבין דבר-מה
ממתין לתורו בשיחה
מדבר הרבה בצורה לא תואמת (לא לעניין)

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום התקשורת ,השפה והדיבור
ניצני אוריינות

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בולט בעיסוק בפעילויות המערבות
התבוננות בספר ושימוש בייצוגים גרפיים
מתבונן בספר בכיוון הנכון
מבחין בין כתב לציור
פועל בהתאם לייצוגים גרפיים (זיהוי
מגרה ומתלה על-פי שמו הכתוב) ,שלטים,
סמלילים (איקונים)
מכיר שמות של כמה אותיות
מנסה ל'כתוב' בכתיבה ילדית
מנסה לכתוב בכתיבה מוסכמת
מסוגל לחרוז

תיאור הדיבור ,הקול
ותנועות אברי הפה

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

הדיבור מובן ולא משובש
הדיבור משובש וקשה להבין אותו
הדיבור שוטף
הדיבור דומה לגמגום ,נתקע ,יש חזרות,
בולע מילים או הברות
קצב הדיבור רגיל/איטי/מהיר (הקיפו
בעיגול)
הנגנה (אינטונציה) מתאימה/מוזרה (הקיפו
בעיגול)
הקול צלול /צרוד /מאנפף (נשמע יוצא
מהאף)

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום התקשורת ,השפה והדיבור
תנועות אברי הפה

(ראו גם תחום תחושתי-מוטורי
בזמן ארוחות)
יכול לכבות נר
יכול לתת נשיקה
מרייר
בזמן פעילות נראה עם פה פתוח

תגובה לתיווך והערות נוספות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

סיכום תצפיות  -תחום התקשורת ,השפה והדיבור
ציינו את ביטויי ההתנהגות שנראים בעיניכם המשמעותיים ביותר ,והתייחסו לשכיחות של ביטויים
אלה.
ניתן להעביר לסיכום את נוסח המשפטים כפי שהם מופיעים לאחר סימון אדום /ירוק (ראו בסעיף
בניית תכנית עבודה).
סעיפים שסומנו בסימן שאלה  -נדרשת בהם העמקה .מומלץ להעמיק בתצפיות הנוגעות להיגדים
שסומנו באדום.

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

סיכום ההיגדים המעידים על התפקוד המצופה (סומנו בירוק)

סיכום ההיגדים המעידים על קושי בתפקוד (סומנו באדום)

סיכום ההיגדים שביחס אליהם הוצב סימן שאלה

סיכום ההיגדים לגבי התנהגויות המעידות על יכולות בולטות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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ציינו אם וכיצד נעזר הילד בדרכי תיווך כגון :הדגמות ,חזרות ,פירוק הוראות ,רמזים
חזותיים ,שאלות מנחות .כמו כן ,אם התפקוד שלו שונה במצבים שונים :בחברת ילדים
לעומת מבוגרים ,בחברת אדם מוכר לעומת אדם זר

תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
שאלות מקדימות:
• כיצד מתנועע הילד בחצר ,בגן ובמהלך משחקי תנועה חברתיים?
• כיצד משחק הילד במתקני חצר?
• כיצד משחק הילד בכדור?
• מהי מידת העצמאות של הילד בחיי היום-יום?
• כיצד פועל הילד במסגרת החינוך הגופני והמוזיקלי?
• כיצד פועל הילד בעבודה ליד שולחן?
כל ההיגדים מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים לבנות ולבנים

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום של התחושתי-מוטורי

שם הילד
תאריך לידה
תאריך עריכת התצפיות
זמן ומקום שבהם נערכו התצפיות (באיזו סביבת גן?)
שם הצופה ותפקיד

תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
ניידות בחצר ובגן
הולך בחופשיות תוך התחשבות במכשולים
בחצר ובגן
רץ בחופשיות תוך התחשבות במכשולים
שבדרך
מנתר היטב במקום
קופץ היטב מגובה (כיסא ,מדרגה)
נופל בזמן ריצה
מסורבל וכבד תנועה
מתעייף במהירות
מתקשה להתנתק מן הקרקע

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
פעילות במתקני חצר

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בולט ביכולותיו הגופניות להשתמש
במתקנים
משתמש במתקנים השונים בצורה תואמת
סולמת
נדנדה
מגלשה
ארגז החול
אחר :פרט ּו
משתמש במתקני החצר בביטחון
פועל בצורה עצמאית
מתאים את תנועותיו לתנאי הסביבה:
מתכופף כשצריך ,עוקף מכשולים ,קופץ
בהתאם לגובה הנדרש
מגלה חוסר שיפוט והתנהגות מסתכנת
מסורבל (מרבה ליפול ,נתקע ,כבד תנועה)
בארגז החול מרבה לכסות עצמו ולהתלכלך
בחול

משחקי כדור

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בולט ביכולותיו במשחקי כדור
משחק 'מסירות':
זורק כדור
תופס כדור
בועט בכדור
מכוון למטרה (סל ,קופסה ,חישוק)
מתאים את עוצמת הזריקה למרחק מן
המטרה (אומדן מרחק ,ויסות כוח)

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
עצמאות בפעילויות
בחיי היום-יום

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בזמן ארוחות
מוציא ומכניס אוכל ושתייה מהתיק
משתמש בכלי אוכל כנדרש
לועס ובולע
שותה מכוס
מרבה להתלכלך
מתנסה במאכלים בטעמים ובמרקמים שונים

התלבשות
מתלבש בעצמו
עוזר למבוגר שמלביש אותו
נועל וחולץ נעליים בעצמו
מרים ומוריד מכנסיים
מגלה רגישות לסוגי בד ולפריטי לבוש מסוימים
(צמר ,ג'ינס ,גולף ,שרוול ארוך או קצר…)

ניקיון אישי
שוטף פנים
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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רוחץ ידיים
מסתדר בשירותים בעצמו

פעילות במסגרת החינוך הגופני
והמוזיקלי
בפעילות חינוך גופני
בולט ביכולותיו בפעילויות חינוך גופני
משתתף בפעילות
פועל בהתאם להוראות
פועל בהתאם לקצב
זקוק להאטה בקצב על מנת לפעול נכון
פועל בחיקוי ילדים אחרים

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
פעילות במסגרת החינוך הגופני
והמוזיקלי

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

בפעילות מוזיקה
בולט ביכולותיו במוזיקה (שירה ,קצב ,נגינה)
משתתף בפעילויות מוזיקליות מתוך רצון
יוזם ומוביל פעילויות בפינת המוזיקה
פועל בהתאם לקצב מנגינה

פעילות ליד שולחן עבודה
(יצירה ומשחקי קופסה)

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

אופן התפקוד
בולט ביכולותיו בפעילויות יצירה (ציור,
פיסול ושימוש יצירתי בחומרים)
בולט ביכולותיו בשימוש במשחקים (משחקי
בנייה והרכבה)
ניגש לפעילויות ליד שולחן כנדרש
יושב יציב בזמן הפעילות
עצמאי בפעילויות
מתמיד ומסיים עבודות או משחק
ממקד מבט לעבר עבודתו בזמן העשייה
מתארגן במרחב השולחן ,במרחב הדף ועם
חלקי המשחק
מתנועע באי-שקט על הכיסא
נופלים לו חפצים בזמן השימוש בהם

שימוש בחומרים
משתמש כנדרש בחומרים מגוונים :דבק,
צבעי ידיים ,בצק ,גואש
מורח על עצמו חומרים כמו צבעים ,דבק
מכניס לפיו חומרים
נרתע ממגע בחומרים

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום התחושתי-מוטורי
פעילות ליד שולחן עבודה
(יצירה ומשחקי קופסה)
פעילויות
משרבט ,מצייר וצובע
משתמש בצבע ,בעיפרון ,במכחול בצורה
שמאפשרת תפקוד
נועץ פטריות בלוחות עם חורים
מרכיב משחקי הרכבה
משחיל חרוזים בגדלים שונים

תגובה לתיווך והערות נוספות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

60

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

סיכום תצפיות  -התחום התחושתי-מוטורי
ציינו את ביטויי ההתנהגות שנראים בעיניכם המשמעותיים ביותר ,והתייחסו לשכיחות של ביטויים
אלה.
ניתן להעביר לסיכום את נוסח המשפטים כפי שהם מופיעים לאחר סימון אדום /ירוק (ראו בסעיף
בניית תכנית עבודה).
סעיפים שסומנו בסימן שאלה  -נדרשת בהם העמקה .מומלץ להעמיק בתצפיות המתייחסות
להיגדים שסומנו באדום.

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

סיכום ההיגדים המעידים על התפקוד המצופה (סומנו בירוק)

סיכום ההיגדים המעידים על קושי בתפקוד (סומנו באדום)

סיכום ההיגדים שביחס אליהם הוצב סימן שאלה

סיכום ההיגדים לגבי התנהגויות המעידות על יכולות בולטות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
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ציינו אם וכיצד נעזר הילד בדרכי תיווך כגון :תמיכה של מבוגר ,הדגמות והתנסות,
תרגול חוזר

שם הילד
תאריך לידה
תאריך עריכת התצפיות
זמן ומקום שבהם נערכו התצפיות (באיזו סביבת גן?)
שם הצופה ותפקיד

שאלות מקדימות:
• כיצד מפעיל הילד תהליכי חשיבה בסיסיים בחיי היום-יום? (זכירה,
התמצאות בזמן ובמרחב)
• מהם אפיוני החשיבה הייחודיים לו? (לדוגמה הסתגלות לשינויי
כללים ,תגובות להומור ,הבנת נקודות מבט שונות).
• מהו סגנון הלמידה שלו? (חיקוי ,ניסוי וטעייה ,התמדה ,שיטתיות,
גמישות וכו').
• האם הילד לומד ורוכש ידע חדש? (מושגי יסוד ,ידע ותכנים בנושאים
שונים ,חוקי משחק).
כל ההיגדים מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים לבנות ולבנים

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום הקוגניטיבי

תצפית בתחום הקוגניטיבי

תצפית בתחום הקוגניטיבי
תהליכי חשיבה בחיי היום-יום
זכירה
בולט ביכולת הזכירה שלו
זוכר חוקים וכללים המקובלים בגן (לדוגמה:
מריצת החול רק בחצר ,צלצול פעמון מזמין
למפגש וכו')
זוכר את שמות ילדי הגן
זוכר אירועים וחוויות של הגן (טיול ,יום הולדת)
זוכר מילים של שירים ודקלומים קצרים

התמצאות בזמן ובמרחב
מתמצא במיקומם של הפינות בגן ,חצר,
מקלחות ,מתלה לתיקים וכו'
מתמצא במיקומם של חפצים ואביזרים בגן
מבין רצף של תהליך:
סדר יום בגן
תורות במשחק/פעילות
בפעילויות שונות (למשל בגינה)
מבין קשר סיבתי בין התרחשויות
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

64

אפיוני חשיבה ייחודיים
בולט ביכולתו לתכנן ,להעלות השערות,
למצוא פתרונות לבעיות ולהסיק מסקנות
מסתגל לשינויים בחוקים של משחק ופועל
בהתאם
מגיב להומור
מגיב למצבי אבסורד (זנב  -לאדם
נעליים  -לידיים)
מתכנן מהלכים במשחק
מנחש ניחושים (מעלה השערות)
מציע פתרון/ות לבעיה
מסיק מסקנות מהתרחשויות
משתמש באפשרויות מגוונות באביזרי משחק
מבין נקודות מבט שונות בהתרחשות של
אירועים

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תצפית בתחום הקוגניטיבי
תהליכי חשיבה בחיי היום-יום

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

סגנון למידה
פועל בצורה מתוכננת ובשיטתיות במשחקי
שולחן (פאזל ,העתקת דגם ,בנייה)
פועל בחיקוי
פועל לאחר הדגמות
פועל בניסוי וטעייה
מתמיד ומסיים מטלות
זקוק לחיזוקים מרובים כדי להתמיד
מתבסס על אמצעים חזותיים בלמידה
מתבסס על אמצעים שמיעתיים בלמידה

רכישת ידע חדש
בולט באוצר הידע שלו
בולט בעיסוקו וביכולותיו בתחום המתמטיקה
מתמצא בנושאים הנלמדים בגן :חגים ,עונות
שנה ,משפחה
מזהה שמות ו/או סמלים (במתלה התיקים,
המגבות ,במגרות וכו')
במהלך משחקי קופסה או כל פעילות מגלה
ידע במושגי יסוד
משתמש במושגי גודל( :הקיפו בעיגול)
מתאים חלקי משחק שונים על-פי גודלם
ממיין חלקי משחק שונים וקוביות על-פי
גודלם

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

תצפית בתחום הקוגניטיבי
תהליכי חשיבה בחיי היום-יום
רכישת ידע חדש
משתמש במושגי צבע
מזהה צבעים של חפצים בגן
משיים צבעי חפצים בגן
מתאים חלקי משחק שונים על-פי צבעם
ממיין חלקי משחק שונים על-פי צבעם
משתמש במושגי צורה
מזהה צורות של חפצים בגן
משיים צורות של חפצים בגן
מתאים חלקי משחק שונים על-פי צורתם
ממיין חלקי משחק שונים על-פי צורתם
משתמש במושגי כמות
הרבה/מעט
יותר/פחות
ספירה
חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

מנייה
מחלק פריט לכל אחד המשתתפים במשחק
לפי בקשה (למשל":חלק לכל ילד כלי
הקשה")
משתמש במושגי מספרים סודרים (ראשון,
שני ,שלישי וכו')
מנחש כמויות (אומדן חזותי)
מזהה ספרות
משתמש במושגי מרחב
בתוך/בחוץ
על/מתחת
ליד
קרוב/רחוק
קדימה/אחורה
לפני/מאחורי

66

אף פעם לא/
לעיתים לעיתים
תמיד/
כמעט תמיד קרובות רחוקות כמעט אף פעם לא

הערות

תגובה לתיווך והערות נוספות

סיכום תצפיות  -התחום הקוגניטיבי
ציינו את ביטויי ההתנהגות שנראים בעיניכם המשמעותיים ביותר והתייחסו לשכיחות של
ביטויים אלה.
ניתן להעביר לסיכום את נוסח המשפטים כפי שהם מופיעים לאחר סימון אדום /ירוק (ראו
בסעיף בניית תכנית עבודה).
סעיפים שסומנו בסימן שאלה  -נדרשת בהם העמקה .מומלץ להעמיק בתצפיות הנוגעות
להיגדים שסומנו באדום.

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

סיכום ההיגדים המעידים על התפקוד המצופה (סומנו בירוק)

סיכום ההיגדים המעידים על קושי בתפקוד (סומנו באדום)

סיכום ההיגדים שביחס אליהם הוצב סימן שאלה

סיכום ההיגדים לגבי התנהגויות המעידות על יכולות בולטות

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

68

ציינו אם וכיצד נעזר הילד בדרכי תיווך כגון :תמיכה של מבוגר ,הדגמות והתנסות ,תרגול
חוזר ,הסברים מגוונים ושאלות מנחות .כמו כן ,האם הוא נעזר בחיקוי של ילדים אחרים.

ביבליוגרפיה

מבטים
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מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים

70

טל ,ק’ ( .)1993התצפית ככלי להכרת הילד וכבסיס להתאמת גישה ופעילויות לצרכיו ,הד הגן ,תשרי תשנ”ד
 ,1993חוברת א’.
משרד החינוך ,המינהל הפדגוגי ,האגף לחינוך קדם יסודי ( ,)2002מבטים ,מסתכלים בסביבה הטבעית על
ילדים ,חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/mediniyut/haaracha/
mabatim.htm
משרד החינוך התרבות והספורט (תשנ”ו) .תוכנית המסגרת לילדים מתקשים בגן הרגיל ,המשולב והמיוחד,
ירושלים.
משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית ,האגף לתכניות לימודים ,המינהל הפדגוגי ,האגף לחינוך קדם
יסודי ( )1997טיפוח חשיבה חשבונית לגיל הרך ,תל אביב :מעלות.
htt p : / / c m s . e d u cati o n . gov. i l / Ed u cati o n C M S / U n i t s / P re S c h o o l / M at h /
TochniyotNivcharot/HashivaHeshbonitMaaraz.htm
משרד החינוך ,התרבות והספורט ,המינהל הפדגוגי ,האגף לחינוך קדם יסוד ,האגף לתכניות לימודים ,האגף
לחינוך מיוחד ( .)1999על ילדים ,רגשות וחברים ,תל אביב :מעלות.
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/Pirsumim
/AlYeladimRegashot
משרד החינוך ,התרבות והספורט ,המינהל הפדגוגי ,האגף לחינוך קדם יסוד ,האגף לתכניות לימודים ,האגף
לחינוך מיוחד ( .)1999על ילדים ,חושים ותנועה ,תל אביב :מעלות.
h tt p : / / c m s . e d u c a ti o n . g o v. i l / E d u c a ti o n C M S / U n i t s / P r e S c h o o l /
BaaleyTzrachimYechudim/Pirsumim/AlYeladimHushimTnua.htm
משרד החינוך ,התרבות והספורט ,המזכירות הפדגוגית ,האגף לחינוך קדם יסוד ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות
לימודים ,האגף לחינוך מיוחד ( .)2004בואו נחשוב על זה ,מדריך לטיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים
ולקידום ילדים עם קשיים התפתחותיים ,תל אביב :מעלות.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/
Pirsumim/BouNahshovAlZe.htm
משרד החינוך ,המזכירות הפדגוגית ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( ,)2006תשתית לקראת קריאה
וכתיבה בעברית וערבית ,תכנית לימודים לגן הילדים ,ירושלים.
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/kria_ktiva/
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