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   מנהלת גן מרכיבים בהערכת

 תכנון העשייה החינוכית בגן: 0על  –מדד 

 תכנית עבודה והערכה

  דרכי הוראה מותאמות ומגוונות

 הילדיםהתאמת דרכי עבודה לשונות בין 

 והערכת תפקודם  היכרות מעמיקה עם הילדים

 

 דרכי פעולה: 4על  –מדד 

 צירת סביבות למידה מותאמותי

 ניהול זמן

 ניצול הזדמנויות ללמידה

 

 אקלים גן: 3על  –מדד 

 אינטראקציות בגן

 חברתיים במכלול העשייה בגןו התייחסות להיבטים רגשיים

 

 שיתוף הורים: 2על  –מדד 

 / שיתוף הורים אספות הורים מפגשים/

 מפגש פרטני עם הורים

 

 ניהול צוות והתפתחות מקצועית: 5על  –מדד 

 צוות עבודת פיתוח

 מקצועית התפתחות

 

 

 

 



 3מתוך  3עמוד                                                                                 כלי להערכת גננות                                                                                                             

 

 תכנון העשייה החינוכית בגן :0 על – מדד

 רמת ביצוע                                 

 מרכיבים

 רמת בסיס  מתחת רמת בסיס

 בסיס                     קרוב לבסיס         

 רמת מיומן

 קרוב למיומן                         מיומן

 רמת מצטיין

 קרוב למצטיין                       מצטיין

 תכנית עבודה והערכה

 

 

 

 מכירה את  אינה
מדיניות משרד 

 .החינוך
  לה תכנית עבודה אין

 .מתוכננת מראש
  בוחרת נושאים

שאינם מותאמים 
 .לילדי הגן

 מבצעת הערכה  אינה
 על עבודתה.

 

  מכירה את מדיניות האגף לחינוך
קדם יסודי אך עבודתה איננה 

 .בהלימה למדיניות
  יש לה תכנית עבודה הכוללת הגדרת

 .מטרות לטווח ארוך
  מגדירה יעדים כלליים לקידום

 ההתפתחות והלמידה של הילדים.
  בוחרת נושאים רחבים מותאמים

 לילדי הגן. 
 .מבצעת הערכה בסיסית על עבודתה 

 

 וגם...
  עובדת על פי מדיניות האגף לחינוך

 קדם יסודי 
  שיתוף צוותבמגדירה חזון חינוכי 

  .הגן
  יש לה תכנית עבודה הכוללת תכנון

שנתי ותכנון חודשי בה היא מגדירה 
אך  ,מטרות לטווח ארוך ולטווח קצר

 .לא עקבית ביישומן
  בוחרת נושאים מותאמים לילדי הגן

אך לא  ,על פי עניין ורלוונטיות
 משתפת את צוות הגן.

  מבצעת הערכה על עבודתה אך לא
 .משתמשת בממצאים

 וגם...
  מגדירה חזון חינוכי כולל שיתוף

 .צוות הגן וההורים
  גם יש לה תכנית עבודה הכוללת

 .תכנון שבועי
  לטווח בינוני גם מגדירה מטרות

 .ומראה עקביות ביישומן
  מגדירה יעדים ספציפיים לקידום

ההתפתחות והלמידה של 
  הילדים בצורה דיפרנציאלית.

  תוך בוחרת נושאים מותאמים
 צוות הגן וההורים.  שיתוף

  ומבצעת  יוזמת יוזמות חינוכיות
 אותן

  מבצעת רפלקציה והערכה ביחס
ליישום המטרות והיעדים 

שהגדירה בתכנית העבודה 
 ומשנה אותה בהתאם. 

 דרכי הוראה מותאמות ומגוונות 
 
 

 

 דרכי משת בתמש
אינן שהוראה 

 מותאמות לילדי הגן.
 

 בסיסיות,  הוראה  משתמשת בדרכי 
  ותמגוונלא ו

 ואינה  משתמשת בשפה דלה
 הילדים.מעשירה את השפה של 

 וגם...
  הוראה  דרכימשתמשת במגוון 
 ביוזמת  ותמעודדת עבודה בקבוצ

אך לא משתפת את צוות  ,הילדים
 צותובבתכנון העבודה בק הגן

 במושגים שתמשת בשפה תקנית ומ
 ידועים לילדים.

 
 

 וגם...
  משתפת את הילדים בבחירת

 .דרכי ההוראה
  איכותיות תיווךמשתמשת בדרכי 

  בהוראה שלה.
 את צוות הגן ואת  משתפת

בדרכי עבודתה בתכנון  ההורים
 העבודה בקבוצות

  את עולם המושגים של מרחיבה
 .הילדים

 

התאמת דרכי עבודה לשונות בין 
 הילדים

 

 מתאימה את  אינה
דרכי העבודה שלה 

  .בין הילדיםלשונות 

  מתכננת דרכי עבודה מותאמות
 .לילדים אך לא בצורה עקבית

  מותאמות מתכננת דרכי עבודה
לילדים ומיישמת אותן במסגרת 

  .המליאה
  משתמשת בדרכי עבודה שאינן

 .מגוונות
  משתמשת בדרכי עבודה שמותאמות

ת של ילדים בחלקן לצרכים וליכולו
  .ספציפיים

  מתכננת דרכי עבודה מתאימות
י שלבלתחום הדעת מבלי להתחשב ב

כל תחום  לההתפתחות ועובדת ע
 בנפרד. 

 וגם...
 עבודה מותאמות  מתכננת דרכי

לילדים ומיישמת אותן במסגרת 
 המליאה ובעבודה בקבוצה.  

 משתמשת בדרכי עבודה מגוונות. 
  משתמשת בדרכי עבודה

מותאמות לצרכים וליכולות של ה
ן במסגרת גבילדים ספציפיים 

  פעילות קבוצתית.
  מתכננת דרכי עבודה מתאימות

לתחום הדעת ולתחום ההתפתחות 
 התחומים.אך לא משלבת בין 

  מבצעת רפלקציה על דרכי העבודה
שתכננה ויישמה אך לא משנה אותן 

 בהתאם.

 וגם...
 עבודה הדרכי  מיישמת את

 מותאמות במסגרות שונות בגןה
 ()מליאה, קבוצתי, פרטני

  משלבת דרכי עבודה המזמנות
לילדים ביטוי במגוון דרכי הבעה, 

 יצירה וייצוג.
  מתכננת דרכי עבודה מתאימות

הדעת ולתחום לתחום 
ההתפתחות בצורה 

 אינטגרטיבית
 ובדרכים ברמות תכנים כינהמ 

 לצרכי בהתאמה ומגוונות שונות
 .שונים ילדים
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 היכרות מעמיקה עם הילדים
 תפקודםוהערכת 

 

 

  אין לה היכרות
מעמיקה של היכולות 
 .והצרכים של ילדי הגן

 באיתור קושי מגלה 
 וקשייםיכולות 

 ובלמידה בהתפתחות
 של ילדי הגן 

  אינה מתעדת את
דרכי ההבעה, היצירה 

 והייצוג של הילדים.

  יש לה היכרות כללית של היכולות
 .והצרכים של הילדים בגן

  עוקבת בצורה חלקית אחר
 .ההתפתחות והלמידה של ילדי הגן

  מכירה חלק מהילדים בצורה
 .מעמיקה

ילדים עם קשיי התפתחות  מזהה
את המפקחת ואת  מיידעתולמידה, 
 .ההורים

  אוספת בצורה חלקית מידע על דרכי
ההבעה, היצירה והייצוג של הילדים 

אך לא  ,)עבודות של הילדים בגן(
 משתפת את הצוות.

 וגם...
  מכירה את היכולות והצרכים של כל

 ילדי הגן. 
  עוקבת אחר ההתפתחות והלמידה

של ילדי הגן אך לא משתפת את 
 ההורים במידע.

 ת הילדים בתכנון משלבת א
פעילויות, עוקבת אחר התפתחות 
התכנון שלהם,  אך לא משנה את 

 התכנית בהתאם.
  מזהה ילדים עם קשיי התפתחות

ולמידה ובונה דרכי עבודה 
 מותאמות.

  בעלת יכולת להבחין בין ילדים
אותם היא יכולה לקדם בתכניות גן, 

לבין אלו שקשייהם מצריכים סיוע 
 מגורמים מקצועיים.

  מבצעת תצפיות ואוספת תיעוד על
דרכי ההבעה, היצירה והייצוג של 

הילדים בשיתוף הצוות )עבודות של 
הילדים בגן, שיחות בין ועם 

אך לא  ,הילדים, אמירות וכו'(
 משתפת את ההורים.

 
 

 וגם...
  
  מתכננת עם הילדים חלק

מתכנית העבודה, עוקבת אחר 
התפתחות התכנון שלהם ומשנה 

 בהתאם.את התכנית 
  מבצעת הערכה על התכניות

 שהופעלו לקידום הילדים
  יוצרת כלים להצגת התיעוד

/פורטפוליו, תלקיט)תיקים, 
צילומים של עבודות הילדים, 

עבודות הילדים, אלבומים, 
  סרטונים ועוד(.

 אוספת תיעוד מבצעת תצפיות ו
על דרכי ההבעה, היצירה והייצוג 

של הילדים בשיתוף הצוות 
)עבודות של הילדים וההורים 

בגן, חומרים שההורים מביאים 
מהבית, שיחות בין ועם הילדים, 

 .'(דאמירות וכ
 

 דרכי פעולה: 4 על – מדד

 רמת ביצוע                                 

 מרכיבים

 רמת בסיס  מתחת רמת בסיס

 בסיס                     קרוב לבסיס         

 רמת מיומן

 מיומן                        קרוב למיומן 

 רמת מצטיין

 קרוב למצטיין                       מצטיין

 יצירת סביבות למידה מותאמות
 

 את מתאימה אינה 
 החינוכית הסביבה

 .הילדים לצרכי
 מתכננת את  אינה

הסביבה החינוכית 
תכנית מכחלק 

 .שלה העבודה
 משחקים מזמנת  אינה

 יםמאפשרהוחומרים 
לילדים לתפקד בצורה 

  .עצמאית
  אינה מקפידה על

 כללי הבטיחות בגן.
 
 
 
 
 
 

  את הסביבה  ומבצעתמתכננת
 החינוכית.

 מאפשרת את העצמאות של הילדים 
  אינה מזמנת לילדים  מגוון של

 לבחירה. משחקים וחומרים
 .מקפידה על כללי הבטיחות בגן 

 

 וגם...
  מתכננת את הסביבה החינוכית

 .צוות הגן וףתילא של
 מעודדת את העצמאות של הילדים. 
  מגוון של משחקים וחומריםמזמנת 

 מאפשרת לילדים לבחור. ו
  הילדים ליטול חלק מזמינה את

  משחק בגן.סביבות  בבנייתפעיל 
 .מאפשרת נגישות בסביבת הגן 
  משנה את הסביבה ומתאימה אותה

 לצרכים המשתנים.

 וגם...
  מתכננת את הסביבה החינוכית

 .צוות הגן וףתישב
  נותנת מענה לצרכים של כל ילד

 ומעודדת שיתופיות בין הילדים
  סביבה חינוכית אסתטיתמכינה 

 ויפה.
  מתכננת סביבה מותאמת

 לאוכלוסיית ילדי הגן .
  הכוללת התנסויות מזמנת מגוון

 חקר וגילוי.משחק, יצירה, 
  מעצבת את הסביבה על פי

 יוזמות חינוכיות שלה.
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 ניהול זמן
 

  אינה מתכננת את
סדר היום בגן 

בהתאם לצרכי 
 הילדים.

 גמיש ולאסדר יום מובנה  מתכננת. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וגם...
  כולל תכנון הסדר יום מתכננת

 ה.פעילויות שגרה ופעילות ביוזמת
  מאפשר לילדים הום יסדר מתכננת

ולדעת מה מצופה  להתמצא בזמן
 מהם.

  כדי לילדים ר סדר יום ברומתכננת
 .מושגי הזמןבבניית להם  לסייע

  היום ומתאימה ר את סדמשנה
 .משתניםאותו לצרכים ה

 וגם...
  פעילות מאפשרת בסדר היום

 .םוזמת הילדיבי
 

 ניצול הזדמנויות ללמידה
 

  עוקבת אחר אינה
הפעילות של הילדים 

ולא מנצלת הזדמנויות 
 למידה.-להוראה

 
 
 
 
 
 

  עוקבת אחר הפעילות של הילדים
   .  למידה-להוראההזדמנויות ומנצלת 

 וגם...
 לקידום הזדמנויות מנצלת 

רק לילדים  והלמידה ההתפתחות
 בעלי צרכים ייחודיים.

 וגם...
  לקידום  הזדמנויותמנצלת

ההתפתחות והלמידה בהתאמה 
 .וילדה בגן אישית לכל ילד

 אקלים גן: 3על  -מדד 

 רמת ביצוע                                 

 מרכיבים

 רמת בסיס  רמת בסיסמתחת 

 בסיס                     קרוב לבסיס         

 רמת מיומן

 קרוב למיומן                         מיומן

 רמת מצטיין

 קרוב למצטיין                       מצטיין

 אינה מציבה גבולות  אינטראקציות בגן
  מתקשה ליזום ולעודד

אינטראקציות 
חברתיות בקרב 

 .הילדים
  אינה מתייחסת

ברגישות וכבוד 
 לילדים.

  מציבה  גבולות ומנחילה כללי
 .התנהגות בסיסיים בגן

  אינטראקציות  מתזווימתכננת
 התפתחות בהתאם לחברתיות 

 .הילדים
  מעודדת אינטראקציות חיוביות בין

 הילדים.
 ילדיםל כבודבו רגישותב מתייחסת 

 וגם...
  לטיפוח הגן צוות מכוונת את

חיוביות בינם לבין אינטראקציות 
 הילדים ובין הילדים עצמם.

  לקדם  כדיתיווך משתמשת בדרכי
את ההתפתחות ולמידה אצל 

 הילדים. 

 וגם...
  משתפת את ההורים בכללי

 התנהגות בגן 
  ובדרכי האינטראקציות החיוביות

בין מבוגרים לילדים ובין ילדים 
 לבין עצמם.

 אינטראקציות  מתזווי תדדועמ
 התחשבותתוך חברתיות 

 .לדיבייחודיות של כל 
 

 התייחסות להיבטים רגשיים

 חברתיים במכלול העשייה בגןו

 
 

 עם מתמודדת אינה 
 בין קונפליקט מצבי

 הילדים

 אביזרים בפינת המשחק  מזמנת
  דרמטי.-הסוציו

  קונפליקט בין מצבי מתמודדת עם
 .ילדים

 רגשית נותנת לגיטימציה להבעה. 
 
 

 

 וגם...
 מעשירה את המשחק הסוציו-

דרמטי  עם אביזרים המקדמים 
 חברתיים  כשריםוקשרים 

  מעודדת פתרון בעיות וקונפליקטים
מחזקת בין הילדים בדרכים שונות 

 .הבעה רגשית

 וגם...
  מעשירה באביזרים וחומרים

-ייחודיים לעידוד משחק סוציו
 דרמטי ומתווכת על פי הצורך.

  משתפת את הילדים בבחירת
אביזרים על פי ההחפצים ו

 העדפותיהם 
  יוצרת הזדמנויות להבעה רגשית

וקבלת הרגשות המובעים על ידי 
 הילדים.
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 שיתוף הורים: 2 על – מדד

 רמת ביצוע                                 

 מרכיבים

 רמת בסיס  מתחת רמת בסיס

 בסיס                     קרוב לבסיס         

 רמת מיומן

 קרוב למיומן                         מיומן

 רמת מצטיין

 קרוב למצטיין                       מצטיין

/  אספות הורים / מפגשים 

 שיתוף הורים 

 הורים  משתפת אינה
בעשייה החינוכית 

 בגן.
 את משתפת אינה 

 על במידע ההורים
 .ילדם

 מסיבות מקיימת אינה 
 .ואירועים

 

 

 על מנת אחת  הוריםת מקיימת אסיפ
 לשתפם בתכנית העבודה השנתית.

  מזמינה את ההורים למסיבות ללא
 שיתופם בהכנה וביצוע

 וגם...
  הבאסיפמשתפת את ההורים 

ותכנית רציונאל בבתחילת השנה 
 העבודה עם בגן 

  משתפת בתדירות גבוהה בנעשה
 .בגן

  משתפת את ההורים בתכנון וביצוע
   האירועים ומסיבות בגן.

 וגם...
  משתפת את ההורים ונענית

ליוזמותיהם בהתאמה לתכנית 
 העבודה. 

  מתכננת יחד עם ההורים
 פעילויות קהילתיות

 

מקיימת  אינה   מפגש פרטני עם הורים
מפגשים פרטניים עם 
הורים על התפתחות 

 ילדם.
 

 

 פרטני דיווח מפגשי שלושה מקיימת 
 .בשנה הורים עם

 טפסי הפנייה לוועדות  תממלא
 .ומבקשת חתימת הורים

 וגם...
  מקיימת מפגשים פרטניים נוספים

במהלך השנה מבוססים על תיעוד 
 של כל ילד התקדמותו 

  ומלווה את ההורים שילדם מכילה
 עדת שילוב/השמהומועמד לו

 וגם...
  מלווה ומעדכנת על התקדמות

הילדים בתדירות גבוהה ונענית 
 להורים 

 ניהול צוות והתפתחות מקצועית: 5 על – מדד

 רמת ביצוע                                 

 מרכיבים

 רמת בסיס  מתחת רמת בסיס

 בסיס                     קרוב לבסיס         

 רמת מיומן

 קרוב למיומן                         מיומן

 רמת מצטיין

 קרוב למצטיין                       מצטיין

 פיתוח עבודת צוות
 

  פגישות אינה מקיימת
 צוות.

  אינה מגדירה את
 התפקידים בצוות. 

 לעיתים פגישת צוות  מקיימת
 רחוקות.

  מכירה את הגדרת התפקיד של
 שותפים כגון שפ"ח, שפ"י, הדרכה

 וצרת חלוקת תפקידים בין צוות הגן.י 

 וגם...
  מקיימת תאום ציפיות עם אנשי

הצוות בתחילת השנה. תאום זה 
מהווה תוכן להמשך עבודתו של 

הצוות במהלך השנה ומותאם על 
 הצרכים.פי 

 מקצוע אנשי עם מפגשים מקיימת 
 .מסייע וצוות

 וגם...
 פגישות צוות קבועות מקיימת 

מראש, מתעדת אותם ומשתפת 
  .את הצוות

 התפתחות מקצועית

 

  משתתפת אינה
במסגרות למידה ו/או 

הדרכה לצורך 
 .התעדכנות מקצועית

 פיתוח מקצועי משתתפת במסגרות ל
ו/או הדרכה לצורך התעדכנות 

 .מקצועית
 

 

 וגם...
  מיישמת את הידע שרכשה

במסגרות למידה ו/או הדרכה 
  .בעבודתה

 

 וגם...
משתפת בידע המקצועי שלה 

 .בקהילות, ירחון ועוד
 

 

 


