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 לעובדות בגיל הרך

 ( 09) חינוך וטיפולענף :  

 918מגמה: 

 במימון המדינה / במימון עצמי /  , מבוגרים מסלול הכשרה:

 במימון עצמי

 2021, פ"אירושלים, תש

 

 אודות המקצוע והמגמה 1

 . 1סוג  -להכשרת מחנכת שנות ינקות במעונות יום מיועדת תכנית לימודים 

על ידע מחקרי קונקרטי בתחום התפתחות הילד, תפיסות תיאורטיות מעודכנות תכנית זו מבוססת 

  מהדורות קודמות.ו

במעון והקשר בין תיאוריה ופרקטיקה  מחנכת שנות הינקותבתכנית הודגשו שני היבטים: מורכבות תפקיד 

   בהתפתחותה המקצועית.

התכנית נבנתה בדגש על חשיבות האינטראקציות במעון והתפקיד המשמעותי שיש למחנכת שנות הינקות 

הילדים, בין הילדים לבין עצמם ובין מבוגרים שנמצאים  בהובלה של אינטראקציות מיטיבות בינה לבין

 במרחב המעון.

, המשמש כיום כלי לבדיקת IRES-3 -בתכנית הלימודים שולבו תכני איכות הטיפול בגיל הרך על פי מודל ה

איכות הטיפול במסגרות החינוך בגיל הרך. תכנים אלה נוספו על מנת שהתלמידות שתהיינה בעתיד חלק 

ת חינוכית, תהיינה מודעות למדדים השונים של הכלי  ולמטרות הדרישות השונות, תדענה מצוות מסגר

 לתת דגשים נכונים בדרכי העבודה היומיומית ותפעלנה ליישום הנדרש.

 

 אודות המקצוע

 

הילד, המשפחה,  :במעון הינו תפקיד מורכב, המתייחס למכלול תחומים מחנכת שנות הינקותתפקיד 

 הקהילה, הצוות החינוכי והאינטראקציות ביניהם. 

תנהגויות המגוונות של הילדים להלהבין ולהתייחס  מחנכת שנות הינקותאמורה  ,במסגרת התפקיד

על  ,אדפטיבית. במגעה עם משפחת הילדוהתערבות והשונות שביניהם, לזהות קשיים ולהציע דרכי טיפול 

של רגישות נוכח הציפיות השונות של קבוצות הורים מרקע תרבותי שונה. המחנכת לגלות מידה רבה 

עליה ליצור מערכת קהילתית תומכת שהצוות  ומיומנויות מקצועיות נוספות, באמצעות תקשורת נבונה

 החינוכי הוא חלק ממנה. 

ן, והן התכנית המוצגת כוללת הן התייחסות למכלול המרכיבים השונים של תפקיד ותפקוד המחנכת במעו

   פתיחות, סקרנות, רגישות וסובלנות. –לפיתוח הכישורים הנדרשים ליישום מיטבי של התפקיד

 תנאי קבלה 2

אישור ממשאבי פק ניו) 3 -ותק עבודה של לפחות חודשיים במסגרת חינוכית לגיל הרך לידה .1

 אנוש/רואה חשבון מטעם הארגון בו המועמדת מועסקת(.

  ועדת קבלה. .2
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 כללי של התוכנית ומקצועות הלימוד העיקרייםמבנה  3
 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (58) (10) (48)  מקצועות תשתית 

  14 -- 14 גישות ותפיסות חינוכיות .1

  30 6 24 לידה עד שלוש(מ) התפתחות הילד .2

  8 2 6 הורות, משפחה .3

 תרבותיותבדגש על רב  1 6 2 4 1 קהילה .4

  (162) (84) (78) תורת המקצוע )ליבה( 

 2 תכניות חינוכיות וטיפוליות במעון  .5

 

 כולל סביבת למידה 2 44 14 30

מחנכת שנות ינקות של  הותפקוד התפקיד .6
3 

בדגש על נושא בטיחות,  3 24 -- 24

 בריאות ושלום הילד.

איכות טיפול בגיל הרך )על פי מדדי  .7

ITERS ) 

10 -- 10  

ההדרכה במסגרת שעות  4 7 -- 7 4 משוב כיתתי על התנסות מעשית .8

 .הלימוד בכיתה

 .פעילות מערכי הגשת 5    5מיומנויות מערכי פעילות  .8.1

הנחיות  הגשת תצפיות ע"פ 6 7 -- 7 6תצפית  מיומנויות .9

 10פרק )בתכנית הלימודים 

 .(3,4ונספחים 

עבודה במסגרות החינוך לגיל הרך  -'סטאז .10
7 

מטלות לביצוע  10הגשת  7 70 70 --

במסגרת החינוכית, ציון 

שעות  10. 60 -עובר

יתוקצבו למורה לשיחת 

 משוב ובדיקת המטלות. 

  220 94 126 שעות סה"כ
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4 
לאחר עמידה בכל דרישות  -בחינות ותעודות 

 תכנית הלימודים

 בחינות

     בחינות גמר:

 :  חיצוניות בחינות גמר

 .60 -. ציון עובר1סוג  -: מחנכת שנות ינקותעיוניתבחינה  .1

מערכי פעילות ומענה  6)בניית , 1סוג  -: מחנכת שנות ינקותבחינה מעשית .2

 .70 -ציון עובר(. יוגשו בליווי התצפיות מתוכם שני מערכים. לשאלות

 

 בחינות גמר פנימיות:

 הנלמדים יינתן ציון מספרי.  המקצועותבכל  .1

 -, ציון עובר10סעיף ", עבודה במסגרות החינוך לגיל הרך -'סטאז בפרק " .2

60 . 

 

 תעודות
 לעובדות בגיל הרך. ,1סוג  -שנות ינקות מחנכת :גמר תעודת .1

 .1סוג  -ת במעונות יום ומטפל: תעודת מקצוע .2

 

 

 

 . כל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדיםא

   אחד.כומועמדות     

 ב. ייתכנו שינויים במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת

 פתיחת קורס היא הגרסה הקובעת.    

 

 

  

לימוד שלם מבלי לגרוע מקצוע  10%ניתן לעשות שינויים פנימיים בתכנית הלימודים בהיקף של עד  .1

 .ובאישור הפקוח המקצועי

 תכנית הלימודים לעיל.הבחינות נסמכות על כל  .2

בתוקף )מהשנתיים  בנושא עזרה ראשונה ריענון/השתלמות לוודא כי תעודת באחריות מוסד הלימודים .3

ידי התלמידות  יוגשו על שנים האחרונות( 3 -נהלות בטוחה )בהת בנושא השתלמותהאחרונות( ואישור 

סיום יום אלה  למשך שנה מ באחריות מוסד הלימודים לשמור מסמכים בסיום הקורס ולפני הבחינות.

 הקורס.

 ראה נספח א'. -פירוט תכני הלימוד .4

באחריות מוסד הלימודים לשמור את נספח ראה נספח ב'.  -מטלות העבודה מעשית/סטאז' )צ'ק ליסט( .5

 סיום הקורס.יום ' במשך שנה מב
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 פירוט תכני הלימוד -נספח א'
 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (58) (10) (48)  מקצועות תשתית 

  14 -- 14 גישות ותפיסות חינוכיות. .1

     ביהביוריסטית. -הגישה המובנית .1.1

     הגישה ההומניסטית. .1.2

  30 6 24 .3התפתחות הילד עד גיל  .2

גישות תיאורטיות המתארות את   .2.1

מכלול תחומי ההתפתחות 

 1 .הנורמטיביים של הילד

אריקסון, פיאז'ה, פרויד,  1   

 .בולבי, ויניקוט, מאהלר

פיתוח גישה אינטגרטיבית לגבי  .2.2

תחומי ההתפתחות השונים והבנת 

ההשפעות והזיקות ההדדיות 

 שביניהם.

    

פיתוח מודעות לשונות הנורמטיבית  .2.3

 שבין הילדים.

    

פיתוח מיומנויות של עריכת תצפיות  .2.4

וניתוח הנצפה, ההתנהגויות 

תיאוריות שנלמדו  והאירועים, לאור

 במהלך ההכשרה.

    

טיפול בילדים עם הפרעות  .2.5

גורמי סיכון ותסמינים  -יותתהתפתחו

 .בולטים

    

  8 2 6 .הורות, משפחה .3

     המשפחה בחברה הפוסטמודרנית. .3.1

     הורות בחברה הפוסטמודרנית. .3.2

של ילדים מצוקה מצבים וסימני זיהוי  .3.3

 בסיכון.

    

     ואופן הדיווח.הגורמים המטפלים  .3.4

  6 2 4 .קהילה .4

הגישה האקולוגית להבנת התפתחות  .4.1

 הילד.

    

קהילות  וקבוצות בחברה  .4.2

 2 הישראלית.

 קליטת עליה, קיבוץ גלויות. 2   

כוך היתוך,  -מיזוג תרבויות 3     3המפגש הבין תרבותי.  .4.3

 שוני חברתי/תרבותי.

-עבודת המחנכת במציאות רב .4.4

 תרבותית.
 

    

  (162) (84) (78) תורת המקצוע )ליבה( 

  (44) (14) (30) .תכניות חינוכיות וטיפוליות במעון .5
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

הכרת עקרונות פדגוגיים של עיצוב  .5.1

 סביבה לימודית.

6 2 8  

פיתוח יכולת של התאמת התכנים  .5.2

 הלימודיים והסביבה הלימודית במעון

לשלבי ההתפתחות  ובחצר המעון

 של הילד. 

8 -- 8  

דעת ודרכים לשילובם המיטבי תחומי  .5.3

  .במעון

(7) (9) (16)  

  4 2 2  .ספרות ילדים .5.3.1

  4 3 1 .מוזיקה ותנועה .5.3.2

  4 3 1 .חומרי יצירה .5.3.3

כולל חגים, עונות שנה  4 4 1 3 4 .תכני לימוד .5.3.4

 .וכד'

הכרת עקרונות של פיתוח תכניות  .5.4

עבודה לטווח הארוך והקצר,  

המבוססות על תכנית הלימודים 

 לשונות שבין הילדים.ומתאימות 

4 -- 4  

  8 3 5 .משחק .5.5

גישות תאורטיות בהקשר  .5.5.1

 .למשחק ילדים

    

     .סוגי המשחק .5.5.2

חשיבות המשחק להתפתחות  .5.5.3

 5. הילד

אופן שילוב סוגי משחק  5   

שונים ואביזרי המשחק 

 .בהתייחס להתפתחות הילד

שילוב המשחק בסביבה  .5.5.4

 .מותאמת התפתחות

 

    

  24 -- 24 שנות ינקותתפקידה ותפקודה של מחנכת  .6

  .תפקידי המחנכת .6.1

 

 

    

בנוסף לתפקוד המחנכת  6    6. בזיקה לילד .6.1.1

דגש על ביחס הילד יינתן 

שלום הילד ובטיחותו, 

 .  זכויותיו ורווחתו

יושם דגש על חובת הדיווח 

 לפי דין.

     .בזיקה לצוות .6.1.2

     .בזיקה לסביבה הלימודית .6.1.3

 היגיינה תזונה, אורח חיים בריא, .6.2

 7ומניעת מחלות מדבקות. 

אישית, של הילדים ושל  7   

 .הסביבה
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

כולל העשרת שפת  8    8. תקשורת בין אישית .6.3

 המחנכת.

     .אתיקה מקצועית .6.4

     התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה. .6.5

איכות טיפול בגיל הרך )על פי מדדי  .7

ITERS). 9 

במהלך לימודי נושאי  9 10 -- 10

הקורס, תתקיים התנסות 

 ITERS -מעשית ע"פ מדדי ה

משימת התרגול  השונים.

 תתייחס למספר מדדים.

 

ההדרכה במסגרת שעות  10 7 -- 7 10 .משוב כיתתי על התנסות מעשית .8

 .הלימוד בכיתה

 

 פעילות מערכי 6הגשת  11    11 .מיומנויות מערכי פעילות .8.1

 ומענה לשאלות.

 

עיבוד התצפיות במעונות  12 7 -- 7 12 .תצפית מיומנויות .9

יתבצע בכיתה )ר' הנחיות 

 10בתכנית הלימודים בפרק 

 (3,4ונספחים 

 

עבודה במסגרות החינוך לגיל  -'סטאז .10

 13 הרך.

מטלות לביצוע  10 13 70 70 --

במסגרת החינוכית )ר' נספח 

 ב' והסבר בפירוט הנושאים(.

 

פעילות אחת תתבצע מספר 

פעמים כשבכל פעם יינתן 

משוב עצמי לשיפור ושדרוג 

 הפעילות לפעם הבאה. 

 

שעות יתוקצבו למורה  10

לשיחת משוב, בדיקת 

המטלות ומתן ציון סופי 

 לפרק זה.

 

 .60 -ציון עובר

  220 94 126 סה"כ שעות

 


