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 אודות המקצוע והמגמה 1

קידום מקצועי בתחום המטפלות ולכן בתוכנית יורחבו היבטים תיאורטיים של גישות  זו מהווה תכנית

יבחן זיקתן להתנהגויות הילדים במעון ולעבודת  פסיכולוגיות חינוכיות המתייחסות להתפתחות בגיל הרך,

 אחראית הכיתה.

לכותיהם לעבודת המחנכת בנוסף, יודגשו בתוכנית היבטים פרקטיים הקשורים למעון כמערכת והש

 כמובילת צוות חינוכי. 

 

 תפקיד אחראית כיתה הינו תפקיד מורכב הכולל היבטים חינוכיים והיבטים ארגוניים.  

צעירים כדי לתכנן  לדעת להשתמש בידע תאורטי ופרקטי על מכלול היבטי ההתפתחות של ילדים עליה

להכיר את מורכבות המערכת החינוכית עליה היא את התהליך החינוכי במעון. בנוסף נדרשת האחראית 

תן מענה לתפיסות ימופקדת, את האינטראקציות בין הרכיבים השונים ולעצב את המערכת כך שת

 פדגוגיות עדכניות.

 תנאי קבלה 2

 חדש 1סוג  -מחנכת/מטפלת לפעוטות במעונות יום :בעלת תעודת .1

 .1וותק של שנה אחת לפחות במקצוע לאחר קבלת סוג  .2

  וועדת קבלה .3

   

 

 

 אחד.ככל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים ומועמדות  .א

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

 קורס היא הגרסה הקובעת.
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4 
לאחר עמידה בכל דרישות  -בחינות ותעודות 

 תכנית הלימודים

 בחינות

 חיצוניות:גמר בחינות  .1

  תורת המקצוע – בחינה עיונית .א

 

 : בחינות פנימיות .2

 שאר מקצועות הלימוד בנוסף לבחינות החיצוניות.כל ב .א

 תעודות
 .)חדש( 2, סוג במעונות יום פעוטותל מחנכת/מטפלת –תעודת גמר  .1

 .)חדש( 2סוג  ,במעונות יום פעוטותל מחנכת/מטפלת – תעודת מקצוע .2

 

 העיקרייםמבנה כללי של התכנית ומקצועות הלימוד  3

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (60) (--) (60) מקצועות תשתית .א

התקשרות; דימוי  ¹ 06 -- 06 1סוגיות נבחרות בהתפתחות ילדים צעירים  .1

עצמי; הבדלים 

אינדיווידואליים 

בהתפתחות; 

יחסים חברתיים 

בין ילדים; שפה 

 וחשיבה; שיח.

  (100) (--)  (100) ליבהמקצועות  .ב

כנית פיתוח ת ² 166 -- 166 2המעון כמערכת ארגונית, חברתית ותרבותית  .2

עבודה חינוכית; 

מנהיגות חינוכית; 

עבודת צוות; קשר 

עם הורים וגורמים 

קהילתיים; ניהול 

 אדמיניסטרטיבי

  160 -- 160 סה"כ שעות


