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  :מבנה תוכנית הלימודים .1

 

 

 

 

 

 

 הערות:

וכנית עפ"י הת להרשם לקורסיםאם הינך לומד בתוכנית להסבת אקדמאים, עליך  .1

 בהמשך 4האישית )אקרדיטציה( שקיבלת, מועדי הקורסים מופעים בטבלה בסעיף 

ולחטיבות הלימוד בלבד, לגבי רשימת גיל הרך לבמסמך זה מובא הפירוט לגבי החוג  .2

 באתר המכללה רלוונטים מסמכיםהקורסים בלימודי חינוך ולימודי יסוד והעשרה ראה 

 

 : ש"ש( 26) לגיל הרךהחוג  .2

 

 היקף הלימודים בחוג לגיל הרך: .2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ש"ש 18קורסי חובה 

ש"ש 6קורסי בחירה 

ש"ש 2סמינריון 

ש"ש 26סה"כ



 

 רשימת הקורסים בחוג לגיל הרך: .2.2
 

 

 

 

  

הערות  שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

√1התפתחות פיזיולוגית בינקות ובילדות

√1התפתחות רגשית חברתית

√1התפתחות קוגנטיבית

√1התפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך

√1התפתחות המוח: סוגיות חינוכיות

√2רכשית השפה בגיל הרך

√1ניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה

√1היבטיים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים

√√1מועדים בתרבות הילד

√1ציורי ילדים: חוויה ויצירה

√1מוסיקה בהתפתחות הילד

מוסיקה בתכנון לימודים בגן )תנאי קדם: מוסיקה 

בהתפתחות הילד(
קורס בחירה √√√1

√1הילד ומעגל החיים המשפחתי

√1 יחסי הורים- גננות

מיינדפולנס בחינוך לגיל הרך: היבטיים קשביים, 

רגשיים ויישומיים
קורס בחירה √√√1

קורס בחירה √√√1איתור וקידום ילדים בסיכון

√1חשיבה מתמטית בגיל הרך

√1טיפוח חשיבה מדעית בגיל הרך

קורס בחירה √√√1הילד הסקרן: חוויה,חקר וגילוי בגן

√√1ילדים עם לקויות התפתחותיות, מוטוריות ותחושתיות

√√1סוגיות בחינוך משלב בגן

קורס בחירה √√√1הילד המאתגר: מניעה וטיפול במקרי אלימות וסיכון בגן

√2סמינריון: ילדים ומסכים

√2סמינריון: הורים ומחנכים כמתווכים

אשכול התפתחות הילד

אשכול התפתחות השפה 

קורסים מחקריים 

אשכול ספרות תרבות ואמנות

אשכול ילד וחברה 

אשכול טבע סביבה ומדעים 

אשכול חינוך מיוחד



 

  ש"ש 30 - מקצועות הוראה בגיל הרך .3

 

 ש"ש 10 – חטיבה באמנות 
 ש"ש 10 – בספרות ותרבות ישראלתחומית -חטיבה רב 
 ש"ש  10 – תחומית במדעים -חטיבה רב 
 

 

 רשימת הקורסים בחטיבה לאמנות .3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בספרות ותרבות ישראל תחומית -רשימת הקורסים בחטיבה רב  .3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

√1תרבות חזותית

√1הדימוי הנע: קולנוע,וידאו ארט, ומה שבינהם

√√√√1טכניקות באמנות

√√√√1הפעלה והעשרה באמצעות יצירות אמנות

√√√√bookart1 - הספר כיצירת אמנות

√√√√2תיאטרון בובות ככלי תקשורתי בגן

√√√√1עיצוב סביבה מותאמת לחינוך לאמנות בגן

√√√√1אור, חומר, מבט - צילום בגיל הרך

√√√√1סדנת ציור מעשי במדרשה

 שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

√√√√1נשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער

√√√√1איך לקרוא סיפור מקראי

√√√√1מבוא לספרות ילדים: המצאת הילדות בראי המעשייה

√√√√1קיימּות בספרות ילדים

√√√√1אמא אמרה לי: שירת נשים עברית לילדים

√√√√1לשחרר את הפיות" שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער

√√√√1על הראש הלב ומה שביניהם מא.ד גורדון לימימה

יסודות בספרות ילדים: סוגות, נראטיבים גישות 

פרשניות
1√√√√

√√√√1ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני

√√√√1נשים במקרא - קריאה ספרותית ופמניסטית



 

 תחומית-רבחטיבה  .3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

√√√√1חצר הגן כגן בוטני

√√√√1מדע בגיל הילדות

√√√√1החי וצומח בעונתו - חורף - כולל סיור

√√√√1החי והצומח בעונתו - קיץ - כולל סיור

√√√√1חקר בגן הירק והחצר

√√√√1התנהגות בעלי חיים

√√√√1צבע בטבע - בגישה בינתחומית

√√√√1המשבר הסביבתי וקיימות

√√√√1מזון ותזונה

√√√√1הריון ולידה

√√√√1פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת משחקי חשבון

√√√√1מתמטיקה בחיי יום יום

√√√√1מתמטיקה קדם יסודית - לגיל הרך - גיאומטריה



 

 טבלת מועדי הקורסים .4

 

 

סוג שיעורשם משפחהשם פרטיעד שעהמשעהיוםסמסטרשם שעורקבוצהמספר שעור

סדנה תהליכיתקוטלררינת16:1517:45דבאור, חומר, מבט - צילום בגיל הרך92020860

שיעורנתן-יולזרישירלי10:1511:45דאאיך לקרוא סיפור מקראי11021702

קורס מתקדםקונסטנטיןטליה12:1513:45אאאיתור וקידום ילדים בסיכון92020710

סדנה תהליכיתביסמנובסקישולמית16:1517:45אבארגון וניהול מוסדות חינוך בגיל הרך92020551

סדנה תהליכיתביסמנובסקישולמית16:1517:45אאארגון וניהול מוסדות חינוך בגיל הרך92020552

מתוקשבברעם אשלעינתדאארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני )מתוקשב(13010690

סמ' דידקטיצימרמןחנה14:3016:00גשהגננת כמנהלת גן93020331

סמ' דידקטיקונסטנטיןטליה14:3016:00השהגננת כמנהלת הגן – שנה ג' - גננות - אקדמיה גן93020340

סדנה תהליכיתקוטלררינת18:1519:45דבהדימוי הנע: קולנוע,וידאו ארט, ומה שביניהם92020850

שיעוריעקוביטלי14:1515:45אבהחי והצומח בעונתו - קיץ - כולל סיור92070441

שיעוריעקוביטלי14:1515:45אאהחי וצומח בעונתו - חורף - כולל סיור92070430

סדנה פדגוגיתאבירם ברילסיגלית08:3010:00אבהיבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים92020682

קורס מתקדםקונסטנטיןטליה12:1513:45אבהילד המאתגר: מניעה וטיפול במקרי אלימוות וסיכון בגן92020290

קורס מתקדםקסנר ברוךיעל08:3010:00אבהילד הסקרן: חוויה, חקר וגילוי בגן92020781

סדנה פדגוגיתאבירם ברילסיגלית12:1513:45אאהילד ומעגל החיים המשפחתי92020000

עב' מעשיתביסמנובסקישולמיתאהכרת מסגרות חינוכיות בגן92050130

קורס מתקדםגולדמןדפנה14:1515:45דאהמשבר הסביבתי וקיימות )כולל סיור(27020510

סדנה פדגוגיתסיטנרזהר14:1515:45דאהפעלה והעשרה באמצעות יצירות אמנות92010271

92010420Bookart- סדנה פדגוגיתסלור פוטרמןשירה16:1517:45דבהספר כיצירת אמנות

שיעוריעקוביטלי16:1517:45אבהריון ולידה18320310

שיעורארזאייבי16:1517:45דאהתנהגות בעלי חיים18321020

עב' מעשיתגראדמיכל08:0014:00גשהתנסות - שנה ב92050164

עב' מעשיתצימרמןחנה08:0014:00גשהתנסות - שנה ג - גן92050176

עב' מעשיתקונסטנטיןטליה08:0014:00השהתנסות - שנה ג - גננות -  אקדמיה גן92050175

עב' מעשיתאבירם ברילסיגלית08:0014:00גשהתנסות גן  יום בשבוע - אקדמאיים92051502

עב' מעשיתליבוביץמלי08:0014:00גשהתנסות גן  יומיים בשבוע - אקדמיה-גן92051505

עב' מעשיתליבוביץמלי08:0014:00השהתנסות גן  יומיים בשבוע - אקדמיה-גן92051505

עב' מעשיתקסנר ברוךיעל08:0014:00גשהתנסות גן  יומיים בשבוע - אקדמיה גן92051500

עב' מעשיתקסנר ברוךיעל08:0014:00השהתנסות גן  יומיים בשבוע - אקדמיה גן92051500

עב' מעשיתבן שבת סגרהענת08:0014:00גשהתנסות גן  יומיים בשבוע - אקדמיה גן92051507

היברידיקסנר ברוךיעל08:3010:00אאהתפתחות המוח: סוגיות חינוכיות היברידי92020791

היברידיבנג'ואפרת18:1519:45אבהתפתחות המשחק והתנועה בגיל הרך- היברידי92020280

שיעוררבהון-דמתינטע08:3010:00אאהתפתחות פיסיולוגית בינקות ובילדות92010032

קורס מתקדםרבהון-דמתינטע12:1513:45אאהתפתחות קוגניטיבית92010044

שיעוררבהון-דמתינטע10:1511:45אאהתפתחות רגשית וחברתית92010021

סדנה תהליכיתקדישדיויד08:3010:00דאחצר הגן כגן בוטני92070340

סדנה תהליכיתעובדיהאלונה10:1511:45דבחקר בגן הירק והחצר92070400

שיעורגראדמיכל16:1517:45אבחשיבה מתמטית בגיל הרך92020250

קורס מתקדםגליקסמןירדן14:1515:45באחשיבה מתמטית בגיל הרך: איתור קשיים ודרכי התערבות92020251

סדנה פדגוגיתצימרמןחנה08:3010:00אאטיפוח חשיבה מדעית בגיל הרך92020211

סדנה תהליכיתאטינגררונית08:3010:00דבטכניקות באומנות92020840

סדנה פדגוגיתאבירם ברילסיגלית12:1513:45אביחסי הורים - גננות92020020

שיעורברעם אשלעינת12:1513:45דביסודות בספרות ילדים :סוגות, נראטיבים, גישות פרשניות13024340

שיעורלבנתחנה08:3010:00דב"לשחרר את הפיות": שינוי חברתי בספרות ילדים ונוער13024500

שיעורסיידוןורד14:0015:30אאמבוא לבלשנות עברית12020410

שיעוריעקוביטלי12:1513:45דאמבוא למדעי החיים18020190

שיעורסיידוןורד14:0015:30אבמבוא לסמנטיקה12020420

שיעורברעם אשלעינת12:1513:45דאמבוא לספרות ילדים :המצאת הילדות בראי המעשייה13024330

מעבדהיעקוביטלי10:1511:45דאמבוא לפיסיולוגיה של מערכות18020220

מעבדהשרקייהראגח12:1513:45דאמדע בגיל הילדות18010153

מעבדהשרקייהראגח14:1515:45דאמדע בגיל הילדות18010155

סדנה תהליכיתקרןאילאיל14:1515:45אאמוסיקה בתכנון לימודים בגן92040160

סדנה תהליכיתקרןאילאיל18:1519:45אאמוסיקה והתפתחות הילד92040092

סדנה תהליכיתקרןאילאיל16:1517:45אאמוסיקה והתפתחות הילד- אקדמאים92040094

סדנה פדגוגיתמורשגית10:1511:45אבמועדים בתרבות הילד92020221

סדנה פדגוגיתארגזאורן14:1515:45אבמיינדפולנס בחינוך לגיל הרך: היבטיים קשביים, רגשיים וישומיים92020830

מעבדהיעקוביטלי10:1511:45דבמעבדה במדעי החיים27020660

מתוקשבביסמנובסקישולמיתגשמעורבות חברתית לגיל הרך - בלמידה מרחוק6011160

סמ' דידקטיליבוביץמלי14:3016:00גשמעשה ההוראה בגן  - אקדמיה-גן92031513

שיעורשחםחיית12:1513:45דבמתמטיקה בחיי יום יום21320640

שיעורשמואלינוריתבמתמטיקה קדם יסודית - לגיל הרך - גישות ושיטות21320270

קורס מתקדםסנדבנקאנה10:1511:45אאניצני אוריינות ורכישת השפה הכתובה92020331

מתוקשבכהןעדיאלאנשים במקרא-קריאה ספרותית ופמינסטית- למידה מרחוק11070160

שיעורלבנתחנה08:3010:00דאנשים שעשו היסטוריה וייצוגן בספרות ילדים ונוער13024490

סדנה תהליכיתהלביץ כהןרותי08:3010:00דאסדנת ציור מעשי92010450

קורס מתקדםשמירענבל10:1511:45אבסוגיות בחינוך משלב  בגן92020511

שו"תסיידוןורד12:1513:45אבסוגיות בחקר העברית הדבורה12020480

סדנה תהליכיתצימרמןחנה10:1511:45אשסמינריון חקר ההוראה בגן250404012

סדנה תהליכיתביסמנובסקישולמית18:1519:45אשסמינריון חקר ההוראה בגן250404014

סמינריוןברעם אשלעינת16:1517:45דשסמינריון: אמא אמרה לי:שירת נשים עברית לילדים13030200

סמינריוןאבירם ברילסיגלית14:1515:45אשסמינריון: הורים ומחנכים כמתווכים92040214

סמינריוןבן שבת סגרהענת18:1519:45אשסמינריון: ילדים ומסכים: שימוש מושכל במדיה דיגיטלית בגן92040215

מעבדהיעקוביטלי14:1515:45דבעולם החי - מחסרי חוליות לחולייתנים18020210

סדנה פדגוגיתסיטנרזהר14:1515:45דבעיצוב סביבה מותאמת לחינוך לאמנות בגן92010303

שיעורשמיראילון10:1511:45דבעל הראש, הלב ומה שביניהם: מא.ד. גורדון לימימה22020330

שיעורשחםחיית10:1511:45דאפיתוח חשיבה מתימטית באמצעות משחקי חשבון88010631

12090090
פענוח הטקסט בגיל הרך וביסודי: היבטים לשוניים ,מבניים 

וסגנוניים.
שיעורשילהגילה10:1511:45אא

שיעורארזאייבי18:1519:45דאצבע בטבע  -  בגישה בינתחומית18320340

מתוקשברבהון-דמתינטעבציורי ילדים: חויה ויצירה - בלמידה מרחוק92020230

סדנה תהליכיתעובדיהאלונה12:1513:45דאצמחים בשרות האדם92070350

שיעורבלבןיעל14:1515:45דאקיימות בספרות ילדים13024480

שיעורקדרירדן12:1513:45אשרכישת השפה בגיל הרך92020270

שיעורקדרירדן14:1515:45אשרכישת השפה בגיל הרך92020270

שיעוריעקוביטלי16:1517:45אארעילות וארסיות בעולם החי19010460

מתוקשבסיידוןורדבתולדות הלשון העברית )מקוון (12020120

סדנה תהליכיתצימרמןאורה16:1517:45דשתיאטרון בובות ככלי תקשורתי בגן92010381

סמ' דידקטיגראדמיכל14:3016:00גשתפיסת תפקיד הגננת92020150

סדנה פדגוגיתסיטנרזהר14:1515:45אבתרבות חזותית92010281


