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 תשע"ה – הגיל הרך מסלול
 

 מבנה הלימודים

 

 נק"ז  לימודים חובות

 לימודים דיסציפלינריים

 (נק"ז 56) 

 26 בגיל רך**קורסי התמחות 

 10 בחינוך מיוחדקורסי חטיבה 

 10 קורסי חטיבת מתמטיקה ומדעים

 10 קורסי חטיבת לשון וספרות

 

 לימודי הכשרה להוראה 

 (נק"ז 35)

 4 וך לימודי חינ

 12 פדגוגיה 

 3 לימודים מיוחדים למסלול

 2 אוריינות מחקר

 13 התנסות מעשית

לימודי אוריינות עבודה 
 בסביבה מתוקשבת

 1 שילוב מחשב בגן הילדים

 5  קורסי יסוד והעשרה*
  סה"כ 

 

96  

 

 במבוא של השנתון.*מפורט 
 
 
בפעילות קהילתית כחלק מתכנית הלימודים הסדירה.  יבמחומכללה האקדמית אחוה בכל סטודנט לתואר ראשון **

על חשבון הקורס "מקומן של ) אשר כלולים במכסת הנק"ז הנדרשים להשלמת התואר ש"ש 1הפעילות תקנה 
 . (מלימודי ההתמחות בגיל הרך המשפחה והקהילה בילדות המוקדמת"

ויקט מוטלת על הסטודנט ועליו להשלים ע"י דיקן הסטודנטים. האחריות לרישום לפרמוצעת הפרויקטים רשימת 
 חובה זו עד הסמסטר לפני אחרון של לימודי התואר.
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 (6-0מבנה הלימודים במסלול לגיל הגן והחוג לגיל הרך) 

סה"כ  הערות שיעורי חובה נושא הלימודי
נק"ז 

 באשכול
היקף  שמות הקורסים 

 בש"ש
שנה 

 אקדמית
  

פיתוח מיומנויות 
 למידה אקדמיות

מהווה דרישות קדם למעבר  א'  לאו"תסדנת פ
  לשנה ב'

  לימודי חינוך

 לימודי חינוך
 1  א' 1 מניעת בעיות משמעת בדרכים ייחודיות לגיל הרך

 1  א' 1 פסיכולוגיה חינוכית לגיל הרך
 2  ד 2 סמינריון בחינוך

  פדגוגיה ודידקטיקה כללית והוראת המקצוע

 פדגוגיה
 א' 4 פדגוגיה שנה א'

בוץ לקורסי הפדגוגיה נעשה שי
 ב' 4 פדגוגיה שנה ב' 12 ע"י רכזות מנהל סטודנטים

 ג' 4 פדגוגיה שנה ג'

לימודים מיוחדים 
 למסלול

 1  ב' 1 שילוב תנועה ומחול
  תכנית הליבה בגן הילדים -סדנא 

 1  ג' 1  

 1  ג' 1 ניהול גן כארגון –סדנא לניהול גן 

אוריינות מחקר 
 ך ובהוראהבחינו

 
 אוריינות מחקר בגיל הרך

 
 2  ג' 2

 התנסות מעשית התנסות מעשית

וג'  סטודנטים של שנה ב' א' 3
 היערכותימי  3-2 -מחויבים ב

ימי הסתגלות שיתקיימו  10-וב
בסוף אוגוסט ותחילת  בגנים

 ספטמבר.
לעבודה מעשית שיבוץ 

נעשה ע"י רכזות  במערכת 
 מנהל סטודנטים

13 
 ב' 4

 ג' 6

  לימודי יסוד והעשרה
 
 
 
 

 שפת ההוראה

 א' 1 חובה לכלל הסטודנטים -כתיבה עיונית 

 
מס' הש"ש בלשון נקבע ע"פ 

רמת העברית במבחן 
 הפסיכומטרי/ או בבגרות.

 

1 

 6 -בים בלמחוי –יסודות ההבנה וההבעה )ללא נק"ז( 
 ש"ש

 א' 2

 1 -ו ש"ש יילמד ע"ח לימודי יסוד 1הבעה בע"פ א' )
חובה לכלל  -ש"ש ע"ח לימודי חטיבת לשון וספרות( 

 הסטודנטים
 ב' 1

 -בים בלמחוי - ליווי )ללא נק"ז( –הבעה בע"פ ובכתב 
 ש"ש 6 -ב וא 4

 ב' 2

לימודי אוריינות: 
עבודה בסביבה 

 ממוחשבת

 שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך )ללא נק"ז(
 א' 1

אפשרות לפטור על פי מבחן 
קיים לפני פתיחת שנת מיון שית

 1 .הלימודים

  ב' 1 שילוב מחשב בגני הילדים
 
 
 

 אנגלית לפטור

 ש"ס( 6ש"ס(/ טרום בסיסי ב' ) 8טרום בסיסי א' )

 ללא נק"ז
 
 א' 
 

סיווג לפי מ.מיון 
 .)אמי"ר/פסיכו'(

 
סיום  לימודי אנגלית לפטור 

 הוא תנאי מעבר לשנה ג'

 
2 

 
 ש"ס( 6בסיסי )
  ללא נק"ז ש"ס( 4מתקדמים א' )אנגלית 

 
 2 ש"ס( 4אנגלית מתקדמים ב' ) ב'

לימודי 
תרבות/מורשת עם 

 וחינוך לאזרחות

 1 יהודים במבחן הזהות

יש לבחור אחד מהקורסים  ד'-א'
 1 באשכול

 1 מדינה יהודית -ישראל
 1 חגי ישראל ומועדיו

 1 ופימשנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הס -השואה
 1 מחשבת ישראל

 ללא  חובה בשנה ג' לקראת הסטאז' ג' יומיים עזרה ראשונה 
 ללא   ג' מקוון בטיחות ובטחון

 ללא  ג' מקוון זהירות בדרכים
סיורים )חובה יד ושם( צבירת ימי סיור החל  6 -מבחן בקיאות במקרא ו

  ד'-א' ללא משנה א'
 ללא 

 26    לימודי התמחות
 10    די חטיבת חינוך מיוחדלימו

 10    לימודי חטיבת מתמטיקה ומדעים
 10    לימודי חטיבת לשון וספרות

 96    סה"כ לימודים לתואר
 

 .70-,  בכל שאר האשכולות60-ציון מינימום בלימודי חינוך, לימודים מיוחדים למסלול, לימודי אוריינות בסביבה ממוחשבת, אנגלית, מורשת
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 גי"ר תשע"ה שנה א' –לימודים חובות 

 הערות סמ' ז"נק קורס אשכול

פיתוח מיומנויות למידה 
 אקדמיות

 דרישת קדם למעבר לשנה ב'מהווה   ללא סדנת פלא"ות 

 
 
 
 
 
 

 לימודי התמחות 
 גיל רך  

  ש' 2  6פסיכולוגיה התפתחותית בגילאי לידה עד 

  א'/ב' 1 ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך

  א'/ב' 1 ההתפתחות השכלית והסנסור מוטורית בגיל הרך

  א'/ב' 1 תורת התיווך ככלי מקדם התפתחות

  א'/ב' 1 מוזיקה קלאסית בגי"ר

  א'/ב' 1 השפה והתפתחותה בגיל הרך

  ב' 1 לאמנות בגיל הרך חינוך

 לבחירה אחד מהבאים )סדנה(:
השפעות הפעילות במחשב על התפתחות הילד  .1

 רבגי"

 הקשר בין תזונה להתפתחות הפעוט והילד .2

 
1 

 
 א'/ב'

 

  ז"נק 9 סה"כ לימודי התמחות 

 חטיבה בחינוך מיוחד

  א'/ב' 1 מבוא לחינוך מיוחד
  א'/ב' 1 מבוא ללקויות מתונות

  א'/ב' 1 מבוא ללקויות קשות ומורכבות ולקויות חושים
  א'/ב' 1 זיהוי פעוטות וילדים בסיכון

  ז"נק 4 טיבה בחינוך מיוחדסה"כ בח

 
 
 

 חטיבה בלשון וספרות
 

 

  א'/ב' 1 היבטים מרכזיים –ספרות ילדים 
  א'/ב' 1 יסודות הלשון

  א'/ב' 1 יסודות הסמנטיקה והלקסיקון
  ז"נק 3 בחטיבה בלשון וספרות  סה"כ

 
 
 

חטיבה במדעים 
 ובמתמטיקה 

  א'/ב' 1 כדור הארץ והיקום
  א'/ב' 1 לגיל הרך מספרים ופעולות

  א'/ב' 1 צורות במישור ובמרחב
  ז"נק 3 סה"כ בחטיבת מדעים ומתמטיקה

 הכשרה -לימודי חינוך 
  א'/ב' 1 מניעת בעיות משמעת בדרכים ייחודיות לגי"ר

  א'/ב' 1 פסיכולוגיה חינוכית לגי"ר

  ש' 4 פדגוגיה שנה א' פדגוגיה 

סוף סמ'  3 א'שנה  -עבודה מעשית  עבודה מעשית
 א'

 

  ז"נק 9 סה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ועבודה מעשית 

 לימודי יסוד והעשרה

 שפת ההוראה
 כתיבה עיונית

 יסודות ההבנה וההבעה )מקוון(

 
1 

 ללא

 
 א'/ב'

 ש'

 
 

לימודי שפת  ש"ש 6 -יבים בלמחו
 ההוראה

  א' ללא שימושי מחשב ואינטרנט בחינוך

 בהתאם לרמה הנדרשת א'/ב' ללא אנגלית לפטור 

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1
במהלך שנים  ס אחדיש לבחור קור

 ד'-א'

  ז"נק  2-1 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 

  ז"נק 30-29 –ה"כ בשנה א' ס
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 תשע"ה –' גיל רך בשנה  –חובות לימודים 

 הערות סמסטר ז"נק קורס אשכול

לימודי 
 התמחות 

 גיל רך 

  א'/ב' 1 הציור ככלי להיכרות עם הילד
התפתחות היצירה הילדית המוקדמת בציור  -סדנא 

 ובחומרים
שני  –קורס שנתי או לחילופין סמסטריאלי  א'/ב'/ש' 2

 שיעורים ברצף
  א'/ב' 1 ינוקות ופעוטותהמשחק בקרב ת

זיהוי וקידום ניצני אוריינות בקרב הפעוט והילד 
 וקידומם )סדנה(

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 הפילוסופיה של הילדות 
 לבחירה אחד מהבאים )סדנה(:

 השיר כחלק מהוראה אינטגרטיבית בגן*
 הגשת חומרים בגיל הרך

1 
 

 א'/ב'
 

 

 לבחירה אחד מהבאים )סדנה(:
 ככלי מקדם התפתחות פעוטות וילדים מוזיקה .1

 מוזיקה ככלי להיכרות רב תרבותית בגיל הרך .2
 א'/ב' 1

 

  ז"נק 8 סה"כ לימודי התמחות

חטיבה 
בחינוך 
 מיוחד 

 

  א'/ב' 1 בגן  ADHDאיתור וטיפול בילדי

אסטרטגיות הוראה ולמידה בגן בקבוצה ובאופן 
 פרטני

  א'/ב' 1

  ז"קנ 2 סה"כ בחטיבה בחינוך מיוחד

 
חטיבה 
בלשון 
 וספרות

ספרות העוסקת בבעלי חיים ספרות עממית לגי"ר )
 (לגיל הרך 

  א'/ב' 1

  א'/ב' 1 הומור בספרות הילדים
  ב' 1 ב' -הבעה בעל פה 

  א'/ב' 1 טיפוח כשרות לשונית בגיל הרך

  ז"נק 4 סה"כ בחטיבת לשון וספרות

חטיבה 
במדעים 

 ובמתמטיקה

  א'/ב' 1 הרךגיל  –עולם החי 
  א'/ב' 1 כיצד צומחים הצמחים

  א'/ב' 1 טיפוח חשיבה חשבונית בגן
  ז"נק 3 סה"כ בחטיבת המדעים והמתמטיקה 

  ש'  4 שנה ב' -פדגוגיה  פדגוגיה
עבודה 
 מעשית

  ש'  4 עבודה  מעשית

לימודים 
מיוחדים 
 למסלול

  א'/ב' 1 שילוב תנועה ומחול 

  ז"נק 9 דגוגיה ודידקטיקהסה"כ לימודי חינוך פ 

לימודי יסוד 
 והעשרה

  א'/ב' 1 א' –הבעה בעל פה 

  ללא ליווי –הבעה בע"פ ובכתב 
ש"ש לימודי שפת  6 -או ב 4 -למחויבים ב

 ההוראה.
   2 אנגלית לפטור

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
 הפתרון הסופימשנאת הדת לשנאת הגזע ו –השואה 

 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1
ד' -יש לבחור קורס אחד במהלך שנים א'

)מיועד רק למי שטרם לקח את אחד 
 הקורסים(.

  נק"ז 4-3 סה"כ לימודי יסוד והעשרה

 

ז"נק 30-29–בשנה ב'  סה"כ
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 תשע"ה –גי"ר  'גשנה  –חובות לימודים 

 הערות סמסטר ז"נק קורס אשכול

  –לימודי התמחות 
 רך גיל

  א'/ב' 1 טיפוח יחסי ילדים, גננים והורים בגיל הרך 
  א'/ב' 1 דרכי הערכת הילד בגיל הרך

  א'/ב' 1 מקומן של המשפחה והקהילה בילדות המוקדמת
  א'/ב' 1 דרמה ומוזיקה ככלים לטיפוח הפעוט והילד

  א'/ב' 1 בניית סביבה מתמטית עבור פעוטות

 :(לבחירה אחת מהבאות )סדנה
 הסביבה 'המוזיאונית' בגן ומחוצה לה .1

אמנות בגן: מהתבוננות לעשייה בהקשרים  .2
 בינתחומיים

 
 
1 

 
 

 א'/ב'

 

היכרות עם מסגרות טיפוליות לליווי תהליכי בשלות 
 והתפתחות בגיל הרך )סדנה(

  א'/ב'/ק' 1

 סמינריון לבחירה:
 חקר הפעוט והילד בגיל הרך .1

 ב פעוטותהתצפית למעקב התפתחות המשחק בקר .2

 הבנת מקומה של המוזיקה בהתפתחות פעוטות .3

 
2 

 
 ש'

שמות הסמינריונים המוצעים 
 .יכולים להשתנות משנה לשנה

  ז"נק 9 סה"כ לימודי התמחות 

חטיבה בחינוך 
 מיוחד 

 

  א'/ב' 1 מוכנות לחשבון בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים בגן
קדם: השפה והתפתחותה דרישת  א'/ב' 1 ליקויי שפה ודיבור בגן הילדים

 בגיל הרך
 ד'-ניתן לקחת בשנים ג' א'/ב' 1 שילוב הילדים עם הצרכים המיוחדים בחברת ילדי הגן

  ז"נק 3 סה"כ חטיבה בחינוך מיוחד                     

חטיבה בלשון 
 וספרות 

  א'/ב' 1 שימוש מושכל בספרות ילדים 
  א'/ב' 1 הרךעיצוב דמות המשפחה בספרות ילדים לגיל 

  ז"נק  2 סה"כ חטיבה בלשון וספרות

 חטיבה במדעים
  ומתמטיקה

  א'/ב' 1 מדעי החומר לגיל הרך
  א'/ב' 1 הבטים מטה קוגנטיביים של למידת מתמטיקה לגיל הרך

 'ד -ניתן ללמוד בשנים ג' א'/ב' 1 מתמטיקה סביבנו
  ז"נק 3 סה"כ  חטיבה במדעים ומתמטיקה

חדים לימודים מיו
 למסלול

 ניהול גן כארגון  -סדנה לניהול גן  
 תכנית הליבה בגן הילדים  -סדנה 

1 
1 

 א'/ב'
 א'/ב'

 

  ש' 4 פדגוגיה שנה ג' פדגוגיה 
  ש' 6 עבודה מעשית שנה ג' + פרויקט גמר עבודה מעשית
  ש' 2 אוריינות מחקר אוריינות מחקר

  ז"נק 14 ההסה"כ לימודי חינוך פדגוגיה ודידקטיק 

לימודי יסוד 
 והעשרה

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 

 מחשבת ישראל

 א'/ב' 1

יש לבחור קורס אחד במהלך שנים 
 ד' -א'

)מיועד רק למי שטרם לקח את 
 אחד הקורסים(.

  ש"ש 0-1 סה"כ לימודי יסוד והעשרה                                        

 

 

  ז"נק 32-31 –סה"כ בשנה ג' 
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 תשע"ה  -גי"ר  חובות שנה ד'

 הערות סמסטר ז"נק קורס אשכול

  ש' 2 סמינריון בחינוך לימודי חינוך
  נק"ז 2 סה"כ לימודי חינוך 

 ה בחינוך מיוחדיבחט
  א'/ב' 1 מקוון -די הגן שיפור מיומנויות מוטוריות בקרב יל

  נק"ז 1 סה"כ חטיבה בחינוך מיוחד

 טיבה בספרות ולשוןח

 קורסי בחירה :
 לשון שירי ילדים

 יצירות יצירתיות בלשון הילדים
 עיון בלשון המקורות –חגי ישראל 

1 
 

 א'/ב'
 

יש לבחור קורס 
 אחד

  נק"ז 1 סה"כ לימודי חטיבה בספרות ולשון 

חטיבה במדעים 
 יקהומתמט

  א'/ב' 1 משחקים מדע בגן הילדים 

  נק"ז 1   

 אוריינות מחשב
 א'/ב'/מקוון 1 שילוב מחשב בגני הילדים

  נק"ז 1 סה"כ אוריינות מחשב

 לימודי יסוד והעשרה

 יהודים במבחן הזהות
 מדינה יהודית –ישראל 

 חגי ישראל ומועדיו
 משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי –השואה 
 ישראלמחשבת 

 א'/ב' 1

יש לבחור קורס 
אחד במהלך שנים 

ד' )מיועד רק -א'
למי שטרם לקח 

את אחד 
 הקורסים(.

  נק"ז 0-1  

 סדנת סטאז'

מהחובות האקדמיים  80%בתנאי שהסטודנט סיים 
ג', כולל עבודה מעשית ופדגוגיה, עבר -בשנים א'

וכן מצא  ראשונה וזהירות בדרכיםקורסי עזרה 
ם לתנאים המפורטים בהנחיות מקום עבודה )בהתא

 של משרד החינוך(.

   

 

 
 (הסטאז' סדנת )לא כולל ז"נק 7-6-בשנה ד' ז"נקסה"כ 


