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 מכללת אחווה

 הנחה 7% מקבלים חברי חיבה
 קישור לאתר 

 

 שנה א' תשע"ט-הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

 גב' ברוריה פיגנבויים :מרצה

 'שנה א
 גב' ברוריה פיגנבויים :ריכוז אקדמי

בעלת תואר שני בשילוב אומנויות בתהליכי למידה, גננת, מדריכה ויועצת אקדמית במשרד 

 החינוך ובאחוה המכללה האקדמית לחינוך.

 

תכנית ההכשרה האקדמית היא תכנית ייחודית להכשרת מחנכים ואנשי צוות לעבודה בגן 

ודל זה נשען על ילדים. התכנית חושפת את הלומדים לעבודה חינוכית, למודעות ולשינוי. מ

לימודי הפדגוגיה, החינוך והעבודה המעשית בגן, לצד תחומי דעת אחרים התומכים 

 והמסייעים לניהול הגן ולבניית תכנית לימודים המותאמת לגיל הרך.

 

 נושאי הלימוד:
 .תנועה בגיל הרך 

 .ספרות ילדים 

 .פדגוגיה 

 .עבודה מעשית 

 .שילוב אומנויות בתכנית הלימודים 

  משפטיות בעבודת הגננת.סוגיות 

 .ניהול צוות 

 .מוזיקה בגיל הרך 

ש"ש עבודה מעשית בכל שנה( סה"כ  3ש"ש בכל שנה )בנוסף  8  בת תכנית דו שנתית:

 שעות בודדות. 660

 

 :קהל יעד
  עובדים בגנים הפרטיים ובמסגרות חינוכיות אחרות בגיל הרך או אלה המעוניינים

 .לעבוד בגן הילדים או לפתוח גן פרטי
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 :תנאי קבלה
 שנות לימוד, רצוי ניסיון בעבודה עם ילדים. 12

 :חובות בקורס
 נוכחות מלאה.

 :מועד הקורס
 19:45 - 16:30ימים ב', ד' בשעות 

 דו שנתי :סמסטר

 

 תשע"ט :שנה

 

 5.11.2018:   תאריך פתיחה

 שנתי :היקף הקורס

 עבודה מעשית בכל שנה( ש"ש 3ש"ש בכל שנה )בנוסף  8 :שעות שנתיות

 שעות 660ת: היקף שעו

 

 שח 6880: מחיר הקורס

 שח 2000: סכום לחיוב / מקדמה
 .למסיימים את התכנית בהצלחה תינתן תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה :תעודה

 

 

 :הערות
 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 רישום דרך האתר פוטר מדמי רישום שח,  150: דמי רישום

 

 

 שנה ב' תשע"ט-הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

 גב' ברוריה פיגנבויים :מרצה

 'שנה ב
 ברוריה פיגנבויים 'גב  :ריכוז אקדמי

 

ש"ש עבודה מעשית בכל שנה( סה"כ  3ש"ש בכל שנה )בנוסף  8  בת תכנית דו שנתית:

 שעות בודדות. 660

 :חובות בקורס
 נוכחות מלאה.

 :מועד הקורס
 19:45 - 16:30ימים ב', ד' בשעות 

 דו שנתי :סמסטר

 תשע"ט :שנה
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 שנתי :היקף הקורס

 ש"ש עבודה מעשית בכל שנה( 3ש"ש בכל שנה )בנוסף  8 :שעות שנתיות

 שעות: 660 היקף שעות

 שח 6880  :מחיר הקורס

 שח2000:  סכום לחיוב / מקדמה
 .למסיימים את התכנית בהצלחה תינתן תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה :תעודה

 

 תלמה שניצר: איש קשר

 :08-8588029 טלפון לפרטים

  : talmas@achva.ac.ilדוא"ל

 :הערות
 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 רישום דרך האתר פוטר מדמי רישום שח,  150: דמי רישום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.achva.ac.il/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8
http://www.achva.ac.il/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8
mailto:%20talmas@achva.ac.il
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 דוד יליןמכללת 

 

  קורס "מחנכות ומחנכים בגן הילדים".

  בכל יום שני למשך שנתיים.

 8:30-17:15מתקיימים בין השעות:  הלימודים - 'אשנה 

 שח 7200עלות:  

 8:30-15:30ב' הלימודים מתקיימים בין השעות שנה 

 שח.. 6500  עלות: 

 תשלומים. 10-יתן לשלם בנ

 תעודה:

התעודה מתקבלת בכל המסגרות , מקבלים תעודה של מנהלת/מנהל גן בתום השנתיים

 ד משרד החינוך שדורש תואר אקדמי.מלב

 :קבלהתנאי 

 בגרות ופגישה אישית תעודת  

 אני מנהלת הקורס. -באם אין בגרות, הקבלה נתונה לשירות דעתי

 : הנושאים הנלמדים

גישות , מוטורית, התפתחות שפתית ,פסיכולוגיה התפתחותית בגיל הרך, ספרות ילדים

ארגון , חומריםהגשת , אומנות, ריקוד, טיפול בעזרת בע"ח, מוזיקה, יוגה, שונות בחינוך

    תזונה נבונה ועוד... , ינותיאור, סביבה חינוכית

  כל סטודנט מחויב לעבוד בגן ילדים, הדרכה פדגוגית בגנים *

 ועדת הנחות מתכנסת פעם בשנה באזור חודש ינואר.. *

היא מתקבלת  ,באם סטודנטית מעוניינת להמשיך לתואר אקדמי וציונה בקורס טובים *

 ישר לשנה ב' ...

0522382609חגית גלעד      
chagitg56@walla.co.il 
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 מכללת לוינסקי לחינוך

 הנחה 7% מקבלים חברי חיבה

 

 :ראש התוכנית

 צולמן יוטן עדית

 idit.zollman@levinsky.ac.il ,6902482-03 :דוא"ל

 

 :תנאי קבלה

 ועדת קבלה, שנות לימוד 12

 עבודה עם פעוטות במקביל ללימודים

 

 :ימי לימוד במכללה

 17:45-8:15יום לימודים אחד בשבוע בשעות 

 

 :מועדי תחילת לימודים

 אוקטובר, מרץ )לסירוגין(

 

 :משך הלימודים

 שעות אקדמיות 600שנתית בהיקף של -תוכנית דו

 תעודה:

 בוגר התוכנית להכשרת גננות וגננים בגן פרטי, מטעם מכללת לוינסקי לחינוך.תעודת 

 

 :תכנים הנלמדים בתוכנית ללימודי גננות וגננים בגן פרטי

 ניהול גני ילדים 

 פסיכולוגיה של הפעוט 

 כשירות חברתית אצל פעוטות ותינוקות 

 ספרות ילדים 

 מוזיקה ותנועה בגן הילדים 

 המשחק בגיל לידה עד שלוש 

 ינוך אמנותי בגןח 

 החי והצומח בעונות השנה 

 חג וחגיגה בגן הילדים 

 יישומי מחשב לגננת 

 מושגים מתמטיים לפעוטות עד גיל שלוש 

 

 עלות:

 ש''ח לשנה  11,800

mailto:idit.zollman@levinsky.ac.il
tel:03-6902482
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 מכללת בית ברל

 

 נרשמים. 10הנחה תינתן לקבוצה של 

 

  3 –תוכנית לגננות פרטיות בגילאי לידה 

 

 למי מיועדת התוכנית:

מיועדת לאנשי חינוך העובדים במסגרות פרטיות ומעונות יום בגנים פרטיים התוכנית 

 שנות לימוד 12בוגרי 

 

 מה בתוכנית:

 פסיכולוגיה התפתחותית, רגשית חברתית

 ניהול מוסדות חינוך לגיל הרך

 טיפוח חשיבה מתמטית חברתית מדעית תקשורתית

 סביבות למידה מותאמות גיל

 ספרות ילדים לגיל הרך

 וסביבהטבע 

 

 מסלול:

 שנתי –מסלול דו 

 8:30-17:30יום לימודים אחד בשבוע בימי ראשון 

 

 הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית בית ברל 

 .במסגרת התוכנית לא נדרשת עבודה מעשית ובלבד שהמועמדים עובדים בגן

 

 תעודה:

  3לעומדים בדרישות תוענק תעודת בוגר לידה עד 

 בחינוך במכללת בית ברל. B.e.dימודים לקראת תואר שעות יוכרו להמשך ל 450

 

 תנאי קבלה:

 שנות לימוד העובדים בגנים פרטיים 12תעודת בגרות 

 

 שכ"ל:

 לשנה₪  11,500
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 מרכז הרפז

 

 קורס גננות בכירות

 .מפגשים שיתקימו בימי רביעי לסרוגין 22קורס גננות מורכב מ 

 .בתל אביב למשך שנה 21:00ל  18:00הלימודים מתקיימים בשעות הערב בין השעות 

הקורס מועבר על ידי מרצה פדגוגית מובילה , הגב' ריקה קוקוס, בשילוב עם מורה 

שעות  24לריתמוסיקה, הגב' מאיה בר נתן, בשיעורים מרתקים, פרקטיים ועם ליווי של 

 של צוות המרכז לכל שאלה או בעיה

 נושאים:

 

 ? איך להעביר מפגש מוצלח

 

 דית לגמילהשיטה ייחו

 

 התמודדות עם ילדים בעלי עיכובים התפתחותיים

 

 עיצוב וארגון סביבת הגן

 

 איך להקים גן ילדים

 

 הערכות לתחילת שנה

 

 תנאי הקבלה
בקורס מושתתת על ידע פורמלי קודם ועל כן הלימודים מיועדים לבוגרות מסלולי הלמידה 

ממכללות אחרות או  0-3גננות במרכז הרפז, ובוגרות תכניות להכשרת גננות לגילאי 

 .לבעלות תואר ראשון ותעודת הוראה לגיל הרך

 

 תעודה
מיועדת לעבודה , התעודה 3בסיום הלימודים תקבלי תעודת גננת בכירה לגילאי לידה עד 

 .בגנים הפרטיים

 

 :לפרטים נוספים

 info@m-harpaz.co.il 

 09-7966566 

 

 

mailto:info@m-harpaz.co.il
tel:09-7966566

