
 

 

 
 

 מבנה תכנית הלימודים

 גיל הרך ומדעים
 

  מדעים-גיה"רחוגית -דותכנית הלימודים במסלול הגן בהתמחות 

 ש"ש. 91כוללת 

 

 התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים הבאים:

 
 ש"ש  32   :חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 
 ש"ש     26       . גיל הרך   1 חוגי(:-לימודי התמחות )דו .ב

 ש"ש                     26  . מדעים2                      
 
 ש"ש 7     :*לימודי יסוד .ג

 ש"ש     91 סה"כ:                                                            
 
 
 .שאינם מזכים בנקודות זכותבלימודי יסוד קורסי חובה כלולים  בנוסף,* 
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 חינוך והתנסות בהוראהלימודי  .א
 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש הקורס שם

 ד ג ב א 

 לימודי החינוך

   1  חוללות חוסן והעצמת תלמידים –המורה כמחנך 
    1 פסיכולוגיה בחינוך

   1  כלים בשיח וחוסן רגשי
   3  סמינריון בחינוך

 פדגוגיה ומתודיקה כללית והוראת המקצוע

    1 (דידקטיקהפדגוגיה וחוסן א' )
    1 חוסן ב' פדגוגיה ו

  1   פדגוגיה וחוסן ג' )פמ"ע מקדמת חוסן(
   1  חינוך לחשיבה יצירתית

   1  הוראה לתלמידים ליקויי למידה בחינוך הרגיל
    1 חינוך בחברה רב תרבותית

  1   דרכי הוראת סיפורי המקרא לגיל הרך
   1  דרכי הוראת המדעים לגן

    1 דרכי הוראת הספרות לגיל הרך

 אוריינות  ומחקר בחינוך ובהוראה

    1  א'שיטות מחקר 
    1 ב' שיטות מחקר 

 התנסות בהוראה

 2 3-6התנסות עם גילאי  –שנה א' 
 סמס' א/ב

   

 ותצפיות בגילאי 3-4התנסות עם גילאי  –שנה ב' 
 .3לידה עד 

 2 
 סמס' א/ב

  

בגן המדעי ובגן  3-6התנסות בגילאי  –שנה ג' 
 *הרגיל

  11  

  13 10 9 ש"ש 32: הכשרה להוראהסה"כ לימודי 
 

 .29/8-ימים בשבוע, החל מה 3כיתה, -* במסגרת אקדמיה
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 לימודי התמחות ב.  
 ש"ש( 26)  מדעים-גןבמסלול  גיל הרךהלימודי 

 

 שנה אקדמית והיקף בש"ש שם הקורס

 ד ג ב א 

    1 אומנות הילד/ה )בחירה(
 1    אקלים גן מיטבי )בחירה(

   1  דרכי הוראת המתמטיקה בגיל הרך
  1   התמודדות עם הילד/ה המאתגר/ת המתקשה

   1  התפתחות החשיבה המתמטית בגיל הרך
   1  התפתחות המשחק בגיל הרך

  1   התפתחות התינוק/ת והפעוט/ה
   1  התפתחות סנסומוטורית )בחירה(

    1 התפתחות תקינה ולקויה של השפה והדיבור
 1    ז'אנרים בספרות ילדים

   2  תיאוריה ומעשה א' –חינוך לגיל הרך 
  2   תיאוריה ומעשה ב'  –חינוך לגיל הרך 

   1  חשיבה מדעית בגיל הרך
    1 טיפוח חשיבה בגיל הרך

   1  מוזיקה בגיל הרך )ריתמוסיקה(
  1   קריאה וכתיבהלקראת 

    1 מערכת יחסים בין הבית למערכת החינוך
 1    ()בחירה סיפרותרפיה

  3   סמינריון: הילד/ה והילדות
   1  פסיכולוגיה של גיל הילדות

   1  שונות וייחודיות של הילד/ה
רגשי וחברתי קוגנטיבי, פיתוח  -בגיל הרך  ךתיוו

 .של ילדים
 1   

    1 תפיסות חינוכיות בגיה"ר בעולמם של חכמים
 1    תקשורת בין אישית
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 ש"ש( 26)  מדעים -ןמדעים במסלול גהלימודי 
כל הקורסים הם קורסי חובה הכוללים קורסים בסיסיים בכימיה, ביולוגיה, פיסיקה, 

 טכנולוגיה ונושאים בין תחומיים.

 
 

 
 

 ש"בש והיקף אקדמית שנה שם הקורס

 ד ג ב א
 ש"ש( 8) -שנתון א 

    2 בוטניקה כללית לגיל הרך ויסודי
    2 התא לגיל הרך ויסודיביולוגיה של 

    2 כימיה כללית

    2 מדעי כדור הארץ

 ש"ש( 10) -שנתון ב  

   2  )סמסטר א( 1אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם 

   1  גנטיקה לגיל הרך ויסודי   )סמסטר ב(

   1  זואולוגיה חסרי חוליות   )סמסטר א(

   1  זואולוגיה בעלי חוליות  )סמסטר ב(

   2  יהדות ומדע

   1  סוגיות נבחרות בטכנולוגיה )סמסטר ב(

   1  )סמסטר א( 1יסודות המתמטיקה 
   1  פרקים נבחרים במיקרוביולוגיה )סמסטר ב(

 ש"ש( 6שנתון ג )
  1   )סמסטר א(  1אקולוגיה 

  3   סמינריון במדעים
  2   פיזיקה לגיל הרך ויסודי    

 ש"ש( 2שנתון ד )

 1    טכנולוגיה לגיה"ר ויסודי  )סמסטר א(ביו

 1    טכנולוגיה מהצורך למוצר )סמסטר  ב(
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  לימודי יסודג.  

רכיב 
 הלימודים

 שם הקורס
מספר שעות 

הוראה שנתיות 
 )ש"ש( לקורס

 סוג הקורס
)חובה/אפשרות 

 ל"פטור"(

 שפת ההוראה 
 

  4 לשון רמה א' ורמה ב'
 ללא אקרדיטציה 

 ראפשרות לפטו

 לשון עברית רמה ג' 
2 

אין  -חובה 
 אפשרות לפטור

לימודי 
 אנגלית 

 אנגלית טרום בסיסי
 אנגלית טרום בסיסי א

 אנגלית בסיסית
 אנגלית מתקדמים א

6   
 ללא אקרדיטציה

 אפשרות לפטור

 אפשרות לפטור 2 ב אנגלית מתקדמים
 חובה 1 הוראה מתוקשבת 

 
כלים טכנולוגיים בעבודת 

 וותהמורה והצ
 חובה 1

 חובה 1 אזרחות ישראלית ויהודית 

 4 קורסי יהדות יהדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה 

 עזרה ראשונה עזרה ראשונה
44  

 שעות בודדות 
  ללא אקרדיטציה

 חובה

בטיחות 
 בדרכים

 בטיחות בדרכים
12  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

ביטחון 
 ובטיחות

 ביטחון ובטיחות
22  

 שעות בודדות
 ללא אקרדיטציה

 חובה

 בקיאויות
מבחני בקיאות + עבודה  6

 באמונה
 חובה ללא אקרדיטציה

 מזכה  ללא מלגהשעות לקהילה. תרומה לקהילה  30כל הסטודנטים חייבים בתרומה של 
 (.בית מדרשמקורסי יהדות )ש"ש  1-ב

  7 :סה"כ

 
 '(.ש"ש )בשנה ד 2* לצורך קבלת רישיון הוראה: סדנת סטאז' בהיקף 


