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 תאריך  
 ימי ד'

 מרצה פירוט הנושאים

 החינוך והפעילות בגיל הרך. תפקידי המחנכת מטפלת 12/12/18 1
 פירמידת הצרכים

מדריכת  – זהבה עובדיה
הורים ותיקה ורכזת 

 הקורס

 תיאוריות מרכזיות בהתפתחות הילד -התפתחות הילד   19/12/18 2
 

 זהבה עובדיה

חות מוטורית ותחושתית, הפרעות התפת -התפתחות הילד   26/12/18 3
 בהתפתחות ואורות אדומים

 -מאיה שחר מילר
 מרפאה בעיסוק

  זהבה עובדיה התפתחות השפה.  2/1/19 4

5 9/1/19 
 

 המשחק בגיל הרך, סוגי משחק, חקירה ומשחק
 תיבות פעילות ותיבות גרוטאות, משחקי בוקר, הגשת חומרים

 מאיה שחר מילר 

 יבה הפיזית, ארגון פינות לפעילות, ארגון החצרארגון הסב 16/1/19 6
 

 

מדריכת  –וקנין מיכל 
הורים תואר שני 
 בהתפתחות הילד

 מיכל וקנין שילוב אומנויות בחינוך: מוסיקה ותנועה. 23/1/19 7

 זהבה עובדיה פרופ' ר. פוירשטייןע"פ למידה מתווכת  30/1/19 8

מעבר לאוכל מוצק, דרכי שלבים בהתפתחות האכילה, ה -תזונה  6/2/19 9
 האכלה, אופי ההגשה.

 

 –נטע לי זמיר 
 פיזיותראפיסטית ילדים

 מיכל וקנין  ספרות ילדים  13/2/19 10

הסתגלות, הרגלים, עקרונות בבינוי סדר היום במעון, הטיול היומי  20/2/19 11
 . .החג

 זהבה עובדיה

 עובדיה זהבה אתיקה, עבודת צוות, עבודה מול הורים 27/2/19 12

 זהבה עובדיה הכנה למבחן 6/3/19 13

  תענית אסתר 20/3/19 

14 27/3/16 
 

 יסודות בדידקטיקה –בניית מערכי שיעור 
 הכנה למבחן

 

 זהבה עובדיה

 יסודות בדידקטיקה –בניית מערכי שיעור  3/4/19 15
 הכנה למבחן

 

 זהבה עובדיה

 זהבה עובדיה סיכום וחלוקת תעודות 10/4/19 16
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 (1קורס מטפלות מקוצר במעונות יום )סוג 

 

 מטרת הקורס

קורס מטפלות נועד להקנות ללומדות ידע עיוני ומעשי הדרוש להן לשם טיפול בילדים בגיל הרך. הקורס כולל הכנה 

הקורס ישלב הרצאות פרונטליות של נשות מקצוע  למבחן חיצוני של התמ"ת אליו ניגשות המשתלמות באופן עצמאי.

 חומים שונים והתנסות בהעברת מערך שיעור. מת

 

  קהל יעד

בעלות ניסיון עבודה . למבחן של התמ"ת רשאיות לגשת מטפלות (3-0ים למטפלות בגיל הרך )גילאי ם מיועדהלימודי

 .במעון מוכר של התמ"ת תשל שנה לפחו

 

 תכנים מרכזיים 

 בה וסדר היום במעון, המשחק בגיל הרך.החינוך בגיל הרך, תפקידי המטפלת, התפתחות הילד, ארגון הסבי

 

 מבנה הלימודים

 17:30-20:30 בין השעות  רביעיתקיים בימי וימפגשים,  16-שעות אקדמאיות, ב 64הקורס כולל  

 

 דרישות ומטלות 

 נדרשת הגשת מערך שיעור

 90%נוכחות : לפחות 

 
 תעודה

 ז הפעו"ט. בסיום הקורס המשתלמות שעמדו בדרישות תקבלנה תעודה מטעם מרכ
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