מינהל עובדי הוראה
תוכנית הכשרה פדגוגית למחנך מטפל במעון יום בפעוטות
בהתאם להחלטת הממשלה בעניין העברת פיקוח תחום מעונות היום לפעוטות למשרד החינוך ,על
מחנך/ת-מטפל/ת לעבור תכנית הכשרה פדגוגית ,במוסדות לימוד שאושרו ע"י משרד החינוך ללימודי הוראה
וחינוך לגיל הרך.
משרד החינוך מעוניין לאפשר לצוות החינוכי -טיפולי המועסק במעונות יום לפעוטות ,לבצע הכשרה פדגוגית
במימון המשרד ,באמצעות מוסדות מכשירים המפורטים ברשימה הבאה:
נשות ואנשי הקשר במכללות:
שם המכללה

שם איש /אשת הקשר

נייד

דוא"ל

סמינר הקיבוצים

שירה גידור

050-687-6667

shira.gidor@smkb.ac.il

מכללה ערבית

ד"ר עביר שחברי קאסם

050-224-4096

Abeerkassem30@gmail.com
Abeerkassem30@arabcol.ac.il

מכללה ירושלים

מיכל סהר

050-902-2439

michal40400@walla.co.il

חמדת הדרום

ד"ר נהוראי אליקים

052-669-9789

nehoray@hemdat.ac.il

ד"ר אלונה פלג

052-3324887

Peleg.alona@gmail.com

לוינסקי

ד"ר נעה לאור

052-326-3268

noa.laor@levinsky.ac.il
laor.noa@gmail.com

דוד ילין

ד"ר טליה פלד-מרכוס

052-238-5188

taliap@dyellin.ac.il

סכנין

מנאר סלאמה

052-588-8757

manarsalami@gmail.com

אורנים

ענת בן ארי

052-314-2756

anat.benari@oranim.ac.il

גבעת וושינגטון

ד"ר ליאת מירב

054-483-0342

liatmayrav@gmail.com

אלקאסמי

חולוד זבאנה טנאס

052-360-2002

kzabanehtannas@gmail.com

יערה שילה

052-346-8322

yshilo@emef.ac.il

אפרתה
בית ברל
תל-חי
קיי
אחווה
גורדון
שאנן

תלפיות

פירחה חמו

pircha@emef.ac.il

ד״ר שולמית ביסמנובסקי 050-722-8553

Shulamit.bismanovsky@beitberl.ac.il

ד"ר ורד גולן

054-247-3105

veredgollan@gmail.com

דינה בן יעיש

052-229-2662

dinab211@gmail.com

גליה בקשי

052-426-7107

Peleg.alona@gmail.com

לאה שחר

052-396-9619

Shahar31@achva.Ac.il

רינת אסטרייכר-שיזף

052-868-5638

rinatos@gordon.ac.il

שיר פרקיס

054-812-1252

shirp@gordon.ac.il

ציפי שאר ישוב

050-762-9696

zipi_sy@walla.com
tzipi.sy@gmail.com

ד"ר שאנן נגה

052-845-3945

nogasl3@walla.co.il

ד"ר גילה דושניצקי

050-743-4813

giladoron@talpiot.ac.il

מיכל שרייבר

054-207-0040

schrmichal@gmail.com

משרד החינוך ,דבורה הנביאה  ,2ירושלים ,טלפון073-3931441:

מינהל עובדי הוראה
נשות הקשר בסמינרים:
שם הסמינר

אשת הקשר

נייד

דוא"ל

מרכז ב"י (החדש)

מגי שהרבני

052-763-0282

gmail.com@5385363

סמינר ב"י הליכות

אתי קרשינסקי

052-765-1529

eti.halicot@enativ.com

סמינר ב"י אוהל אברהם (וולף)

אסתי סאסי

050-417-0482

sasiesti@gmail.com

סמינר בית תמר (מאיר)

אילה קופמן

052-713-4700

sma@smi.org.il

סמינר חסידי אשדוד

חנה הפטקה

052-717-6411

gmail.com@8645622

סמינר חסידי גור

שטרנשוס אילה

054-844-9269

sashterenshus@gmail.com

אור החיים בני ברק

חדוה זכריש

058-320-6622

hedva@orhachayim.org

סמינר ב"י עלי באר

חנה אברהם

050-202-4520

chana180a@gmail.com

מעלות ב"י

פייגי שורצר

050-412-4312

feigiws@gmail.com

אוכלוסיית היעד:
הצוות החינוכי טיפולי המועסק במועד תחילת הקורס במעון יום לפעוטות ( 7פעוטות ומעלה) ,החייב באישור
קיומה של הכשרה פדגוגית עפ"י חוק הפיקוח.
תכנית הלימודים:
הלימודים הם לתעודת מחנך -מטפל במעונות יום לפעוטות .היקף הלימודים בתכנית הוא  220שעות ,מתוכן
 150שעות הכשרה עיונית ו 70-שעות הכשרה מעשית בליווי מדריכה פדגוגית.
תנאי קבלה:
עבודה בפועל כמחנך -מטפל במעון יום לפעוטות בעל רישיון מתוקף חוק הפיקוח והצלחה בראיון קבלה
לתכנית ההכשרה.
מועד ההכשרה:
יום בשבוע במשך שנה אחת .החל מהראשון ליוני ,ולא יאוחר מהראשון ליולי למשך שנה,
כל אחד מהלומדים ,בתום הלימודים ועם העמידה בכל דרישות התכנית ,יקבל מלגה על סך  2500ש.

זאב אלדר
מנהל תחום פיתוח פדגוגי
מינהל עובדי הוראה

משרד החינוך ,דבורה הנביאה  ,2ירושלים ,טלפון073-3931441:

