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הצעה להכשרת חיילים/ות משוחררים לעבודה מועדפת במסגרות חינוכיות לגילאי לידה עד שלוש
התוכנית המוצעת מיועדת לחיילים/ות משוחררים המעוניינים להשתלב בעבודה מועדפת במסגרות חינוכיות
לפעוטות בגיל לידה עד שלוש בתפקיד מחנכת-מטפלת .ההצעה מבוססת על ניסיון רב שנים בתחום
ההכשרה של מחנכות-מטפלות ,מתוך הכרה במרכזיותן בחיי היום יום של הפעוטות וחשיבות איכות עשייתן
ומיומנויותיהן למען רווחתם והתפתחותם המיטבית של הילדים.
כמו כן נלקח בחשבון היותם של המועמדים להכשרה בראשית דרכם המקצועית והתעסוקתית ,ללא כל ניסיון
קודם בנושא.
מטרת התוכנית:
להקנות ללומדים את העקרונות ,הידע והכלים הבסיסיים הדרושים להבטחת מענים מותאמים לצורכיהם
ההתפתחותיים הפיזיים ,הרגשיים ,הקוגניטיביים והחברתיים של תינוקות ופעוטות עד גיל  ,3בסביבה
בטוחה ,בריאה ומטפחת.

מבנה הקורס:
הקורס יכלול היבט עיוני והיבט התנסותי-מעשי.
 .1לימודים עיוניים מרוכזים במהלך חודש ימים טרם שילוב הלומדים בעבודה 20 ,יום 160 ,שעות
לימוד .חיוני שתקופה זו תוכר לצורך קבלת דמי אבטלה.
 .2המשך הכשרה עיונית ומעשית תוך כדי עבודה להשלמת תכנים עיוניים ,לחקר ההתנסות ולהדרכת
הלומדים 25 :שבועות 8 ,שעות לימוד ( 1לשבוע או פעמיים בשבוע אחה"צ) 200 ,שעות לימוד.
 .3קורס עזרה ראשונה ובטיחות הטיפול בתינוקות ובפעוטות – כ 40 -שעות לימוד.
 .4עבודה מעשית לאורך כל תקופת ההכשרה במסגרת חינוכית לגילאי  ,0-3בהיקף שעות שלא יקטן מ-
 400שעות עבודה מעשית .בתקופה זו הלומדים יקבלו שכר מהמעסיק ,כמקובל במסגרות החינוכיות.
סה"כ 400 :שעות עיוניות ו 400 -שעות התנסות.

תכני הקורס:
הלימודים יכללו בין השאר את הנושאים הבאים:
התפתחות ילדים בגילי לידה עד שלוש
היגיינה ,תזונה ובריאות,
דרכי הוראה וטיפול בפעוטות
הסביבה החינוכית והטיפולית  -הטיפול היומיומי ,סדר היום ,ארגון הסביבה החינוכית
הקשר עם משפחת הילד
ילדים בסיכון
אתיקה מקצועית
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תנאי קבלה:
 12שנות לימוד לפחות
ועדת קבלה
אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה לעבודה עם ילדים
אישור על העדר רישום פלילי
התחייבות לעבודה שנה אחת לפחות ,בתום הלימודים העיוניים.

הגופים המכשירים והסמכת מסיימי ההכשרה העיונית והמעשית:
הלימודים יתקיימו במכללות לחינוך ,בעלות ניסיון בתחום ההכשרה של מטפלות-מחנכות למעונות יום ולגנים
פרטיים .פיזור המכללות בארץ יהיה בהתאם לביקוש.
מסיימי ההכשרה יהיו זכאיים לתעודה של מחנכת מטפלת לגילאי לידה עד .3

המלצות:
 הכרה בשעות הלימוד כנקודות זכות להמשך לימודים בתחום החינוך במסגרות המוכרות ,כולל לימודיםאקדמיים .זאת לנוכח הצורך הדחוף לפתח עתודה של אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך ובמקביל ,החשיבות
של יצירת מסלול קידום לחיילים/ות משוחררים ,הנמצאים בראשית דרכם התעסוקתית.
 הכרה של משרד העבודה והרווחה בקורסים ,ומתן אפשרות לתלמידים לגשת לבחינות סיווג  1בתוםההכשרה.

נשמח להיפגש ולהרחיב את הדיון בפרטי ההצעה .ניתן לפנות לח"מ בטלפון שמספרו .054-2441977
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