
ס יסודי  "להוראה לביההכשרת אקדמאים 

2018/ 2017ח  "תשע

.מקרא, לשון, ספרות, מדעים וטבע, אנגלית, מתמטיקה: תחומי דעת 



תכנית חד שנתית  –מבנה תכנית הלימודים 
יום ביום א

לימודי חינוך  –אורנים + ס "ביה

יום ג

לימודי חינוך–אורנים 

יום ד

אורנים

ימים מרוכזים בחופשות  יום ה

סמסטר

ב' סמסא' סמסב' סמסא' סמסב' סמסא' סמסב' סמסא' סמסב' סמסא' סמס

. סדנת זהות *

.סדנת מגדר ומיניות*

.  סדנת אומנויות בהוראה*

בטחון  , ב "זה–סדנאות יסוד * 

. ר"ועובטיחות 

8:15-9:45
השלמות  

בתחום הדעת   

בהתאם לתוכנית האישית  *

08:00-14:00–
מעשיתהתנסות 

ס"בביה

הכיתה כקבוצה חברתית  

ס"התנסות מעשית בביה

השלמות בתחום הדעת  

בהתאם לתוכנית האישית*
10:00-11:30

במרחב בית הספרהמורה12:00-13:30

14:00-15:30

נסיעה לאורנים
במרחב חייו  הילד14:00-15:30

דידקטיקה  בזהות מקצועיתאזהות מקצועית15:45-17:15

ביקורתית  התבוננותויסות עצמי  17:30-19:00

על פילוסופיות חינוכיות  

ש"ש29/ ז "נ60:  וההתנסותהנקודות הנדרשות בתכנית החינוך ' מסכ "סה

( .ש"ש26/ ז"נ52–מקסימום )על פי לימודים קודמים ייקבע ,הדעתהנדרשות בתחום כ היקף הנקודות "סה

!!!!   שימו לב 

.חינוךהכוללת יום אחד של לימודי תחום דעת בנוסף ללימודי , יכולים ללמוד את תעודת ההוראה בשנה אחתהשלמה ש"ש8מתחומים קרובים שיש להם עד מועמדים *

.היקף לימודיהם וימי הלימוד ייקבעו בהתאם לתכנית האישית , השלמה ש"ש8מעל ללמוד מועמדים המחויבים*    



תכנית דו שנתית  –מבנה תכנית הלימודים 
ראשונהשנה 

יום גיום ביום א

לימודי חינוך–אורנים 

ימים מרוכזים  יום היום ד

סמסטרבחופשות 

8:15-9:45

השלמות  

בתחום  

הדעת   

בהתאם *

לתוכנית  

האישית 

השלמות  

בתחום  

הדעת

בהתאם *

לתוכנית  

האישית

ויסות עצמי  

השלמות  

בתחום  

הדעת 

בהתאם *

לתוכנית  

האישית

.  סדנת זהות *

.  סדנת איתור*

.סדנת מגדר ומיניות*

סדנת אומנויות  *

. בהוראה

, ב"זה–סדנאות יסוד * 

ר"ועובטיחות בטחון 

זהות  10:00-11:30

אמקצועית

זהות 

במקצועית

במרחב חייו  הילד12:00-13:30

דידקטיקה  14:00-15:30

במרחב חייו  הילד15:45-17:15

התבוננות17:30-19:00

ביקורתית על  

פילוסופיות  

חינוכיות  

ש"ש25/ ז "נ50: הנקודות הנדרשות בתכנית החינוך וההתנסות   ' כ מס"סה

( .ש"ש26/ ז"נ52–מקסימום )ייקבע על פי לימודים קודמים ,כ היקף הנקודות הנדרשות בתחום הדעת"סה

שנה שנייה  

יום ביום א

התנסות  

ס"בביה

יום דגיום 

ס  "התנסות בביה

לימודי חינוך  + 

באורנים

ימים מרוכזים  יום ה

סמסטרבחופשות 

השלמות  8:15-9:45

בתחום  

הדעת   

בהתאם *

לתוכנית  

האישית 

08:00-14:00

–
מעשיתהתנסות 

ס"בביה

08:00-14:00

–
התנסות מעשית

ס"בביה

השלמות  

בתחום הדעת  

בהתאם *

לתוכנית  

האישית

.  סדנת זהות *

.  סדנת איתור*

.סדנת מגדר ומיניות*

. סדנת אומנויות בהוראה*

, ב"זה–סדנאות יסוד * 

ר"ועובטיחות בטחון 

10:00-11:30

12:00-13:30

השלמות  14:00-15:30

בתחום הדעת

בהתאם *

לתוכנית  

האישית 

נסיעה לאורנים  

15:45-17:15
הכיתה כקבוצה 

חברתית  

במרחב בית  המורה17:30-19:00

הספר



תחום הדעת  ומתבססת על  חינוך ומלימודי בנויה מלימודי ליסודי תכנית הכשרת אקדמאיים * 
.  הלימודים האקדמאיים הקודמים 

:  ניתן לסיים את לימודי ההכשרה להוראה בשנה עד שנתיים בהתאם לרקע ולהתמחות 

פטורים מהשלמות  –מועמדים בוגרי תואר ראשון באותו תחום הדעת של תעודת ההוראה 

.  בתחום הדעת

בהתאם לתכנית האישית  ' וה, ב' , בתחום הדעת  יילמדו בימים אההשלמות , למי שנדרש

.הקודמיםובהסתמך על הלימודים 

יהוו חלק ,יומיים התנסות מעשית ,(ח"תשע)סטודנטים אשר מתנסים בבית הספר בשנה הקרובה * 
.  ₪ 7000ויהיו זכאים למלגה מקסימלית בסך " אקדמיה כיתה"מתכנית 

.  ס"סכום המלגה ייקבע  על פי מועד תחילת ההתנסות בביה

התכנית להכשרת אקדמאים להוראה–לימודשכר * 

.הסכומים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם. שכר לימוד 100%(  ז"נ72)ש  "ש36עד 

.ח"ש-820אגרות ותשלומים נלווים בסך של כ +ח"ש 13,900ז היה"ל תשע"ל לשנה"שכ 100%
. שכר לימוד200%-אך לא יותר משח571עלות  שעה נוספת , ומעלה( ז"נ76)ש"ש38מ 

.ס גיליונות הציונים ששלחת"התוכנית הינה ראשונית ע .זה אינו מהווה מכתב קבלהמסמך 

.בסיורים ובתכנית הלימודים ,בשעות, ייתכנו שינויים בימים *

.ח.ל.ט *


