
 

 

 
 

 להוראה לבי"ס היסודי תעודת הוראה שנייה/ הרחבת הסמכה 

 2023  - 2022שנה"ל תשפ"ג,  

 

 משני מרכיבים:  התכנית בנויה  

 ספר. -חובה לכולם, וכוללים שיעורים במכללה והתנסות מעשית בבית -לימודי חינוך  ▪

 ומתבססת על לימודים אקדמאיים קודמים. במידת הצורך( )השלמות בתחום הדעת  ▪

 
 למורים/ות בפועל   –לימודי חינוך  תכנית

 

 יסודי. ההתכנית מיועדת לסטודנטים/ות  שמלמדים/ות  בהיקף של לפחות שליש משרה בביה"ס  

 
 בפועל  ות /תכנית לימודי חינוך לסטודנטים שאינם מורים

 
 יסודי. ההתכנית מיועדת לסטודנטים שאינם מלמדים בהיקף של לפחות שליש משרה בבה"ס 

 
 

 

 נ"ז ש"ש  קורסים ש"ש  תחום  

לימודי  

 חינוך
 4 2   אוריינות שפה / מתמטיקה 2

הכשרת  

 קלינית 
10 

 4 2 גיבוש זהות 

 4 2 ליווי התנסות מעשית 

כמקום   עבודתם בבית הספר תוכר – מורים בפועל   –ה התנסות בהורא
   .  במקום התנסות בפועל  ה מלווהסדנ וללמוד   ידרשו ו  ההתנסות

6 12 

 24 12 "כ סה 12 

 נ"ז ש"ש  קורסים ש"ש    תחום

לימודי  

 חינוך
 4 2 אוריינות שפה / מתמטיקה  2

הכשרת  

 קלינית 
10 

 4 2 גיבוש זהות 

 4 2 ליווי התנסות מעשית 

 12 6 יום התנסות בבית הספר  

 24 12 סה"כ  12 



 

 

 השלמות חוגיות 

 . פטורים מהשלמותסטודנטים שמגיעים מתחום דעת זהה לתחום תעודת ההוראה  •

יכולים   ש"ש ומטה  10בתחום הדעת ו/או נדרשים בהיקף השלמות של נטים הפטורים מהשלמות סטוד •

ובתנאי שיקדישו לכך את ימי הלימוד, ימי ההתנסות ושעות הלמידה    ,בשנה אחתלסיים את התכנית 

   המקוונות.

ילמדו את תכנית הלימודים   ש"ש  10מעל  בהיקף של  השלמות בתחום הדעת לסטודנטים הנדרשים   •

 משך שנתיים: ב

 . ימודי חינוךתכנים מלו השלמות בתחום הדעת בהתאם לתכנית האישית -בשנה א'

  את ההתנסות המעשית בבית הספרו  ילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית  -בשנה ב' 

 וליווי ההתנסות. 

 

 משך הלימודים וימי הלימוד  -תכנית הלימודים  

 ימי הלימוד 

 ד' בקמפוס ו/או בימים מרוכזים ו/או מקוונים.   ילמדו בימי קורסי החינוך 

 ההתנסות המעשית תתקיים בבית הספר בימי ג'. 

 משך הלימודים 

ובימים    סטודנטים הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת, יידרשו ללמוד קורסים בנוסף לקורסי תכנית החינוך

 הנדרש. . משך הלימודים יקבע בהתאם להיקף ההשלמות אחרים מימי הלימוד של התכנית

 

 : ש"ש ומטה ילמדו תכנית חד שנתית 10סטודנטים הנדרשים ללמוד השלמות בתחום הדעת בהיקף של 

 

  דותכנית    ילמדו , ש"ש  10 -מ סטודנטים הנדרשים ללמוד השלמות בתחום הדעת בהיקף של למעלה 

 ת: ישנת

 + השלמות בתחום הדעת.     לימודי חינוך במכללה )יום ד'(  – בשנה ראשונה

 השלמות בתחום הדעת. המשך ה+ קורס ליווי התנסות +  התנסות בבית הספר ) ימי ג'( ם יו  –בשנה השנייה 

   

 

 
 
 

 ללימודי החינוך  ימים נוספים יום ד  יום ג   יום ב 

התנסות בבית   
 הספר

השלמות חוגיות בהתאם לימי הלימודים   במכללה  חינוך לימודי 
א'   , באחד או יותר מהימים הבאים:בחוג 

 או ה' /ו/או ב' ו 

 ללימודי החינוך  ימים נוספים יום ד  יום ג   יום ב  

שנה  
 א 

  חינוך לימודי   
 במכללה 

במשך השנתיים יהיה על הסטודנטים  
בהתאם   ,השלמות חוגיותלהשלים קורסי 

, באחד או יותר  לימי הלימודים בחוג
 א' ו/או ב' ו/או ה'  מהימים הבאים:

שנה  
 ב'

התנסות בבית   
 הספר

 



 

 

 

 התנסות מעשית 

במהלך התכנית, הסטודנט מתנסה בבית הספר משך שנת לימודים שלמה, מתחילתה ועד סופה,    •

למשך יום קבוע בשבוע ועוד תשעים שעות בודדות הפזורות    20/6/2023ועד  1/9/2022-החל מה

סטודנטים בכל בית ספר, בהנחיית מדריכ.ה פדגוגי.ת )מד"פ(   8-10לאורך השנה, בקבוצות של 

ההוראה. ההתנסות כוללת הוראה בכיתה, הוראה פרטנית,  -מכשיר.ה )מ"מ( ממקצוע -ובליווי מורה

   .ערכיות, ועוד משימות מתחום עבודת המורה -הובלה של פעילויות חברתיות 

סדנה קבוצתית ומפגשים אישיים בהנחיית המד"פ, ומפגשים אישיים עם המ"מ  ההתנסות כוללת  •

 מרים ועוד.  מעשה, הכנת חו-להכנת שיעורים וניתוחם לאחר

הסטודנט לוקח חלק בימי ההיערכות בסוף חודש אוגוסט, בהתאם ללוחות הזמנים בבתי הספר   •

 והנחיות המד"פ. 

לוח חופשות הסטודנט זהה ללוח חופשות המורה בבית הספר )פרט לתקופות מבחנים, תקופות אלו   •

 גמישות יותר על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבחן(. 

ת בתי הספר  שית בניהול ד"ר אסנת זורדה, מנהלת ההתנסות, מתוך רשימבחירת בית הספר נע  •

 המכשירים העובדים בשותפות עם המכללה.  

  -יסודי  -סטודנטים בעלי ניסיון בהוראה של שליש משרה לפחות העובדים בפועל כמורים בבה"ס העל  •

מנהל בית  בחן האפשרות להכיר בעבודתם כמקום ההתנסות, בכפוף לאישור מנהלת ההתנסות ו ית

במקום ההתנסות יידרשו ללמוד סדנה מלווה שתלמד באופן מקוון ביום אחר מימי הלימודים  הספר.  

רגילה.  מעשית  התנסות למוד יידרשו סטודנטים אלה ל -ללא אישור כאמור  ובתיאום מנחת הסדנא. 

 משכר לימוד.  פטור מהתנסות אינו מקנה הפחתה

    
 

   בקישור המצורףמידע  -  שכר לימוד
 

 לפניות ובירורים בנושאי שכר לימוד, תשלום מקדמה והסדר תשלומים: 

 פניה לשכר לימוד -/ דרך בקשות בפורטל  sl@oranim.ac.ilלמדור שכ"ל:   יש לפנות

 

 

 

 

 

 

 ט.ל.ח   . מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/finance-department/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf
mailto:sl@oranim.ac.il

