
 

 

 

 תכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחוגי מדעי החברה והרוח לבי"ס העל יסודי 

 2023 - 2022תעודת הוראה שנייה/ הרחבת הסמכה , שנה"ל תשפ"ג, 

 

 משני חלקים :התכנית בנויה 

 מלימודי חינוך  •

השלמות חוגיות יינתנו  - ומתבססת על לימודים אקדמאיים קודמים השלמות בתחום הדעת •
 למד, סטודנטים מתחום זהה לא יידרשו בהשלמות. בהתאם לתואר הנ 

 
 לימוד חינוך

תכנית הלימודים האישית מוצגת בטבלה אחת מבין השתיים, בהתאם לניסיון התעסוקתי של 
 המועמד.  

 
 בפועל  ות/למורים –כנית לימודי חינוך ת

 יסודי.בביה"ס על לפחות שליש משרה  בהיקף של  ות /למדיםמש ות /התכנית מיועדת לסטודנטים

 
 בפועל ות/כנית לימודי חינוך לסטודנטים שאינם מוריםת

 . העל יסודי בבה"סבהיקף של לפחות שליש משרה  שאינם מלמדיםהתכנית מיועדת לסטודנטים 

 
   

 

 נ"ז ש"ש  קורסים ש"ש  תחום  

לימודי  

 חינוך
 4 2 דידקטיקה להוראת המקצוע   2

הכשרת  

 קלינית 
8 

 4 2     נושאים מתקדמים בהוראה מכלילה 

כמקום   עבודתם בבית הספר תוכר – מורים בפועל   –התנסות בהוראה 
פיתוח זהות   - שנתי במקום סדנא קורס  וללמוד רק   ידרשו ו  ההתנסות

 ילמד במהלך יום הלימודים. הקורס   .  חינוכית

6 12 

 20 10 "כ סה 10 

 נ"ז ש"ש  קורסים ש"ש  תחום  

לימודי  

 חינוך
 4 2 דידקטיקה להוראת המקצוע   2

הכשרת  

 קלינית 
7 

 4 2 נושאים מתקדמים בהוראה מכלילה   

 4 2 פיתוח זהות חינוכית 

 6 3 יום התנסות בבית הספר  

 18 9 סה"כ  9 



 

 

 

 השלמות חוגיות  

 .פטורים מהשלמותסטודנטים שמגיעים מתחום דעת זהה לתחום תעודת ההוראה     •

  10עד ים ללמוד השלמות בהיקף של סטודנטים הפטורים מהשלמות בתחום הדעת או נדרש    •

 בהתאם לזמינותם במהלך השבוע. ,בשנה אחתיכולים לסיים את התכנית  נ"ז 20ש"ש 

 השלמות בתחום הדעת ילמדו את תכנית   נ"ז 20ש"ש/  10 מעלסטודנטים הנדרשים ללמוד     •

 : במשך שנתיים הלימודים

 השלמות בתחום הדעת בהתאם לתכנית האישית. - בשנה א'

ילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית, ואת לימודי החינוך כפי   - ה ב'בשנ

 .שמפורטים בטבלה למטה

 

 התנסות מעשית 

משך שנת לימודים  ב, אחד קבוע בשבועיום בבית הספר במהלך התכנית, הסטודנט מתנסה  •

  8-10, בקבוצות של 20/6/2023ועד   1/9/2022-שלמה, מתחילתה ועד סופה, החל מה

מכשיר.ה )מ"מ(  -טודנטים בכל בית ספר, בהנחיית מדריכ.ה פדגוגי.ת )מד"פ( ובליווי מורהס

ההתנסות כוללת הוראה בכיתה, הוראה פרטנית, הובלה של פעילויות   ההוראה.-ממקצוע

סדנה קבוצתית ההתנסות כוללת   .ערכיות, ועוד משימות מתחום עבודת המורה-חברתיות

-, ומפגשים אישיים עם המ"מ להכנת שיעורים וניתוחם לאחרומפגשים אישיים בהנחיית המד"פ

 מעשה, הכנת חומרים ועוד. 

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 בחירת בית הספר נעשית בניהול ד"ר אסנת זורדה, מנהלת ההתנסות, מתוך רשימ •

 המכשירים העובדים בשותפות עם המכללה. הספר 

- ם בעלי ניסיון בהוראה של שליש משרה לפחות העובדים בפועל כמורים בבה"ס העלסטודנטי •

בחן האפשרות להכיר בעבודתם כמקום ההתנסות, בכפוף לאישור מנהלת ההתנסות ית -יסודי 

 -ללא אישור כאמור  .שנתיסדנה קורס במקום ההתנסות יידרשו ללמוד ומנהל בית הספר. 

 פטור מהתנסות אינו מקנה הפחתהרגילה. מעשית סות התנלמוד יידרשו סטודנטים אלה ל

 משכר לימוד.

   
 

 



 

 

 ימי הלימוד -תכנית לימודים 

 לימודי חינוך - תכנית חד שנתית

תכנית זו מתאימה לסטודנטים שלימודיהם האקדמאיים הם מתחום קרוב לתחום ההוראה אותו 

טה, או מתחום זהה ואינם ש"ש ומ 10לומדים ונדרשים להשלים קורסים בתחום הדעת בהיקף של 

 נדרשים בהשלמות כלל. 

שעות  
 לימוד 

 יום ה'  יום ד'  יום ג'  יום ב'  יום א' 

10:00  
עד  

17:15 

לימודי חינוך    
 במכללה 

 

 התנסות מעשית 

   בביה"ס

8:00-13:30 

 

 

 

 

 

 סטודנטים הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת, יידרשו ללמוד קורסים בנוסף לתכנית לימודי החינוך. 

 ים להשלמה ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט/ית.הקורס

ימי הלימוד של קורסי ההשלמה יהיו באחד או יותר מהימים הבאים ובהתאם לתכנית האישית 

 שנקבעה לכל    סטודנט: א' ו/או ב' ו/או ה'. 

 לימודי חינוך   - תכנית דו שנתית
 

ותו תכנית זו מתאימה לסטודנטים שלימודיהם האקדמאיים הם מתחום רחוק לתחום ההוראה א

 ש"ש. 10לומדים ונדרשים להשלים קורסים בתחום הדעת בהיקף של מעל 

שנה  

 א' 

 יום ה'  יום ד'  יום ג'  יום ב'  יום א'  שעות לימוד 

עד   08:15

19:00 

 

השלמות  אופציה ל

 בתחום הדעת  

 

השלמות  אופציה 

 בתחום הדעת  
  

השלמות  אופציה ל

 בתחום הדעת  

שנה  

 ב'

עד   10:00

17:15 

  

 

לימודי חינוך  

 במכללה 

 התנסות מעשית 

   בביה"ס

8:00-13:30 

 

 



 

 

 

ויידרשו להמשיך סטודנטים הנדרשים בהשלמות בתחום הדעת, יחלו ללמוד קורסים אלה בשנה א' )

ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי של  . הקורסים להשלמהללמוד אותם בשנה ב' בהתאם לצורך(

 ית./הסטודנט

ההשלמה יהיו באחד או יותר מהימים הבאים ובהתאם לתכנית האישית  ימי הלימוד של קורסי

 שנקבעה לכל סטודנט : א' ו/או ב' ו/או ה' 

  שכר לימוד

 בכפוף להנחיות משרד החינוך .  9/22לקראת   התעריפים לשנה"ל תשפ"ג יעודכנו

  לפי שעה אקדמית.    בלימודי תעודת הוראה שניה/הרחבת הסמכה התשלום הוא

 ₪   740עלות כל שעה היא   ש"ש 19עד 

 ₪ לשעה. 740   קורסים חוזרים בשנה השנייה של הלימודים יחויבו בתשלום נפרד, בעלות של

 ₪ לשנה.  900-לכל שנת לימוד יתווספו אגרות ותשלומים נלווים בסך של כ

 
 

 מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. 

 ט.ל.ח   - יתכנו שינויים בתכנית הלימודים י

 


