
 

 

 
 

י') -יסודי (לכיתות ז'-העל לבית הספרבחוגי מדעי החברה והרוח תכנית הכשרת אקדמאים 
  תש"ף שנה"ל 
  

 תאריך:         מוסד לימודים:                         חוג/י לימוד :  ת"ז:                            שם :       
 

ומתבססת על לימודים מידת הצורך) ב( והשלמות בתחום הדעתהתכנית בנויה מלימודי חינוך 
 אקדמאיים קודמים.

 
 תכנית לימודי החינוך

 

 
 

 השלמות חוגיות

 .פטורים מהשלמותום תעודת ההוראה סטודנטים שמגיעים מתחום דעת זהה לתח    •

"ש/ ש 10עד יקף של הד השלמות בוום הדעת או נדרשים ללמסטודנטים הפטורים מהשלמות בתח    •
 ע.השבובהתאם לזמינותם במהלך  ,תבשנה אחיכולים לסיים את התכנית  נ"ז 20

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

 :במשך שנתייםהלימודים 

 כנית האישית.בתחום הדעת בהתאם לת השלמות -בשנה א' 

  

 נ"ז ש"ש קורסים ש"ש תחום
פריסה לפי שנים 
 בתוכנית דו שנתית

  ----- ----- עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זה"ב  לימודי יסוד

 

 לימודי חינוך

 

12 

 

 ב' 4 2 התלמיד א'

 ב' 4 2 התלמיד ב'

 ב' 2 1 ה חינוך וחברה שיח וחשיב

 ב' 4 2 סדנא לפיתוח סמכות אישית ומקצועית 

 ב' 4 2 דרכי הוראת תחום הדעת 

 ב' 2 1 (קורס מרוכז) מורים, הורים וקהילה 

 ב' 4 2 כקבוצה לומדת הכיתה

התנסות 

אינטגרטיבית 

 מעוגנת שדה

6 

תוכר עבודתו של  –התנסות בהוראה 
 הוא עובד הסטודנט בבית הספר בו 

 
4 8 

 ב'

  -סדנא לליווי עבודה מעשית  
 מורים בפועל ילמדו את הסדנא במכללה
 במפגשים מרוכזים אחת למס' שבועות 

 

2 4 

  36 18 סה"כ 18 



 

 

פי שמפורטים לימודי החינוך ככנית האישית, ואת בהתאם לת ילמדו את ההשלמות שנותרו -ב'בשנה 

 בטבלה למטה. 

 
 מעשית התנסות

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

 8-10בשבוע), בקבוצות של שעות (יומיים  14למשך  20/6/2019ועד  1/9/2019-החל מה

ערכיות, -כוללת הוראה בכיתה, הובלה של פעילויות חברתיות ההתנסות בית ספרכל סטודנטים ב

 וכדומה. כמו יינתן קורס שנתי בביה"ס במהלך היום.

בנוסף על כל סטודנט להגיע לבית הספר לפעילויות מיוחדות (ימי הורים, ישיבות פדגוגיות, טיולים,  •

, ביקורי בית אצל התלמידים, שיחות מסיבות כיתהאספות הורים, ערכות באוגוסט, טקסים, ימי הי

 60בסך הכל יש לצבור  .וכו') בהיקף כולל של עוד שתי שעות בשבוע (אלו שעות גמישות) הורים

בהתאמה ללוח הזמנים  תבשנה . השתתפות הסטודנט בפעילויות השונות נקבעגמישות שעות 

 האישי של כל סטודנט.

 ודנט לוקח חלק בימי ההיערכות בסוף חודש אוגוסט, בהתאם ללוחות הזמנים בבתי הספר.הסט •

ת מבחנים, תקופות אלו ולוח חופשות הסטודנט זהה ללוח חופשות המורה בבית הספר (פרט לתקופ •

 גמישות יותר על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבחן).

אך  לת ההתנסות. ניתן לבחור בית ספרבחירת בית הספר נעשית בתיאום עם אסנת זורדה, מנה •

 . ת בתי הספר המכשירים העובדים בשותפות עם המכללהמתוך רשימ ורק

 גובה המלגה טרם פורסם.  .תינתן מלגה בכפוף להחלטת משרד החינוך •

תבחן , ומעלה שנת הוראהוותק של סטודנטים אשר עובדים בפועל כמורים בבה"ס העל יסודי מ •

ובכפוף לאישור  כמקום ההתנסות, בכפוף לאישור מנהלת ההתנסות האפשרות להכיר בעבודתם

, בנוסף ידרשו . במידה ולא יהיה אישור, יידרשו סטודנטים אלה להתנסות רגילהמנהל בית הספר

 ללמוד קורס נוסף במכללה. 

סטודנטים אשר עובדים בפועל כמורים בבה"ס העל יסודי פחות משנת הוראה אחת יידרשו  •

בהתנסות של יום אחד בשבוע. ניתן לבחור בית ספר אך ורק מתוך רשימת בתי הספר המכשירים 

 העובדים בשותפות עם המכללה. 

   
 

 ימי לימוד - תכנית הלימודים

 

 חינוך לימודי -תכנית חד שנתית

 ית החינוך הכתובה מטה, יתקיים שבוע מרוכז בשבוע הראשון של חופשת הסמסטר. בנוסף לתכנ

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 



 

 

 
עד  08:15
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 8:00-15:00 
 התנסות מעשית

 בביה"ס

 
 

לימודי 
חינוך 

 במכללה

8:00-14:00 
 התנסות מעשית

 בביה"ס

 
 
 

 14:00-15:00 
 בית הספרקורס ב

 
 

 

 
 

 לימודי חינוך -ית דו שנתיתתכנ
 

 בנוסף לתכנית החינוך הכתובה מטה, יתקיים שבוע מרוכז בשבוע הראשון של חופשת הסמסטר.
 
 
 
 

 

שנה 
 א'

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

08:15 
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19:00 

 
בתחום  השלמות

 הדעת 
 

בתחום  השלמות
בתחום  השלמות   הדעת 

 הדעת 

שנה 
 ב'

08:15 
עד 

19:00 
 

8:00-15:00 
 התנסות מעשית

 בביה"ס

לימודי 
חינוך 

 במכללה

8:00-14:00 
 התנסות מעשית

 בביה"ס
 

 
14:00-15:00 

 בית הספרקורס ב
 

 
 

 -טאז' ורישיון הוראה ס
תעודת כדי ללמד בבתי ספר של משרד החינוך, כל בוגר חייב בתעודת הוראה וברישיון הוראה. 

 החובות האקדמיים לתעודת הוראה.         ניתנת ע"י המכללה בסיום ההוראה

 ניתן ע"י משרד החינוך בסיום  שנת הסטאז' ובסיום סדנת סטאז' שמתקיימת באורנים. רישיון הוראה

  סטאז': תעודת ההוראה תינתן גם אם הסטודנט לא עשה שנת 

                                                      אין קשר בין קבלת תעודת ההוראה לבין סיום סטאז' וסדנת סטאז'.                  
מהחובות האקדמיים של תעודת ההוראה, וסיום כל חובות  80%את הסטאז' ניתן לעשות לאחר סיום 

 , אותן עזרה ראשונה, זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות,ההתנסות המעשית וסדנאות חובה ( הדידקטיקה

לתכנית בנוסף  יידרשו ללמוד קורסים ,הדעת בתחום סטודנטים הנדרשים בהשלמות
הקורסים של כל סטודנט, בהסתמך  שימתלר החינוך. מועדי הקורסים ייקבעו בהתאם

 '.הו/או  'ב ו/או 'א:  הם ההשלמה קורסי של הלימוד האישית. ימי על התכנית

 

יידרשו ללמוד  בשנה א', הדעת בתחום השלימו את קורסי ההשלמותשלא סטודנטים 
 בשנה ב' את יתרת הקורסים בנוסף לתכנית לימודי החינוך.



 

 

 

 

 

). הסטאז' ייעשה ע"י הבוגר בבית ספר, במקצוע אותו למד לתעודת דיםניתן ללמוד במהלך שנת הלימו

 .                                                                                                 משרה 1/3הוראה בהיקף של 

 הכשרת אקדמאים להוראה -שכר לימוד

 .ית הלימודיםשכר הלימוד נקבע בהתאם למספר הנקודות בתכנ
נכון לשנה"ל תשע"ט), ₪ (  13,794שכר לימוד  100%נ"ז) התשלום יהיה בגובה   72ש"ש ( 36עד 

 הסכומים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם. 

אך סך כל שכ"ל ללימודי תעודת הוראה ₪,  575עלות כל שעה נוספת  -נ"ז) ומעלה 74ש"ש ( 37-החל מ

₪  900-ת לימוד יתווספו אגרות ותשלומים נלווים בסך של כשכר לימוד. לכל שנ 200%לא יעלה על 

  לשנה.
 

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


