
 שלום לכולכם,

היכרות עם הוראת השל"ח ומאפשר נקודת זינוק לכניסה לעבודה כמורים לשל"ח המאפשר  קורסבאורנים מתקיים 
הוקראה ולמידה ובאופן העברתם, בשילוב  ק הלכה למעשה בתכני הלימוד בשל"חבחט"ב ובתיכונים. הקורס עוס

בהתייחסות מתמדת לענייני חברה המשתפת את התלמידים בלמידה באופן פעיל,  בהוראה סדנאיתכיתה ושדה, 
 )הפרט בקבוצה, הקבוצה, ועד לכל אוכלוסיית ישראל(.

 שילמדו בקורס: נושאים

 ההתבוננות בנוף, מבנה הנוף ומקומו של האדם בתמונת הנוף. .1
 הבנת ההווה דרך הכרת העבר. –ארכיאולוגיה  .2
 תיישבות מייצרים תרבות חומרית, שבתורה מייצרת תרבות רוחנית.כיצד אילוצי מקום הה –ההר  .3
( של עולם הטבע בישראל. בקנה מידה עולמיארץ ישראל כמקום בו נוצר מגוון מיוחד ) –מפגש טבע  .4

 הבנת הסיבות להיווצרותו, הכרתו, והפעולות הנדרשות לשימורו.
, חשיבות הכרת כיוםגם ו אלפי שניםלאורך ארץ ישראל כמקום בו נפגשות תרבויות  –מפגש תרבויות  .5

 התרבויות וההבנה שחיינו כיום הם תוצר של מפגשים אלה.

 גיאוגרפיה, א"י, מקרא, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, מל"חללומדים בחוגים:  קורס זה מתאים
  וביולוגיה )בשילוב היסטוריה, א"י, ג"ג, מקרא, ג"ג(

 מסגרת הקורס "קמפוס של"ח":

. השיעורים דורשים השתתפות פעילה, כל שנתי(שעתיים שבועיות, באורנים ) "של"ח"קמפוס קורס  .1
 סטודנט יתכנן ויעביר שני שיעורים בהנחיית מורה הקורס.

  נקראים "ימי שדה", בהתאם לנושאי הלימוד. –ימי סיור  5 .2

 לעבודה בהוראת של"ח:ה מסלול הקבל

שעות של פעילות מגוונת בשטח )משתתפי הקורס באורנים עושים  24 - מרכז הערכה של של"ח ארצי  .1
 את מרכז ההערכה לפני פסח(.

 ראיון אצל המפקח הממונה על השל"ח באחד המחוזות וקבלת משרה לשנת הלימודים הבאה. .2
 תחילת העבודה בהוראת של"ח. .3
מחוייבים בשבועיים בוגרי הקורס באורנים קורס מורי של"ח בשבועות הראשונים לשנת הלימודים.  .4

הקורס ממשיך במספר מפגשים חד יומיים לאורך השנה במחוז בו  השבועות של הקורס. 4מתוך 
 עובדים.

כל מורה חוייבים בשנת סטאז', מורי השל"ח מ –ו כל מורה חדש במערכת החינוך מכ –סדנת סטאז'  .5
 מורה חונך ומנחה. -כפול חדש מקבל ליווי מקצועי 

טיול. מתבצעים בשבועות מרוכזים ימי  5-בכל אחד מפגש הכנה ו –קמפוסים להכרת חבלי ארץ  6 .6
 במהלך השנתיים עד שלוש הראשונות לעבודה.

 לאחר השלמת תכנית ההכשרה בהצלחה ניתן לקבל רישיון הוראה בשל"ח. .7

המפגש עם התלמידים , שקרובים ללבווהאדם אני מאמינה שמי שטיולים ואהבת הארץ  -בנימה אישית יותר 
עבורו אינו רק זירה להעברת חומר הלימודים אלא מקום בו אפשר להכיר ולפעול ביחד, ליצור קבוצה המבצעת 

בנוסף על האפשרות להגדיל את  להתאים לו במיוחד. זאת  יכולביחד מגוון משימות בכיתה ובשטח, קורס זה 
 כאשר מסיימים את התואר.תעסוקה האפשרויות "מלאי" 

 מח לשוחח או במייל או בטלפון עם כל אחד ואחד מכם אודות המסלול ודרישותיואש

  .)קורס שנתי( 17:30-19:00בשעה  שניבימי  יתקייםהקורס 

 הרשמה אצל תמר הולצמן בפקולטה.
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