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 כז מופת  רמ           המכללה לחינוך לטכנולוגיה              ארגון גמלאי צה"ל                  –"צוות" 
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      25.5.21 
 תשפ"א סיוון' בדי             

 

 לתוכנית  להגשת מועמדות " קול קורא"    

 בתשפ"  – " טכנולוגיההוראת מקצועות ה "

 רקע

 ברציפות.   יתמינר הקיבוצים זו השנה השלישס מתקיימת ב "גיהנולות מקצועות הטכלהורא"תוכנית ה .1

 . "אפ תש בשנת רךלדיצא  כניתושילוב אנשי צוות בת  .2

 ופורשי כוחות הביטחון להוראה בבתי ספר על יסודיים.  חברי "צוות" -ועדת להכשיר פורשי צה"ל  י התוכנית מ .3

 .סמסטר קיץ( סמסטרים )ללא 4שכו על פני  מ יו   באוקטובר תשפ"ב הלימודים, עבור מחזור זה, יחלו .4

בשל המוטיבציה ומשמעותי ביותר,    גבוהסף  מו  ערךלפורשי כוחות הביטחון, יש  ו  י "צוות"ברח  -לפורשי צה"ל   .5

 ביטחוני  -רו במהלך שירותם הצבאי אותו צבבהדרכה בשל בשלותם והניסיון הרב  ו יכולתם האינטלקטואלית  ו

 

 מטרה 

במטרה    יסודיים  פר עלס  בתילבתחומי הטכנולוגיה   וראה  וטנציאל מתאים להשים בעלי פ אנ להכשיר    תוכניתה  טרתמ

בידם לעשות    תסייע  תוכנית. ה טכנולוגי בהתאם לביקוש הרב למורים בתחומים הללוחינוך הלטייב את כוח ההוראה ב

ה הצבאית  ןהנכו   מעבר  את  חינוכיות  ,ביטחונית-מהמסגרת  למסגרות  רבות,  שנים  פעלו  לשלב  בו  ,בהם  במערכת  כך 

  ך שליחותפחות מכת הקריירה השנייה/הנוספת ולא  ה מקצוע במסגרראהרואים בהו  ות הוראה איכותייםהחינוך כוח

   . ורצון לתרום למערכת החינוך מהידע והניסיון שלהם

 

 תוכנית שותפים ל

המכללה    -  בוציםסמינר הקי,  עובדי הוראההל  נמ   -  משרד החינוך שותפים:    "גיהנולות מקצועות הטכלהורא"  תוכניתל

    .מלאי צה"לון גארג -"צוות" -ו -לי אגף כח אדם במטה הכל  אמנויות,לטכנולוגיה ולך  האקדמית לחינו

 תוכנית מסגרת ומבנה ה

ויימשכו  בימי    יתקיימו   הלימודים .1 הקיבוצים  בסמינר  בסמסטר .  רצופים  סמסטרים  4שני  תתקיים  ההתנסות 

 י. שנבמסגרת הלימודים ביום   עי ללימודיםביהשלישי והר

   1202ר אוקטוב -מודים ת שנת הלימועד פתיח .2

תחבורה מתקדמת(,  מגמת ) אלקטרוניקה, רכב  ,חשמל: יתכנ תורשימת התמחויות הלימוד לבחירה במסגרת ה .3

   ן., אדריכלות ובניי ()תוכנה , מחשביםניהול עסקי,/ מכונות, תעשיה וניהול

 . לכל התמחות םלמספרי הנרשמי כפוףהתמחויות, ב לושש תפתחנה  בתשפ" נתבש •

 

 

   תוכניתמבנה ה
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 .  נ"ז 48 םהלימודי היקף  .1

 עיקריים:  מודים מחולקים לשלושה תחומיםהלי .2

 נ"ז.    22מכל מורה במדינת ישראל לתעודת ההוראה בהיקף של הנדרשים  קורסים בחינוך ופדגוגיה  .א

 נ"ז.   14של תחום התוכן בהיקף של צועות הטכנולוגיים ת המקראבהוקורסים העוסקים  .ב

)  12ה בהיקף של  וראבה   ות מעשיתנסהת .ג לימודים טכנו  זה יתקיים בבית  תחוםנ"ז.  בו מלמדים  לוגיים  ספר 

 . וצמד מורה מאמן ותיק ומנוסה וכן מדריך פדגוגי מטעם המכללהובמהלכו לכל סטודנט י 

 . מורה מוסמך בכירת  ודתע  ויקבל פיםם המשתתלימודיבתום ה .3

זלהנדסאים,   כנקודות  יחושבו  יחליטכוהלימודים  אם  לימודיעת ב  ות  את  להמשיך  תואלקרא  הםיד  ראשון ת  ר 

 . hB.EdTecמקצועות הטכנולוגיים ב

 

יוכר כוותק לשכר  למי שעסק בתחום הדעת אליו,  ותק קודם בעבודה  –  הכרה בוותק  במסגרת    הוא מוכשר ללמד, 

 .במשרד החינוך ף לאישור אגף כוח אדם בהוראהפוכב ,הסכמי השכר כאמור

 

 תנאי קבלה 

 +(30וכנית פוף לתכבהשלמות מלאה ) דת בגרותלתעו  זכאיםעמדים הומ .1

, תעשיה מחשבים/תוכנה,  ורכב  אלקטרוניקה, מכונותו  דיפלומה  במקצועות: חשמל  או מהנדסים בעלי   הנדסאים .2

   .אדריכלות ובניין, וניהול

 לדוגמא: לוגיסטיקה, תעשיה וניהול, ניהול עסקי, מחשבים(.) מחותלהת ואר אקדמי בתחומים משיקיםבעלי ת  .3

במסגרת ועדת הקבלה יבחנו .  14:30-16:30בין השעות    1.8.21:  אריךבתועדת קבלה וכנס למתעניינים יתקיימו   .4

ה היתר  בחינוךמוטיבציה  בין  להשתונכונות    לעסוק  בהמועמדים  בהוראה  על  לב  ספר  סיום יסודיים    -בתי  עם 

ו בדרישות  לאחר  ההכשרה  לתעוד שיעמדו  לגבי  ויינתנ במפגש    ה. ההסמכה  מ  הסברים  התכנים התכנית  בחינת 

 ישות מהסטודנטים. הנלמדים והדר 

 

 שכר לימוד

   . במידה ותהיינה כאלה  ויעודכן לאור הנחיות הות"ת לשנה זו   ₪  14000-כ  לתעודת "מורה מוסמך בכיר" ת כוללת  עלו

 שנה בגין ביטוח תאונות אישיות.  לכל יגבה תשלוםובנוסף  ד, תי שנות לימושכר הלימוד ייפרס לש

ני  )ש  ביטחון ובטיחות וזה"ב  ,זרה ראשונה עקורסים המתקיימים דרך מכון מופת:    לושהשכר הלימוד אינו כולל ש .1

 . האחרונים מקוונים(

התחייבותו של וזאת תמורת    ,בכל אחת משתי שנות הלימוד  ₪  5,800  " בסךהלוואה מותניתיק "עני משרד החינוך   .2

בתוכנ  הכשרתוהמשתתף  סיום  עם  הוראה  במשרת  להשתלב  שנה    ית  לכל  משרה  שליש  של  יקבל בהיקף  עבורה 

 . בת זו תינתן בכפוף לאישור משרד החינוך לקראת שנת תשפ"ילוואה מותנה. הלוואה מותנית

מלגת לקבל  יוכלו  ה  בנוסף,  בסך  מפעל  שנ  5,000פיס  משתי  אחת  בכל  כנגד  ₪  הלימוד  מעורבות   40ות  שעות 

שעות תרומה לקהילה לכל   80מורת  ₪ ת   10,000)סה"כ   . "ל תש"ףהמסייע לשנה  חברתית כמפורט בחוזר המערך

 (. התוכנית
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נו, יוכלו  "סל הפרישה", או חלק ממ שטרם מימשו את ,פורשי צה"ל/זרועות הביטחוןמקרב   תוכניתבהמשתתפים 

ות המידה מצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל", ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמ לסבסד את חלקם בשכר הלימוד בא

 מך זה טרם אושר תקציב(.)נכון למועד פרסום מס ימותהקי

 

 הנחיות לפעולה 

הרואיח .1 ה  םברים  לתנאי  והעונים  מתאימים  ל  קבלהעצמם  בה,   תוכניתהנדרשים  להשתתף  ומעוניינים  המוצעת 

, מלאשם    הפרטים הבאים:תוך שהם מציינים את    ,אילנה שורר–ן  שרושל מחוזות דן ו  עסוקהיפנו למנהלת הת

טלפו מספרי  השכלהגיל,  מגורים,  כתובת  מהשרן,  פרישה  מועד  צבאי/בי,   . ת שהמבוק  וההתמחותטחוני  ות 

 wcenter@tzevet.org.ilהפנייה תהיה במייל חוזר או למייל: 

 ם רישו נהל את  תר  אש  ,"סמינר הקיבוציםמכללה האקדמית לחינוך  "בשום  ליחידת הריתועבר    ת המועמדיםרשימ .2

 , כולל וכניתת במסגרת ה  ללימודי ההוראה  הלשם קבל  הליכים הנדרשים  ה, וכן את  ך המיוןהליאת ת דים ו המועמ

 ה. לב ק ןוי ארל  םנומיז

 

 בהצלחה!                                        

 

  

 ר שור       אילנה              

 מנהלת התעסוקה במחוזות דן ושרון       

                                                                                                                                   י צה"לגון גמלאאר –"צוות"          

 

  


