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רקע

"צוות" – "הטובים בחינוך" בצפון  ,מחזור י"א (שנה"ל תשפ"ג)
"קול קורא" – להגשת מועמדות ללימודים
 .1תוכנית "צוות – הטובים בחינוך בצפון" להכשרת פורשי צה"ל (חברי "צוות") ופורשי
כוחות הביטחון להוראה בחטיבות עליונות יוצאת לדרך.
 .2מחזור י"א ללימודי הוראה (שנה"ל תשפ"ג ) ייפתח ביום שלישי –  25באוקטובר 2022
ומתוכנן להסתיים ביולי .2023

מטרה

 .3לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר בשל המוטיבציה
הערכית שלהם ,יכולתם האינטלקטואלית ,בשלותם והניסיון הרב אותו צברו במהלך
שירותם הצבאי  -ביטחוני.
 .4מטרת התוכנית להכשיר אנשים בעלי פוטנציאל מתאים להוראה ולסייע בידם לעשות
את הטרנספורמציה הנכונה מהמסגרת הצבאית-ביטחונית בהם פעלו שנים רבות,
למסגרות חינוכיות שהן שונות במהותן .בתוך כך להחדיר למערכת החינוך כוחות
הוראה איכותיים הרואים בהוראה מקצוע במסגרת הקריירה השנייה/הנוספת ולא
פחות מכך שליחות .באמצעות פורשי צה"ל -זרועות הביטחון לתרום תרומה מכרעת
להשבחת החינוך במדינת ישראל.

שותפים לתוכנית
 .5לתכנית "צוות -הטובים בחינוך בצפון" שותפים" :צוות" – ארגון גמלאי צה"ל ,משרד
החינוך  -מנהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה ,המכללה האקדמית לחינוך –
"אורנים" ,אגף כוח אדם במטה הכללי – מח' מופת (מנהל הפרישה).

מסגרת ומבנה התוכנית
 .6הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית לחינוך " -אורנים" – היחידה להכשרת
אקדמאים להוראה.
 .7מועד פתיחת שנת הלימודים 25/10/22 -

 .8משך הלימודים  -שנה אקדמית אחת בלבד (לימודי יום)  -ללומדים לתעודת
הוראה בתחום התמחותם.
 .9מבנה התוכנית  -במתווה הבסיס להכשרה להוראה שלושה רכיבי לימודים מחייבים:
לימודי חינוך והוראה עיוניים ,התנסות מעשית במערכת החינוך והשלמות
דיסציפלינאריות.

רשימת מקצועות ההוראה /חוגי הלימוד לבחירה במסגרת התכנית:
.10

סוציולוגיה ,אזרחות ,היסטוריה ,תקשורת ,לשון ,מקרא ,ספרות ,פסיכולוגיה ,אנגלית,
גיאוגרפיה ,חינוך חברתי-קהילתי ,מתמטיקה ,מדעי המחשב ,פיזיקה ,ביולוגיה.
לימודי ערבית  -ככל הנראה תהיה תכנית דו שנתית (פחות מועדפת בשל משך
זמן הלימודים)
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 .11התוכנית מכירה בלימודים קודמים אשר להם ערך להכשרה להוראה ו/או
בדיסציפלינה( ,בכפוף להחלטת המכללה  ,בהתאם למדיניות המועצה להשכלה גבוהה –
המל"ג).

תנאי קבלה

 .12לימודי ההוראה מיועדים לפורשי צה"ל ,חברי "צוות" ,פורשי כוחות הביטחון ,משטרה
ושב"ס ,בעלי השכלה אקדמית ממוסד לימודים מאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
בתחומי לימוד/מקצועות הנחשבים להוראה והנלמדים בעל יסודי.
 .13לעבור בהצלחה את ועדת הקבלה שתתקיים ביום שני  27/6/22בין השעות 9:00-
 ,16:00במסגרתה ייבחנו בין היתר המרכיבים הבאים :נכונות להגשמה עצמית בחינוך,
מוטיבציה חינוכית ונכונות המועמדים להשתלב במשרות הוראה בחטיבות עליונות עם
סיום ההכשרה ולאחר שיעמדו בדרישות המכללה.
 .14כנס הסברה יתקיים במכללת "אורנים" ביום שלישי  24/5/22בין השעות 14:30-
. 15:45

שכר לימוד
 .15עלות כוללת לשנה"ל אחת  :שכר לימוד אוניברסיטאי כ ₪ 14,042 -צמוד למדד לא כולל
אגרות בסך של כ .₪ 920 -סכום זה הינו ללימודים עד  36ש"ש ,מעבר לכך תחויב
בנוסף עפ"י שעה בגובה של  585שח לכל 1שש( .שכר הלימוד המדויק לשנת הלימודים
תשפ"ג טרם נקבע סופית),על פי קביעת משרד החינוך (שכר הלימוד משולם במלואו
למכללה ע"י המשתתף בתוכנית).
 .16קיים הסדר לקבלת "מלגה מותנית" על סך  ₪ 5.800בכפוף לאישור משרד החינוך ,זאת
תמורת התחייבותו של המשתתף בתוכנית להשתלב במשרת הוראה עם סיום הכשרתו
(לפחות  1/3משרה במהלך שנת לימודים .היה ועמד בהתניה ,המלגה תהפוך למענק).
מלגה זו תינתן למשתתף ,כבר בתקופת הלימודים ,החזר באמצעות "בנק דיסקונט".
מותנה באישור משרד החינוך.

 .17מלגה

מלגת מפעל המפעל ע"ס  ₪ 5000תינתן בתמורה לביצוע  40שעות התנדבות.
מלגה ע"ס  ₪ 10,000תינתן בתמורה לביצוע  80שעות התנדבות.
מותנה באישור תקציב מפעל הפיס.

 .18המשתתפים בתוכנית מקרב פורשי צה"ל ,שטרם מימשו את "סל הפרישה" ,או חלק
ממנו ,יוכלו לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל",
ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות.

נכון להפצת קול קורא ,טרם התקבל אישור על כך ממנהל הפרישה.

 .19חברי "צוות" יכולים לקבל סיוע לסבסוד שכר הלימוד במסגרת תקציב "סל הכשרה"
העומד לרשות יחידת התעסוקה ,מחייב עמידה בקריטריונים ובאישור ועדת "סל
הכשרה".

הנחיות לפעולה
 .20חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתוכנית המוצעת
ומעוניינים להשתתף בה ,יפנו במיידי לדליה-מנהלת התעסוקה במחוז הצפון
 050-2819533תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון,
כתובת מגורים ,השכלה (תואר  Iו ,) II -דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות
צבאי/ביטחוני ,מועד יציאה לחופשת שחרור וחוג לימודי ההוראה המבוקש (כמפורט
בסעיף  10לעיל).
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 .21על המועמדים להכין העתק :תעודות השכלה ,גיליונות ציונים ,תעודת
זהות ותמונה.
 .22רשימת המועמדים ,גיליונות הציונים ושאר החומר יועברו למרכז מידע והרשמה
במכללה האקדמית לחינוך "אורנים"  ,אשר תמשיך לנהל את הרשמת המועמדים
והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללימודי ההוראה במסגרת
התכנית ולצורך זימונם לראיון קבלה.
 .23באם השתתפת בלימודים אלו בעבר או באם הינך לומד כעת ,מכתב זה איננו רלוונטי
לגביך.
 .24נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
בהצלחה!!!

דליה סלוצקי
מנהלת תעסוקה מחוז הצפון
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