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  הנדסאיםל ת מתמטיקהינוך ולתעודת הוראתואר ראשון בח ללימודי "צוות"כנית ת

  " מכללה האקדמית אחוה"ב להגשת מועמדות ללימודים – "קול קורא"
  

 רקע

מי שבוחר בחינוך עושה זאת מתוך תחושה של , תחום החינוך וההוראה הינו תחום עיסוק מאוד מספק .1
  .רצון לשנות להשפיע ולעצב דור חדש וטוב יותר, שליחות

 

עם תכנית אטרקטיבית ייחודית ומשולבת להכשרת פורשי  ממשיכה" צוות"גון יחידת התעסוקה באר .2
 בעלי השכלה של הנדסאי ללימודים לתואר ראשון בחינוךוכוחות הביטחון " צוות"חברי , ל"צה
 .  בבתי ספר יסודיים  תעודת הוראה בהתמחות מתמטיקהול
 

ל "במהלך שנהומתוכנן להסתיים  2015באוקטובר  פתחי )ו"על תש"שנה( שלישימחזור לימודי הוראה  .3
 .ח"תשע
 

  מטרה
להוראה וניהול כיתה במערכת החינוך  כלים ללומדיולהקנות היא  מטרת התואר הראשון בחינוך .4

   .הפורמאלית והבלתי פורמאלית
   -הוראה תלצד הדגשת מיומנויו) מתמטיקה(ההכשרה מתמקדת בהרחבת הידע במקצוע ההתמחות .    5

  יחשפו למקורות חדשים        , הסטודנטים יהיו נגישים למקורות ידע ומידע. ה הטרוגניתלמידה בכית       
  מגוון   לבוגרי התואר הראשון בחינוך הינואפשרויות תעסוקה . תמשו בטכנולוגיה חינוכית מתקדמתויש       
 .    להמשיך ולפתח קריירה מספקת, ומאפשר להשתלב בתחומי החינוך השונים       

         והן הכשרה תתכנית הלימודים משלבת הן עבודות תיאורטיו, הלימודים מאוד מגוונים ומעניינים       
  הלימודים כוללים מקצועות נרחבים  . כוללת התנסויות בהוראה בבתי הספרההכשרה המעשית . מעשית       
  יישומי המחשב  , ארגון וניהול, איתור ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מדעי החברה, פסיכולוגיה: כגון       
  .                תקשורת בין אישית וקהילתית ועוד, עיצוב סביבת לימוד המותאמת לילד, הוראה, השונים       
  נוחים ביחס תנאי העבודה , טחון תעסוקתי רבמקצוע ההוראה הוא מקצוע נדרש ומספק בי       

  . לתחומים אחרים בשוק העבודה       
      

 כניתשותפים לת

         אגף כוח אדם במטה  ,"אחוההאקדמית המכללה ", ל"ארגון גמלאי צה –" צוות": שותפים לתכנית.   6
  ).מינהל פרישה( ת"מופ' מח-כלליה      
  המכללה מציעה מסלול  , עם זאת. אההתכנית זהה בתכניה ובהיקפה לתכנית להכשרה אקדמית מל   .7

  אשר תאפשר להם ללמוד , וכוחות הביטחון" צוות"ל חברי "סיית פורשי צהמואץ עבור אוכלו      
  .ולעבוד לפרנסתם במקביל ללימודים החל משנת הלימודים השנייה      

  
   מסגרת ומבנה התכנית

  ."אחוהמכללה האקדמית "לחינוך בס "ביהבהלימודים יתקיימו .   8
 .פחותל תלמידים 20 –כסת הלומדים במסגרת התכנית מ      

   ,2015המתקבלים לתכנית ידרשו להגיע לשבוע הכנה במהלך ספטמבר .   9
  .2015אוקטובר ב 25 פתיחת שנת הלימודים מועד        
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  . 2015ביוני  15 -בלמי שחסרה תעודת בגרות תערך + 30השלמת מכינה .  10
  .ימים מלאים 3יתקיימו במשך  ' בשנה א הלימודים.  11
       

 תנאי קבלה

  פורשי כוחות ו" צוות"חברי , ל"מיועדים לפורשי צה תעודת הוראה תואר ראשון והלימודים ל  . 12
 .מלאה בגרותותעודת  ממוסד לימודים מאושר, הנדסאי של הביטחון בעלי השכלה     
  שייערכו במהלך , במסגרת ראיון קבלה ההוראהעמידה בבדיקת התאמה כללית לעסוק במקצוע    .13

 .2015ש יוני חוד        
  

 שכר לימוד

           שכר הלימוד משולם  ,)2014צמוד למדד יולי ( ₪ 34,518 - כ הינה לתכנית כולההלימוד עלות שכר .  14
  .ומתפרס על פני שנות הלימוד י המשתתף בתוכנית"למכללה ע במלואו    

  .בלבד 1שכר הלימוד כולל קורס אנגלית מתקדמים       
      
  :כולל אינולימוד שכר ה       
  .₪ 2,110אגרות חובה בסך . א        

  .כל קורס אנגלית נוסף וחזרה על קורסים. א        
  לזכאים על פי₪  1,200מתן מלגה בסך (₪  2,200 –למי שחסרה תעודת בגרות + 30עלות מכינה . ב        
  ).הגשת בקשה             

  ההכנה ( ₪ 500 -כ –) לפני פתיחת התכנית(ות מתמטיקה ולשון עלות שבוע הכנה לתגבור מקצוע. ג        
             . )טרם תחילת הלימודים 'אוקתערך במהלך חודש             
  .התשלום ייעשה בהתאם לנהלי המכללה        

  
  ).92מותנה בציון בגרות בממוצע מעל (לשנת לימודים ₪  5800בסך " מלגה מותנת"משרד החינוך מעניק .  15

   1/3לפחות (להשתלב במשרת הוראה עם סיום הכשרתו , וכן תמורת התחייבותו של המשתתף בתכנית       
  ).משרה במהלך שנת לימודים אחת       

  ל יוענק סיוע  "של צה" סל הפרישה"ל שטרם מימשו את "מקרב פורשי צה בתכנית למשתתפים.  16
  לתשלום שכר היחסי שנותר  החלק יוענקאו חלקו " הפרישהסל "משתתף שמימש את . ₪ 10,000ס  "ע        
              .הלימוד        

   מימוןל" צוות"יקבלו סיוע מארגון , או שאינם זכאים לו" סל הפרישה"אשר מימשו את " צוות"חברי .  17
  . ₪ 10,000בסך  שכר הלימוד       
   09:00בשעה , 06/05/2015דים לתכנית יערך בתאריך מכנס הסברה למוע  .18

  "מכללה האקדמית אחוה"ב       
  

 הנחיות לפעולה

  לתכנית המוצעת ומעוניינים והעונים לתנאי הסף הנדרשים חברים הרואים עצמם מתאימים .   19
  רכזת תעסוקה במחוז יהודה במייל /למנהל תעסוקה  2015/04/16יפנו עד לתאריך  ,להשתתף בה        
                .6173545-03, 6173533-03ים בטלפונ/ חוזר         
  דרגה ,) הנדסאי(השכלה  ,כתובת מגורים, מספרי טלפון, גיל, שם מלא: את הפרטים הבאים יש לציין        

  .ביטחוני/מועד פרישה מהשרות הצבאי, צבאית        
  ר אש , "אחוהמכללה האקדמית "ב מדור מידע ורישוםלתועבר ת המועמדים רשימ.   20

  נהל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללמודי ל משיךי        
  .ההוראה במסגרת התכנית ולצורך זימונם לראיון קבלה        

  .חברים המבקשים להגיש מועמדותם יכינו מראש מסמכים אותם ידרשו להגיש למכללה.   21
  :להלן רשימת המסמכים        

 .ותמונת פספורט אישור רפואי, )אם יש(תעודת בגרות , תעודת הנדסאי, תעודת זהותצלום         
  

 .לברור והנחייה, שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתנ.   20
  

  !!!בהצלחה            
  ארנון משה

  מנהל תעסוקה מחוז יהודה
  ל"ארגון גמלאי צה" צוות"

 


