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"צוות  -הטובים לחינוך בנגב "  ,תעודת הוראה בסייבר
שנה"ל תשע"ה/ו
"קול קורא" – להגשת מועמדות ללימודים להוראת מדעי המחשב והסייבר
למהנדסים פורשי צה"ל
רקע
 .1תוכנית "צוות – הטובים לחינוך בנגב" להכשרת פורשי צה"ל )חברי "צוות"( ופורשי כוחות הביטחון
להוראה בחטיבות עליונות יוצאת לדרך לקראת שנת הלימודים תשע"ה/ו.
 .2לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ולפורשי כוחות הביטחון ,יש ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר ,בשל
המוטיבציה ויכולתם האינטלקטואלית ובשל בשלותם והניסיון הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי -
ביטחוני ובגין התלות הכלכלית הפחותה באופן יחסי ליתר המורים במערכת החינוך.
 .3מרחב הסייבר הינו תחום פורץ וחדש בארץ ובעולם .המכללה האקדמית ע"ש קיי נבחרה להוביל ולהכשיר
דור של מורים איכותיים להוראת "מדעי המחשב והסייבר".

מטרה
מטרת תכנית ייחודית זו להכשיר מהנדסים פורשי צה"ל להוראת "מדעי המחשב והסייבר" .לימודי
הסייבר הנם מטרה לאומית והמורים שיוכשרו לכך יובילו תחום הוראה זה בבתי הספר התיכוניים.
למהנדסים פורשי צה"ל ניסיון מעשי רב שיתרום להכנסת כוחות איכותיים למערכת החינוך והזנקת תחום
המחשבים והסייבר בבתי הספר.

שותפים לתכנית
לתכנית "הטובים לחינוך בנגב" שותפים :משרד החינוך  -מנהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה,
"המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי" ,אגף כח אדם במטה הכללי – מח' מופ"ת )מינהל הפרישה(,
"צוות" – ארגון גמלאי צה"ל .

מסגרת ומבנה התכנית
 .1הלימודים יתקיימו בביה"ס להכשרת מורים – במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע
מכסת הלומדים במסגרת התכנית –  25תלמידים לפחות.
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 .3מבנה התכנית – במתווה בסיס הלימודים להכשרה להוראה שלושה רכיבי לימודים מחייבים :לימודי
החינוך וההוראה העיוניים ,התנסות מעשית במערכת החינוך  +סמינריון דידקטי ,השלמות
דיסציפלינאריות )בהתאם לתחום ההתמחות בהנדסה(.
 .4לימודים קודמים לתארים אקדמיים בתחומים החופפים למרכיבי הלימודים בהכשרה להוראה ו/או
בדיסציפלינה ,יוכלו להקנות הכרה )בכפוף להחלטת המכללה ,בהתאם למדיניות המועצה להשכלה גבוהה
– המל"ג(.

תנאי קבלה
 .1לימודי ההוראה מיועדים לפורשי צה"ל ,חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון שהנם מהנדסים בעלי תואר
ראשון ) (B.Sc / B.Tecאו שני בתחום :תכנה ,מחשבים ,חשמל ,אלקטרוניקה ומכונות.
 .2לעבור בהצלחה את ועדות הקבלה שיתקיימו בחודש מאי ,במסגרתן יבחנו בין היתר המרכיבים הבאים:
נכונות להגשמה עצמית בחינוך ,מוטיבציה חינוכית ונכונות המועמדים להשתלב במשרות הוראה בבתי
ספר על  -יסודיים עם סיום ההכשרה ולאחר שיעמדו בדרישות המכללה.

שכר לימוד
עלות כוללת לשנה"ל אחת כ) ₪ 14,000-יעודכן לאחר פרסומו ע"י המל"ג(  .שכר הלימוד משולם במלואו למכללה
ע"י המשתתף בתכנית .לנדרשים להשלים לימודי דיסציפלינה יש תוספת לשכר הלימוד בהתאם לשעות ההשלמה
הנדרשות )כ . ( ₪ 6,700 -בנוסף ישנן הוצאות נלוות בכל שנת לימודים בסך .₪ 1,240
משרד החינוך מעניק "מלגה מותנית" בסך  ₪ 11,500לכיסוי חלקי של שכר הלימוד תמורת התחייבותו של
המשתתף בתכנית ללימודים סדירים ובתום הכשרתו ,יתחייב לעבודה בפועל במשך  2שנים במערכת החינוך ,על פי
צורכי המערכת בהיקף משרה של  80%לפחות .מלגה זו תינתן למשתתף  ,כבר בתקופת הלימודים  ,החזר באמצעות
"בנק דיסקונט".
המשתתפים בתכנית מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון  ,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.
חברי "צוות" אשר אינם זכאים כלל לסבסוד לימודי חוץ מה"סל" ,יקבלו סיוע מארגון "צוות" לסבסוד שכר
הלימוד בסך ) ₪ 2,000סכום שיועבר ישירות למכללת קיי(.
תנאי ההעסקה :תנאי ההעסקה החלים במסגרת רפורמת "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יחולו על עובדי ההוראה
בוגרי התכנית ,בהתאם לכללי התחולה הקבועים בהסכמים הקיבוציים עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים
העל-יסודיים.

כנס הסברה
יתקיים ב 29.4.15 -יום ד' ו' אייר בין השעות  15:00-16:30ב"מכללת קיי"
בניין האומנויות חדר .2210
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הנחיות לפעולה
 .1חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתכנית המוצעת ומעוניינים להשתתף בה,
יפנו למנהלת התעסוקה במחוז הדרום,עד לתאריך  31.12.14תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים:
שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה )תואר  Iו ,( II -דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות
צבאי/ביטחוני טלפון 03-6173541/2:או במיילwdarom@tzevet.org.il :
 .2רשימת המועמדים תועבר למזכירות בי"ס להכשרת מורים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,אשר
תמשיך לנהל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללימודי
ההוראה במסגרת התכנית ולצורך זימונם לראיון קבלה.
 .3נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור והנחייה.
בהצלחה!
דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה דרום
"צוות –ארגון גמלאי צה"ל

אושרית זריהן
רמ"ד השמה
מינהל פרישה דרום

* מותנה במספר נרשמים
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