"צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל
יחידת התעסוקה

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

מנהל הפרישה מצה"ל
ז' בתשרי תש"פ
 6באוקטובר 9102

קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית
"הכשרת אקדמאים השולטים היטב בשפה האנגלית להוראת האנגלית"
(שנה"ל תש"פ)
רקע
 .1תכנית "הכשרת אקדמאים להוראת האנגלית" לפורשי צה"ל (חברי "צוות") ופורשי כוחות הביטחון להוראה
בחטיבות עליונות יוצאת לדרך לקראת שנת הלימודים תש"פ.
 .2מחזור לימודים ראשון (שנה"ל תש"פ) ייפתח באוקטובר  9102ומתוכנן להסתיים באוגוסט .9191

מטרה
 .3מטרת התכנית להכשיר אקדמאים השולטים היטב בשפה האנגלית 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 להמרצת השינויים המתבקשים בהיבטים השונים לטיוב והשבחת החינוך במדינת
ישראל.

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

מסגרת ומבנה התכנית
הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית לחינוך "אורנים".
מועד פתיחת שנת הלימודים  -ביום א'  ,ב91/01/02-
מבנה התוכנית :
התוכנית כוללת  9סמסטרים  ,יומיים וחצי לימודים במכללה* :
יום ג'-לימודי תעודת הוראה.
יום ד'-התנסות מעשית בבתי ספר ולימודי אנגלית אחה"צ.
יום ה'-לימודי אנגלית ( .ימים מרוכזים בין סמסטרים ובסוף שנת הלימודים)
* השלמות נוספות לבעלי תואר אקדמי שאינו אנגלית יישקלו לאחר תוצאות מבחן הכניסה.

תנאי קבלה
 .4תואר אקדמי בכל דיסציפלינה בציון ממוצע של . 17
בעלי תואר אקדמי מחו"ל חייבים להציג שקילה מהיחידה לשקילת תארים משה"ח.
 .5ועדת קבלה לבחינת ההתאמה להוראה.
 .6מבחן שליטה בשפה הדבורה והכתובה באנגלית.

שכר לימוד

9

 .7עלות שכר הלימוד כ ₪ 14,111-מותנית בהנחית משרד החינוך  .שכר הלימוד משולם במלואו למכללה ע"י
המשתתף בתוכנית .
משרד החינוך מעניק "מלגה מותנת" בסך  ₪ 5,811בגינה יצטרכו ללמד שנה לאחר סיום הלימודים בבי"ס
שמוכר ע"י משה"ח .מלגת מפעל הפיס בגובה  ₪ 7111עבור  11שעות מעורבות חברתית בשנה₪ 01111 /
עבור  51שעות מעורבות חברתית בשנה .
 .8המשתתפים 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.

וועדות קבלה
מבחן הכניסה הוא של משרד החינוך והוא אחיד לכל המכללות .לאחר קבלת תוצאת המבחן נקיים ועדת קבלה.
מועד מדויק יימסר בהמשך.

הנחיות לפעולה
 .9חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתכנית המוצעת ומעוניינים להשתתף בה ,יפנו
למנהלת התעסוקה במחוז צפון במידי ,תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון,
כתובת מגורים ,השכלה (תואר  Iו ,) II -דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני .
טלפון 10-3010711/05:או במיילwzafon@tzevet.org.il :
 .11רשימת המועמדים תועבר למזכירות בי"ס להכשרת מורים באורנים המכללה האקדמית לחינוך ,אשר תמשיך
לנה ל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללימודי ההוראה
במסגרת התכנית ולצורך זימונם לראיון קבלה ומבחן התאמה.
 לנוחותכם! למכללת אורנים ניתן להגיע בתחבורה ציבורית מסודרת (רכבת ואוטובוסים).
 .11נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור והנחייה.

בהצלחה!

קרן עזר
ראש תחום השמה
מנהל פרישה

דליה סלוצקי
מנהלת תעסוקה צפון
ארגון "צוות"
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