מרכז מופת -מנהל הפרישה מצה"ל

"צוות"-ארגון גמלאי צה"ל
יחידת התעסוקה

י"ז באדר תשפ"א
 1במרץ 2021

קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית
"הטובים בחינוך בנגב" מחזור י"ב (שנה"ל תשפ"ב)
מערכת החינוך בישראל בכלל ובנגב בפרט זקוקה לכוחות איכותיים בהוראה
רקע:
 .1תכנית "צוות הטובים בחינוך"– להכשרת פורשי צה"ל (חברי "צוות") ופורשי כוחות הביטחון ,לחינוך
להוראה בחטיבות עליונות יוצאת לדרך לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.
 .2מחזור לימודי הוראה השנים עשר (שנה"ל תשפ"ב) ייפתח באוקטובר  2021ומתוכנן להסתיים ביוני
.2022
 .3לפורשי 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.
מטרה:
 .4התוכנית נועדה להכשיר אנשים בעלי פוטנציאל מתאים להוראה ולסייע בידם לעשות את המעבר
מהמסגרת הצבאית  -ביטחונית בה פעלו שנים רבות ,למסגרות חינוכיות שהן שונות במהותן .בתוך כך
לשלב במערכת החינוך כוחות הוראה איכותיים הרואים בהוראה מקצוע במסגרת הקריירה
השנייה/הנוספת ולא פחות מכך -שליחות .ביכולתם של פורשי צה”ל וזרועות הביטחון לתרום תרומה
מכרעת ולסייע בטיוב והשבחת החינוך במדינת ישראל.
שותפים לתכנית:
לתכנית שותפים :משרד החינוך -מנהל עובדי הוראה ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי",
אגף כח אדם במטה הכללי – מחלקת מופת(מנהל הפרישה)" ,צוות" – ארגון גמלאי צה"ל.
מסגרת ומבנה התוכנית:
 .5הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי במסלול העל יסודי.
 .6מועד פתיחת שנת הלימודים הרשמי הוא –  12באוקטובר . 2021
בתחילת חודש ספטמבר  2021יתקיים יום היערכות " -אוריינטציה" לתוכנית והרשמה לקורסים.

 .7מבנה התוכנית – במתווה הבסיס להכשרה להוראה שלושה רכיבי לימודים מחייבים:
 .1לימודי החינוך וההוראה העיוניים.
 .2התנסות מעשית במערכת החינוך.
 .3השלמות דיסציפלינאריות ,על פי אקרדיטציה אישית (רק למי שנדרש להשלמות).
 .8משך הלימודים – שנה אקדמית אחת בלבד (שני סמסטרים בלימודי יום).
•
•

לימודי החינוך וההוראה יתקיימו בימי שלישי.
ההתנסות המעשית תתקיים בבי"ס באזור המגורים של הסטודנט יום שלם או שני בקרים.

•

ההשלמות הדיסציפלינאריות (רק למי שחייב) יתקיימו בהתאם למערכת השעות במכללה.
לכל סטודנט תיבנה תכנית השלמות דיסציפלינריות פרטנית ,המתחשבת בלימודיו הקודמים.

 .9רשימת מקצועות ההוראה /חוגי הלימוד לבחירה במסגרת התוכנית:
מתמטיקה ,ביולוגיה ,כימיה ,פיסיקה ,מדעי המחשב ,היסטוריה ,ספרות ,מקרא ,לשון ,גיאוגרפיה,
ערבית ואזרחות.
תעודת הוראה ורישיון הוראה :
 .10לאחר סיום שנת ההכשרה והשלמת החובות האקדמיים ,יקבלו בוגרי התוכנית תעודת הוראה לבית
הספר העל יסודי ,בתחום הדעת שהוכשרו בו .תעודה זו מוענקת ע"י המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי.
 .11השנה הראשונה לעבודה במערכת החינוך לאחר קבלת תעודת ההוראה ,היא שנת סטאז' (התמחות),
במהלכה המורים החדשים מלווים ע"י חונכים בבית הספר ,מקבלים משוב מחונכים אלה וממנהלי בתי
ספר ,מוערכים ע"י מנהלי בתי ספר ומשתתפים בסדנת סטאז' (בתשלום –  1,194ש"ח) המתקיימת
באחד ממוסדות ההכשרה .השלמת חובות הסטאז' וקבלת הערכה מתאימה ,מזכות ברישיון הוראה.
רישיון הוראה הוא מסמך הניתן ע"י  -משרד החינוך.
תנאי קבלה:
 .12הלימודים מיועדים לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון ,לבעלי השכלה אקדמאית
ממוסד לימודים המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,בחוגי הלימוד שהוזכרו בסעיף  9ונלמדים
בבית הספר העל יסודי.
 .13על המועמדים המתאימים לעבור בהצלחה ראיונות קבלה שיתקיימו בחודשים יוני -אוגוסט ,2021
באחד מהתאריכים המפורטים מטה .במסגרתם ייבחנו בין היתר ,המרכיבים הבאים :השכלה אקדמית
קודמת ,נכונות להגשמה עצמית בחינוך ,מוטיבציה חינוכית ומעוף ,זמינות ללימודים ונכונות להשתלב
במשרות הוראה בחטיבות עליונות ,עם סיום ההכשרה .המועמדים הרלוונטיים יזומנו פרטנית על ידי
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי .תאריכי ועדות הקבלה המתוכננים,5.7.2021 ,7.6.2021 :
. 3.8.2021
שכר לימוד ותמריצים:
 .14עלות כוללת לשנה"ל אחת כ( ₪ 14.000-שכר הלימוד משולם במלואו למכללה ע"י המשתתף בתוכנית
וייעודכן לאור הנחיות הועדה לתכנון ותקצוב) .עבור כל  1ש"ש (שעה שנתית) נוספת מעבר ל26-
ש"ש יחויב הסטודנט בשכר לימוד בסך  .₪ 575בנוסף ,נגבה תשלום בעבור שרותי מכללה בסך
.₪ 1,180
משרד החינוך מעניק “מלגה מותנית” בסך  ₪ 5.800תמורת התחייבותו של המשתתף בתוכנית
להשתלב במשרת הוראה עם סיום הכשרתו (בהיקף של לפחות  1/3משרה במהלך שנת לימודים אחת
בכפוף להנחיות משרד החינוך .היה ועמד בהתניה ,ההלוואה תהפוך למענק באמצעות בנק מסד) –
(מותנה באישור משרד החינוך).
מלגת מפעל הפיס ע"ס  ₪ 5.000בתמורה ל 40-שעות התנדבות בביה"ס ומלגה ע"ס ₪ 10.000
עבור  80שעות (.מותנה באישור תקציב)
 .15המשתתפים בתוכנית מקרב פורשי צה"ל/כוחות הביטחון ,שטרם מימשו את "סל הפרישה" ,או חלק
ממנו ,יוכלו לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל" ,על פי נהלי
מנהל הפרישה – מודגש כי נכון להפצת הקול קורא ,טרם התקבל אישור על כך ממנהל הפרישה.
 .16חברי "צוות" יכולים לקבל סיוע לסבסוד שכר הלימוד במסגרת תקציב "סל הכשרה" העומד לרשות
יחידת התעסוקה ,מחייב עמידה בקריטריונים ואישור ועדת "סל הכשרה".

כנס הסברה ורישום:

 .17יתקיים במכללת קיי ביום ג' ה 25.5.21 -בין השעות .15:00-16:30

הנחיות לפעולה:
 .18חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתכנית המוצעת ומעוניינים להשתתף
בה ,יפנו למנהלת התעסוקה במחוז הדרום ,עד יום ד' ה 21.4.21 -תוך שהם מציינים את הפרטים
הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה(תואר  Iו ,) II-מועד פרישה מהשירות –
צבאי/ביטחוני ,וחוד לימודי ההוראה המבוקש(כמפורט בסעיף  9לעיל).
טלפון 03-6173541/2:או במייל .wdarom@tzevet.org.il :
 .19רשימת המועמדים תועבר למזכירות בי"ס להכשרת מורים במכללה האקדמאית לחינוך ע"ש קיי,
אשר תמשיך לנהל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם
ללימודי ההוראה במסגרת התוכנית ולצורך זימונם לראיון קבלה.
 .20נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התוכנית ,לברור והנחייה.

בהצלחה!!!

דניס אוחנה
מנהלת התעסוקה מחוז דרום
"צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל

