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 לתוכנית להגשת מועמדות קול קורא
 (ט)שנה"ל תשע"' טר מחזובנגב"  חינוךהטובים ב"

  
 

 רקע

חון להכשרת פורשי צה"ל )חברי "צוות"( ופורשי כוחות הביט "בנגב חינוךהטובים ב –"צוות  תוכנית .1
 .טלקראת שנת הלימודים תשע" יוצאת לדרךלהוראה בחטיבות עליונות 

 .1029 ינומתוכנן להסתיים ביו  1028באוקטובר  פתחיי ט("ע)שנה"ל תש תשיעימחזור לימודי הוראה  .2

 
בשל מוסף גבוה ומשמעותי ביותר,  ערךלפורשי כוחות הביטחון, יש ו חברי "צוות" -לפורשי צה"ל   .3

 -בשל בשלותם והניסיון הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי ום האינטלקטואלית יכולתוהמוטיבציה 
 התלות הכלכלית הפחותה באופן יחסי ליתר המורים במערכת החינוך. ובגיןביטחוני 

 מטרה
 הלהכשיר אנשים בעלי פוטנציאל מתאים להוראה ולסייע בידם לעשות את הטרנספורמצי כניתתה טרתמ .4

ביטחונית בהם פעלו שנים רבות, למסגרות חינוכיות שהן שונות במהותן. בתוך -תהנכונה מהמסגרת הצבאי
כך להחדיר למערכת החינוך כוחות הוראה איכותיים הרואים בהוראה מקצוע במסגרת הקריירה 

זרועות הביטחון לתרום תרומה מכרעת  -השנייה/הנוספת ולא פחות מכך שליחות. באמצעות פורשי צה"ל
 מתבקשים בהיבטים השונים לטיוב והשבחת החינוך במדינת ישראל.להמרצת השינויים ה

 
 כניתשותפים לת

, "המכללה האקדמית עובדי הוראהמנהל  -חינוך בנגב" שותפים: משרד החינוך  הטובים בלתכנית "
ארגון גמלאי  –מח' מופ"ת )מינהל הפרישה(, "צוות"  –קיי", אגף כח אדם במטה הכללי ע"ש לחינוך 

   .צה"ל 

 גרת ומבנה התכניתמס
 . במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי – להכשרת מוריםביה"ס בהלימודים יתקיימו  .5

 16.11.11-ב , ביום ג'  -מועד פתיחת שנת הלימודים   .6

 שנה אקדמית אחת בלבד )לימודי יוםפלינת הוראה צילבעלי תואר אקדמי בדיס –משך הלימודים  .7
 .+יום התנסות בבי"ס(אחד

)בנוסף על תכנית פי תכנית אישית.-על–פלינת הוראה ידרשו להשלמות ציסים שאינו דתואר בתחובעלי 
 החובה(.

מותנה במס'  - המתמטיקהמסלול מקוצר ומרוכז למהנדסים המבקשים להכשיר עצמם להוראת 
 נרשמים.

לימודי : להכשרה להוראה שלושה רכיבי לימודים מחייביםהלימודים תווה בסיס במ – מבנה התכנית .1
וך וההוראה העיוניים, התנסות מעשית במערכת החינוך + סמינריון דידקטי, השלמות החינ

 .תדיסציפלינאריו

היסטוריה, ספרות, מדעים  :הלימוד לבחירה במסגרת התכניתרשימת מקצועות ההוראה /התמחויות  .9
 ,םמחשבי ,לשון ולשון ערבית ,מתמטיקה, צרוף מתמטיקה ופיסיקה, מקרא)ביולוגיה ו/או כימיה(, 

 )השתלמות סייבר מותנה במספר נרשמים(.

לימודים קודמים לתארים אקדמיים בתחומים החופפים למרכיבי הלימודים בהכשרה להוראה ו/או  .11
המועצה להשכלה גבוהה , בהתאם למדיניות נות הכרה )בכפוף להחלטת המכללהבדיסציפלינה, יוכלו להק

 (.המל"ג –
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 תנאי קבלה
בעלי השכלה רי "צוות"/פורשי כוחות הביטחון, פורשי צה"ל, חבצינים קלימודי ההוראה מיועדים ל .11

ממוסד לימודים מאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בתחומי לימוד/מקצועות הנחשבים  תאקדמי
 להוראה והנלמדים בעל יסודי. 

במסגרתן יבחנו בין היתר המרכיבים הקרוב, ויולי  בחודש יוני יתקיימוועדות הקבלה ש לעבור בהצלחה את .12
לב במשרות הוראה נכונות להגשמה עצמית בחינוך, מוטיבציה חינוכית ונכונות המועמדים להשת הבאים:

 עם סיום ההכשרה ולאחר שיעמדו בדרישות המכללה.יסודיים  -בבתי ספר על 

 
 שכר לימוד

. שכר הלימוד משולם במלואו נוךמשרד החית בהנחיות ימותנ. ₪ 24,000 -כעלות כוללת לשנה"ל אחת  .13
לנדרשים להשלים לימודי דיסציפלינה יש תוספת לשכר הלימוד  ידי המשתתף בתכנית.-למכללה על

 בהתאם לשעות ההשלמה הנדרשות.

כנית, של המשתתף בת ותמורת התחייבות וזאת ₪ 7,800 –ת" בסך משרד החינוך מעניק "מלגה מותני .14
מלגה זו תינתן  משרה במהלך שנת לימודים אחת(. 2/0תו )לפחות להשתלב במשרת הוראה עם סיום הכשר

  ."סדמ"בנק אמצעות החזר ב ,בתקופת הלימודים למשתתף, כבר

שטרם מימשו את "סל הפרישה", או חלק ממנו,  ,פורשי צה"ל/זרועות הביטחוןהמשתתפים בתכנית מקרב  .15
ם ב"סל", ע"פ נהלי מנהל הפרישה יוכלו לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשות

 ואמות המידה הקיימות. 

יקבלו סיוע מארגון "צוות" , "הפרישה "סלים כלל לסבסוד לימודי חוץ מאינם זכא אשרחברי "צוות"  .16
 . (ועבר ישירות למכללת קייי)סכום אשר  ₪ 0000. - לסבסוד שכר הלימוד בסך 

 
 

  
 
 
 

 וועדות קבלה
 21/6/2111  –במועדים  תתקיימנה 

                                       4/7/2111   
                                       5/7/2111 

 
 הנחיות לפעולה

, לתכנית המוצעת ומעוניינים להשתתף בהוהעונים לתנאי הסף הנדרשים חברים הרואים עצמם מתאימים  .17
שם מלא, גיל, יינים את הפרטים הבאים: תוך שהם מצ במיידי למנהלת התעסוקה במחוז הדרום, יפנו

 מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחונידרגה צבאית,  (, II -ו Iמספרי טלפון, כתובת מגורים, השכלה )תואר 
  .לעיל( 9וחוג לימודי ההוראה המבוקש )כמפורט בסעיף 

 wdarom@tzevet.org.ilאו במייל:  2250742/1-00טלפון:

אשר  קיי,ע"ש נוך ימכללה האקדמית לחב בי"ס להכשרת מוריםות למזכירתועבר ת המועמדים רשימ .11
תמשיך לנהל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללימודי 

 ההוראה במסגרת התכנית ולצורך זימונם לראיון קבלה.
 

 יה.שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית, לברור והנחינ .19

 
 בהצלחה!                                                                        

 
  

                                               אושרית זריהן                                                                               דניס  אוחנה                                         
                                  דרוםרמ"ד השמה                                                                                                  מנהלת תעסוקה דרום    

                                       מצה"לפרישה ה מינהל                                                                                          ארגון גמלאי צה"ל – ""צוות
                                                                                                                                 

 

  

 כנס הסברה 
 .בניין מרכזי 412 חדרבמכללת קיי  15:11-17:11בין השעות  תשע"חסיון  'כ  3.6.11  'איום יתקיים ב      

 
 


