"צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

מנהל הפרישה מצה"ל

יחידת התעסוקה

23.12. 21

קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית
"הנדסאים להוראת מקצועות טכנולוגיים" מחזור ד' (שנה"ל תשפ"ב)
רקע
 .1התוכנית "מהנדסים והנדסאים להוראת המקצועות הטכנולוגיים" יוצאת לדרך לקראת המחזור הרביעי שנת
תשפ"ב.
.2

התוכנית מי ועדת להכשיר פורשי צה"ל (חברי "צוות") ופורשי כוחות הביטחון להוראה בבתי ספר על יסודיים.

 .3הלימודים ,עבור מחזור זה ,יחלו ב  27.2.22ויסתיימו ביוני .2023
.4

לפורשי 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
מטרת התוכנית להכשיר אנשים בעלי פוטנציאל מתאים להוראה בתחומי הטכנולוגיה (חשמל ,אלקטרוניקה
ומכונות) בבתי ספר על יסודיים .התוכנית תסייע בידם לעשות את ההתאמה הנכונה מהמסגרת הצבאית-ביטחונית,
בהם פעלו שנים רבות ,למסגרות חינוכיות ,ובכך תשלב במערכת החינוך כוחות הוראה איכותיים הרואים בהוראה
מקצוע במסגרת הקריירה השנייה/הנוספת ולא פחות מכך שליחות.

שותפים לתוכנית
לתוכנית "הנדסאים להוראת המקצועות הטכנולוגיים" שותפים :משרד החינוך  -מנהל עובדי הוראה ,המכללה
האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,אגף כח אדם במטה הכללי  -מח' מופת (מינהל הפרישה)" ,צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל.

מסגרת ומבנה התוכנית
.1

הלימודים יתקיימו בימי רביעי במכללת קיי ,וההתנסות תתקיים בסמסטר השלישי ובסמסטר הרביעי ,בימי
שישי בבתי הספר השונים (עדיפות באזור המגורים).

.2

מועד פתיחת שנת הלימודים27.2.22 -

.3

משך הלימודים ארבעה סמסטרים בלבד (רצופים כולל סמסטר קיץ)
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מבנה התוכנית
.1

תוכנית הלימודים מזכה את הבוגר ב 48 -נק"ז

.2

הלימודים מחולקים לשלושה תחומים עיקריים:
א .לימודי חינוך ,פדגוגיה ודידקטיקה הנדרשים מכל מורה במדינת ישראל לתעודת ההוראה בהיקף של
 22נק"ז.
ב .קורסים העוסקים בהוראת המקצועות הטכנולוגיים (הוראה עיונית ,התנסותית במעבדה והוראה מוטת
עתיד) של תחום התוכן בהיקף של  14נק"ז.
ג .התנסות מעשית בהוראה בהיקף של  12נק"ז( .תחום זה יתקיים בבית ספר בו מלמדים לימודים
טכנולוגיים ובמהלכו לכל סטודנט יוצמד מורה מאמן ותיק ומנוסה וכן מדריך פדגוגי מטעם המכללה)
• בנוסף נלמדים  2נק"ז בהבעה עברית וזהות אישית ומקצועית ,עזרה ראשונה וקורסים מתוקשבים (בטחון
ובטיחות ,זה"ב).

.3

בתום הלימודים המשתתפים יקבלו תעודת מורה מוסמך בכיר.
להנדסאים ,הלימודים יחושבו כנקודות זכות אם יחליטו בעתיד להמשיך את לימודיהם לקראת תואר ראשון
במקצועות הטכנולוגיים .B.Ed Tech

תנאי קבלה
.1

מועמדים הזכאים לתעודת בגרות ולדיפלומה של הנדסאי במקצועות :חשמל ,אלקטרוניקה ,מכונות בהתאם
למס' הנרשמים.

.2

תעודת בגרות והנדסאי בממוצע  75לפחות ,לעבור בהצלחה את ועדת הקבלה  ,במסגרתה יבחנו בין היתר
המרכיבים הבאים :נכונות להגשמה עצמית בחינוך ,מוטיבציה חינוכית ונכונות המועמדים להשתלב בהוראה
בבתי ספר על  -יסודיים עם סיום ההכשרה ולאחר שיעמדו בדרישות ההסמכה לתעודה.

שכר לימוד
.1

עלות כוללת לתעודת "מורה מוסמך בכיר" בתוכנית .₪ 15,737 :שכר הלימוד ישולם במלואו למכללה על-ידי
המשתתף בתוכנית.
שכר הלימוד אינו כולל שני קורסים מקוונים ,המתקיימים דרך מכון מופת :ביטחון ובטיחות וזה"ב.

.2

משרד החינוך יעניק "הלוואה מותנית" בסך  ₪ 5,800בכל אחת משתי שנות הלימוד ,וזאת תמורת התחייבותו
של המשתתף בתוכנית להשתלב במשרת הוראה עם סיום הכשרתו (באחריות ובאישור משרד החינוך).
בנוסף ,יוכלו לקבל מלגת פיס בסך  ₪ 5,000או  10,000ש"ח בהתאם לכמות שעות ההתנדבות  80/40בהלימה
בכל אחת משתי שנות הלימוד כנגד מעורבות חברתית כמפורט בחוזר המערך המסייע
לשנה"ל תשפ"ב – .מותנה באישור תקציב.

.3

המשתתפים בתוכנית 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 – מודגש כי נכון להפצת הקול קורא ,טרם התקבל אישור על כך ממנהל הפרישה
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הנחיות לפעולה
.1

חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הקבלה הנדרשים לתוכנית המוצעת ומעוניינים להשתתף בה,
יפנו ליחידת התעסוקה במחוז הדרום ,עד ליום שלישי ה –  ,18.1.21תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים:
שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני
וההתמחות המבוקשת (חשמל ,אלקטרוניקה או מכונות).
טלפון 03-6173541/2:או במיילawdarom@tzevet.org.il :

.2

רשימת המועמדים תועבר ליחידת הרישום במכללה האקדמית 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.

.3

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת הרישום במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,בטלפון .08-6402899
בהצלחה!

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה דרום
"צוות  -ארגון גמלאי צה"ל

אושרית זריהן
רמ"ד השמה דרום
מינהל הפרישה מצה"ל
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