
 חולמים על עשייה בעלת משמעות? 
רוצים להיות יותר מעורבים בעיר שלכם ולהשפיע על עתידו של החינוך באור יהודה?

תכנית הסבת אקדמאים להוראה 
באור יהודה בשיתוף אגף החינוך, הפיקוח 

ומכללת סמינר הקיבוצים 

אור יהודה, זוכת פרס החינוך הארצי 
לשנת הלימודים 2019, רואה בצוותי ההוראה 

את עתיד החינוך איכותי לילדי העיר

 למידע נוסף: 
03-6901200
smkb@smkb.ac.il
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מועדי הלימודים
הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע ביום שני וביום שישי

• יום שני - יום ההתנסות יתקיים באור יהודה בין השעות
16:30-08:00   

• יום שישי- לימודי החינוך יתקיימו במכללת סמינר הקיבוצים  
   בין השעות 14:30-08:30

• שבוע מרוכז של לימודים במהלך חודש יולי
• הלימודים יחלו בתחילת ספטמבר 2020 ויסתיימו ביולי 2021

תנאי קבלה
• ריאיון קבלה משותף לאגף החינוך, לפיקוח ולסמינר הקיבוצים

• תואר ראשון בתחום דעת בית ספרי בציון ממוצע של 75 
)B.Sc -לפחות )או 70 ב

אור יהודה ומכללת סמינר הקיבוצים מזמינות אתכם להצטרף לתכנית המשותפת להסבת אקדמאים להוראה, שהותאמה במיוחד עבורכם 
ועבור עתיד החינוך של אור יהודה  - כי חינוך עושים יחד ובבית.

התכנית פותחה על ידי צוות חשיבה משותף של העיר, של הפיקוח ושל סמינר הקיבוצים ותכניה תואמים את החזון החינוכי האסטרטגי 
של אור יהודה. התכנית תכשיר את המוסבים להוראה דיפרנציאלית על מנת לתת מענה ממוקד לכל ילד. 

התכנית תתרחש בחלקה הארי באור יהודה על מנת ללמד את המוסבים בקמפוס בעיר כדי שיוכלו להיות מורים מבוססי מקום.

עם השלמת תכנית ההכשרה, תוענק תעודת הוראה מטעם סמינר הקיבוצים המוכרת על ידי משרד החינוך.

הלימודים מקנים
תעודת הוראה המוכרת על ידי משרד החינוך והמועצה 

להשכלה גבוהה

מלגות
• מלגת שכר לימוד של משרד החינוך ומפעל הפיס בסך - 

10,000 ₪  לעומדים בתנאים
• הלוואה מותנית של משרד החינוך בהיקף של 5,800 ₪ 

לעומדים בתנאים

* תיבחן התאמתם של מועמדים ללא רקע 
דיסציפלינארי מתאים.  אלו יצטרכו לבצע 

השלמות דיסציפלינאריות, לפי תכנית לימודים 
אישית,  ביום נוסף בשבוע בסמינר הקיבוצים
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עו"ד ליאת שוחט
ראש העיר

דלילה אשכנזי
מנהלת אגף החינוך

פיקוח בתי הספר 
מחוז תל-אביב

רוני רמות
ראש התכנית


