
 במידת הצורך()התמחות +השלמת  להוראה אקדמאים להסבת בתכנית הלימודים היקף

 

 ההכשרה ללימודי באים אתו הצבור והידע האקדמי המטען בחשבון את והפטור מלימודי תעודת ההוראה, לוקחים להלן, המתוארים ההשלמה הערה חשובה: היקף לימודי

 לסטודנטים  במתן פטור גבוהה להשכלה למוסד שיקול דעת ניתן לכן וכל זאת בהתאם לנקבע בדוח ועדת המתווים. י,ושליש שני, ראשון תואר בעלי מועמדים להוראה

 בתנאי רק, ו/או מלימודי תעודת ההוראה (המבוקש המקצוע להוראת הדעת בתחום תואר במסגרת לא אם גם) בעבר נלמדו אשר קורסים אקדמיים בגין ההשלמה מקורסי

.  ככל שניתן פטור מקורסים על בסיס לימודים אקדמיים ו/או לימודי תעודת ההוראה ההשלמה לימודי במסגרת שנדרשים לאלו האקדמית ברמתם  זהים שהקורסים

 על הפטור להינתן על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים לתחום התוכן במסגרת ההכשרה להוראה. , קודמים

 

 

 .ההתמחות לימודי של מקומם וכן הנוכחי במתווה הקליניים הלימודים חיזוק בשל בעיקר נעוצים בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר ההבדלים
 .מיוחד חינוך שאינם רלוונטיים מתחומים שמגיע מי לעומת וזאתשמגיע  עם תואר בחינוך מיוחד לא צריך להשלים שעות בהתמחות.  מי
 

  

                                                           
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי בדוח ועדת המתווים " פטור 47ראו עמ'  1
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי בדוח ועדת המתווים " פטור( 13.1)סעיף  47ראו עמ'  2
 קודמים" לימודים דיסציפלינאריים בסיס על המיוחד ולחינוך, היסודי לחינוך, הרך לגיל החוג בלימודי בדוח ועדת המתווים "הכרה 46ראו עמ'  3

 

השלמת  2התנסות 1חינוך מיוחד חינוך
 "כסה 3התמחות

 49 19 18 12 ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 28 13 9 לפחות 6 ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 34-17 17-0 9 לפחות 8 ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים



"ג לפיהם על הגיל הרך להיות במתכונת המלהערכת איכות ואישור  ועדתנעוצים בעיקר בשל החלטה שהתקבלה בעקבות  בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר ההבדלים
 חוגית.-חד

 

ההתנסות הקלינית במתווה  זוקלהכשרת מורים ליסודי על בסיס חוג בחינוך ליסודי וכן בשל חי "גהמלנעוצים בשל אישור  בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר דליםההב
  הנוכחי.

  

                                                           
 "אקדמיים קודמים דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי פטור בדוח ועדת המתווים " 47ראו עמ'  4

 
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי בדוח ועדת המתווים " פטור 47ראו עמ'  5
 קודמים" דיסציפלינארייםלימודים  בסיס על המיוחד ולחינוך, היסודי לחינוך, הרך לגיל החוג בלימודי בדוח ועדת המתווים "הכרה 46ראו עמ'  6
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי בדוח ועדת המתווים " פטור 47ראו עמ'  7
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  8
 קודמים" לימודים דיסציפלינאריים בסיס על המיוחד ולחינוך, היסודי לחינוך, הרך לגיל החוג בלימודי בדוח ועדת המתווים "הכרה 46 ראו עמ' 9

השלמת  5התנסות 4חינוך הרך גיל
 "כסה 6התמחות

 72 42 18 12 ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 43 28 9 לפחות 6 ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 54-17 37-0 9 לפחות 8 ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים

 8התנסות 7חינוך (ואומנות גופני חינוך, אנגלית, מתמטיקה כולל)לא  יסודי
השלמת 

התמחות 
 9יסודיב

 "כסה

 52 22 18 12 ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 30 15 9 לפחות 6 ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 37 20 9 לפחות 8 ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים



 

כן נלקחו בחשבון חפיפה חלקית בין , חובת חינוך יסודי וחובת חינוך מתמטי. הקלייניםנעוצים בשל חיזוק הלימודים בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר  ההבדלים
 לימודי החינוך, לימודי החינוך המתטי והחינוך היסודי

 

 

  

                                                           
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  10
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ועדת המתווים " פטורבדוח  47ראו עמ'  11
 בדוח ועדת המתווים "השלמות דיס' ללימודי הכשרה להוראה" 45ראו עמ'  12

 מתמטי חינוך 10התנסות  חינוך מתמטיקה יסודי
 11יסודי+ 

 התמחותהשלמת 
בדגש על 

   12מתמטיקה
 "כסה

 66   24  24 18   ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 45   24 12 9 לפחות   ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 41-25 16-0 16 9 לפחות   ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים



 

 הקלייניםחיזוק הלימודים  בשל נעוצים בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר ההבדלים

  

                                                           
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  13
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  14
 בדוח ועדת המתווים "השלמות דיס' ללימודי הכשרה להוראה" 45ראו עמ'  15

השלמת  14התנסות 13חינוך יסודי על
 "כסה 15התמחות

 44 20 12 12 ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 32 20 9 לפחות 6 ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 24 0 12 12 ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים



 

חוגית וכן חיזוק ההתנסות -במתכונת חדלהתקיים יסודי -בעל טיקהמלמתעל הכשרת מורים שנעוצים בשל ההחלטה בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר  ההבדלים
 הקלינית.

  

                                                           
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  16
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  17
 בדוח ועדת המתווים "השלמות דיס' ללימודי הכשרה להוראה" 45ראו עמ'  18

השלמת  17התנסות 16חינוך מתמטיקה יסודי על
 "כסה 18התמחות

 61 37 12 12 ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 49 37 9 לפחות 6 ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 49-24 25-0 12 12 ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים



 

 .הקלינית ההתנסות חיזוק וכןחוגית -חדגילאית -רב במתכונת לאנגלית מורים הכשרת על ההחלטה בשל נעוצים בין הדרישות כיום לבין הדרישות בעבר ההבדלים

 

 

                                                           
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ו עמ' רא 19
 אקדמיים קודמים" דיסציפלינאריים לימודים בסיס על תעודת ההוראה מלימודי ( בדוח ועדת המתווים " פטור13.1)סעיף  47ראו עמ'  20
 המתווים "השלמות דיס' ללימודי הכשרה להוראה"בדוח ועדת  45ראו עמ'  21

השלמת  20התנסות 19חינוך רב גילי  אנגלית
 "כסה 21התמחות

 66 36 18 12 ענבר-ודמנימתווה  –קודמים לא רלוונטיים  לימודים

 51 36 9 לפחות 6 ענבר-ודמנימתווה  – החינוך בתחומי קודמים לימודים

 26 0 18 8 ענבר-ודמנימתווה  – רלוונטיים תוכן בתחומי קודמים לימודים


