
 

 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094417, Tel: +972-(0)2-5094416  .טל91040, ירושלים 4037ת.ד ,.  
www.che.org.il   |    email: efratl@che.org.il 

 מל"גהאגף האקדמי, מזכירות 

 כ"ב חשון, תשפ"ג
2022נובמבר,  16  

 לכבוד
 המוסדות להכשרת מורים

 
 שלום רב

 
 הוראה על יישום מתווה ודמני ענברלהכשרה ל םהאקדמייהמוסדות  ראשוני של דיווחהנדון: 

  
 של דוח בעקבות ונוסח (2020)הכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל במנחים ההמתווים 

מנחים המתווים ענבר. ה בראשות פרופ' רבקה ודמני ופרופ' עפרה שהקימה המועצה להשכלה גבוההועדה 
 . מורים בישראל במכללות אקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות כאחד לגבש מדיניות אחידה להכשרתו נועד

החליטה לאמץ את דוח הוועדה תוך שהיא מדגישה את הרכיבים המשמעותיים  23.2.2021המל"ג ביום 
 שרה להוראה, ובכללם:החדשים במבנה ומתווה ההכ

 העברת האחריות למוסדות המכשירים על תכנון הלימודים בהתאם לחזון ולתרבות המוסד.  .1

 שימוש בכלי מיון שיבדקו לצד יכולות קוגניטיביות גם יכולות רגשיות והתנהגותיות של מועמדים. .2

 פיתוח תכניות הכשרה להוראה ייחודיות המותאמות למסלולי הגיל ולהתמחויות.   .3

בניית תכניות הכשרה להוראה המתאפיינות בלכידות ובשילוב בין רכיבי ליבה והכשרה בתחומי  .4
 הדיסציפלינה, החינוך, ההוראה וההכשרה הקלינית.

שילוב תחומי ליבה חדשים כגון: הכלה והשתלבות )לומדים עם צרכים מיוחדים(, למידה רגשית  .5
וחדשנות בסביבות הוראה ולמידה עתירות  חברתית, אוריינות לשונית, חברה רב תרבותית, יזמות

 מידע וטכנולוגיות מתקדמות.

 הגדלה והדגשת הרכיבים המעשיים והקליניים בהכשרת המורים והגננות. .6

 שילוב וחיבור של קורסים עיוניים בעבודת השדה של ההכשרה. .7
 

תואר שני )מודל חמש שנתי להוראה ל מתכונות המוצעות בדו"ח, המחייבות לימודי תואר שניבאשר ל
ייבחנו  נקבע כי  ובמסגרתו קיצור משך הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" מארבע שנים לשלוש שנים(

מוסד אשר יהיה מעוניין כי ( 22.2.2022) המשך קבעה המל"גב שנתית הקרובה.-במסגרת התכנית הרב
ת ללא מגבלת להרחיב את היקף הפיילוט של המודל החמש שנתי בלימודי הוראה יוכל לעשות כן, וזא

 .1מספר הסטודנטים ועד לקבלת החלטה אחרת בעניין זה, ככל שתתקבל
 

החלטה, המוסדות יגישו למל"ג דיווח הבחלוף שנתיים מקבלת , וכפי שנקבע, ת המל"גבהמשך להחלט
 בנוגע לאופן יישום המתווים. 

ובהתייעצות עם ועדת , הדיווחים יוגשו לצוות היישום, שמינתה לשם כך המל"ג, שיעסוק במידת הצורך
    המשנה למדעי הרוח, חינוך ואומנויות במל"ג, בשאלות העולות מהשטח ופתרונן.

 
לקבל תיאור מצב עדכני של היישום  הנחיות שמטרתןלשם בחינת יישום המתווים החליט הצוות לגבש 

הדיווח ישלח לקראת  הטמעת המתווים.חלק מתהליך הינו ראשוני ומהווה הדיווח בכל מוסד ומוסד. 

                                            
בכפוף למסירת הצהרה חתומה של המוסד לפיה הלימודים במתכונת הנ"ל יתקיימו במסגרת תקציבו, ללא פגיעה   1

 דרישה לשיפוי תקציבי.באיתנותו הפיננסית וללא 
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עמודים. בעקבות הדיווח יוחלט על הנחיות מפורטות יותר   5-4פגישות עם המוסדות והיקפו לא יעלה 
 לדיווח בהמשך עם התקדמות תהליך ההטמעה. 

 להלן המידע המבוקש:

 )עד חצי עמוד( מידע כללי על המוסד .1

   שם המוסד .1.1

 המתווים ובהטמעתה מעורבים בתכנון תכניתפירוט בעלי התפקידים במוסד ה .1.2

כבר כיום לפי תכנית המתווים המנחים  יםרשימת המסלולים/תכניות הלימודים אשר פועל .1.3
 המעודכנת

 לרבדים הבאים )עד עמוד(, בין היתר, תיאור יישום חמשת עקרונות המתווה תוך התייחסות .2

יות תכנ הזדמנות לבחינה מחודשת של לתכנית המתווים המנחים התאמההבאיזו מידה הייתה  .2.1
 ההכשרה העדכנית.  ולרוחוסדיים ולהתאמתן לעקרונות הליבה המהלימודים במוסד 

 . תכנית ההכשרה הקלינית .2.2

 תכנית פדגוגית )תכניות הלימוד( .2.3

 סגל המרצים .2.4

 תסגל הכשרה קליני .2.5

הבאים )עד  ושאיםאי הליבה: כיצד מתבצע יישום נושאים אלה תוך התייחסות, בין היתר, לנושנ .3
 עמוד(

 והשתלבות )לומדים עם צרכים מיוחדים(הכלה  .3.1

 למידה רגשית חברתית .3.2

 אוריינות לשונית  .3.3

 חברה רב תרבותית  .3.4

 .יזמות וחדשנות בסביבות הוראה ולמידה עתירות מידע וטכנולוגיות מתקדמות .3.5

 ,סטודנטים: מנגנוני מיון לקבלת תלמידים ותכניות למעקב וסיום לימודים תוך התייחסות, בין היתר .4
 :)עד חצי עמוד( הבאיםלנושאים 

התאמה של היכולת השפתית )עברית/ערבית( אנא פרטו כיצד נעשה המיון ועל פי איזו  בדיקת .4.1
   .בחינה

התנהגותית של המועמדים אנא פרטו כיצד החברתית והבדיקת התאמה של היכולת הרגשית,  .4.2
 מספר כלי מיוןבתהליכי הבדיקה האם משולבים ונעשה המיון 

תקנון הלימודים לבדיקת התאמת הסטודנט למקצוע ההוראה לאורך כל נהלי מעקב ובקרה ב .4.3
 .  תהליך ההכשרה

ביישום המתווים החדשים במוסדכם, מבקש הצוות לדעת כיצד הנכם  לאור הניסיון שצברתם .5
האקדמית והמקצועית של התאמת תכניות הלימודים במוסדכם תוך  המשך ההתפתחותנערכים ל

 :)עד עמוד( התייחסות לנקודות הבאות

 לכיווני התפתחות עתידיים? ן, וכיצד תוכלו לנצלבעקבות היישום שגיליתם הזדמנויותמהן ה .5.1

מה יהיה תהליך ההתחדשות וההתעדכנות של מיומנויות המורים, תכני הקורסים, לרבות  .5.2
 שינויים מבניים ופנים ארגוניים?

 פירוט קשיים והתנגדויות שהתעוררו תוך כדי התהליך. .5.3

)מספר ברצף אם במוסדכם נפתחו מסלולים ישירים המחייבים לימודי תואר שני  אנא ציינו .5.4
 נרשמים בחלוקה לפי שנים(. במידת האפשר אנא פרטו את המסקנות שנצברו עד כה מהפעלתם. 

אנא ציינו אם במוסדכם נפתח חוג לחינוך ליסודי )מספר נרשמים בחלוקה לפי שנים(. אם כן אנא  .5.5
 כה מהפעלת החוג. פרטו מסקנות שנצברו עד 
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בו תוכלו למצוא את דוח הוועדה, עדכונים, ושאלות ותשובות נפוצות  קישור לאתר המל"גלנוחיותכם 

(FAQ): 
 מתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל | המועצה להשכלה גבוהה

 
 לחתומה מטה.  15.1.2023 נודה לתגובתכם עד ליום

 
 המפגש עם צוות היישום )במכון מופת(המועדים בהם יתקיימו ימי 

 יום שני 30/1/2023 •

 יום רביעי 1/2/2023 •

 יום חמישי 212/2023 •
 13:15-8:15סבב בוקר בין השעות:  –סבב א' 
 19:15-14:15סבב ערב בין השעות:  –סבב ב' 

 
 :מצ"ב קישור לשיבוץ לימי המפגש

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SyLkSU0MG_lwWeJGP0SdzseUlT26w35

yEHTXkxbU/edit?usp=sharingYw7 
 
 

 אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה. 
 

 תודה מראש על שת"פ ובברכה
 

 בתיה הקלמן
 ממונה בכירה תחום רוח וחינוך ומרכזת הצוות

 
 העתק:

 צוות היישום 
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