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שקיבל הצוות ליישום החלטת המל"ג בנושא המתווים  2022להלן מספר הבהרות חשובות מחודש ינואר 

 החדשים בהכשרה:
 
 לימודי חינוך/חינוך מיוחד/ חינוך בלתי פורמלי/ בחוג לחינוך במסלול היסודי. 1

במסלול היסודי מורכבים "מחוג בחינוך ליסודי" )אחד  .B.Edככלל, הלימודים הדיסציפלינאריים במסגרת תואר 

-החידושים במתווה החדש(, ומחוג דיסציפלינארי באחד ממקצועות ההוראה בבית הספר היסודי במסגרת דו
י, צוות היישום מצא לנכון חוגית במסלול היסוד-חוגית. במקרה של צירוף "חינוך מיוחד משלב" במסגרת דו

פורמאלי במסלול היסודי יכולים לבוא במקום החוג לחינוך במסלול -להבהיר כי חינוך מיוחד או חינוך בלתי
היסודי, ובתנאי שיכללו את הרכיבים של חינוך כיתה, הכלה והשתלבות, ואוריינות שפתית בהתאם למתווה 

ש כי רכיב האוריינות השפתית במסגרת הלימודים (. יש להדגי2021להכשרה להוראה )תשפ"א, פברואר 
 ש"ש.  8 –לתואר לא יפחת מ 

 כמו כן יש להדגיש שחלופה זו תקפה רק ללימודים במסלול בית הספר היסודי.
 
 
 היסודי. היקף לימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים במסגרת הסבת אקדמאיים במסלול 2

( הוא רק בחוג במידת הצורךלחישוב שעות השלמה )לאור שאלות שעלו בנושא, הובהר וחודד כי הבסיס 
לחינוך למסלול היסודי כפי שנקבע במתווים החדשים )בדומה להסבת אקדמאיים לחינוך המיוחד(. ההבהרה 

אינה מתייחסת להוראת מתמטיקה ביסודי, להוראת אנגלית ביסודי, חנ"ג ואמנות ויצירה, לגביהם נקבעו 
 מתכונות לימוד בנפרד. 

ימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים בחוג לחינוך במסלול היסודי יש ללמוד כמובן את תכנית ההכשרה בנוסף לל
להוראה כמפורט בדו"ח. לימודי ההשלמה יוכלו להתקיים במקביל ללימודי ההוראה, אך קבלת תעודת 

 ההוראה מותנית בסיום חובות ההשלמה. להלן הפירוט כפי שנקבע בדו"ח:
   :הנלמדיםחסרי רקע בתחומים  .א

שעות לפחות מהשעות הנדרשות.  75%בחוג לחינוך יסודי בהיקף של  לימודי הדיסציפלינהישלימו את 
יתקיימו במלואן  ,ש"ש( 18)ושעות לימודי ההכשרה הקלינית  ש"ש( 12)לימודי תעודת ההוראה העיוניים 

אה הקליניים על בסיס לימודים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההורבמקרים מוצדקים על פי המתווה. 
 אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.

 
 :בעלי רקע בתחומי החינוך .ב

(, על בסיס ש"ש 30)מתוך סה"כ:  לימודי החוג לחינוך יסודיש"ש( משעות  15)עד  מחציתניתן להכיר עד 
לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך, כגון: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, מדעי הלמידה 

ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי   וההוראה, חינוך מיוחד. אך בתנאי שהקורסים זהים
 12ש"ש מתוך סה"כ  6)עד ניים העיומלימודי תעודת ההוראה  מחציתכמו כן, ניתן לפטור עד   ההשלמה.

ש"ש(, על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת  18ש"ש מתוך סה"כ  9עד והקליניים ) ,ש"ש(
 התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.

 :בעלי רקע קרוב בחינוך )במדעי הרוח והחברה( .ג
ש"ש( על בסיס  30)מתוך סה"כ:  ודי החוג לחינוך יסודימשעות לימ ש"ש( 10)עד  שלישניתן להכיר עד 

לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח וב.א. כללי, אך בתנאי 
שליש שהקורסים זהים ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה. כמו כן ניתן לפטור עד 

על ש"ש(  18ש"ש מתוך  6והקליניים )עד   ש"ש( 12ש"ש מתוך  4יוניים )עד העמלימודי תעודת ההוראה 
 )כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח, ב.א. כללי(. בתחומי תוכן רלוונטייםבסיס לימודים אקדמיים קודמים 

במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים 
 נלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.קודמים ש
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 להלן בסיס לחישוב לדוגמה: 

  ענבר הכשרה להוראה ליסודי -מתווה ודמני
 )לא כולל מתמטיקה, אנגלית, חנ"ג, אמנות ויצירה(

השלמות דיס'  רקע קודם
חינוך יסודי 

 )לפחות(

לימודי ת. הוראה 
 עיוניים )לפחות(

 סה"כ  לימודי הכשרה קלינית 

-ש"ש  43 ש"ש 18-9 ש"ש 12 ש"ש 22 חסרי רקע 
 ש"ש52

בעלי רקע 
בתחומי 

 החינוך

 39-ש"ש  30 ש"ש  18-9 ש"ש 6 ש"ש 15
 ש"ש 

בעלי רקע 
קרוב בחינוך 

)במדעי הרוח 
והחברה, 

 ב.א. כללי( 

 46 –ש"ש  37 ש"ש18-9 ש"ש 8 ש"ש 20
 ש"ש

 
 


