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 מל"גהאגף האקדמי, מזכירות 

 
 הוראת שעה –היקף לימודי ההשלמה בהסבות אקדמאיים להוראת הלשון 

 
ע"פ המתווים המנחים בהכשרה להוראה, ללימודי תעודת הוראה יכולים להתקבל תלמידים או בוגרי חוגי 

אין חובה להיות בעל רקע אקדמי בחינוך כדי ללמוד לימודי הוראה, הלימוד המתאימים למקצועות ההוראה. 
אך כן נדרש רקע אקדמי דיסציפלינארי מתאים, למקצוע ההוראה המבוקש.  בעלי תארים אקדמיים שאין להם 

רקע דיסציפלינארי רלוונטי להוראת המקצוע המבוקש, יתקבלו על תנאי ללימודי ההכשרה להוראה בכפוף 
השלמה בתחום הדעת. לימודי ההשלמה הם כמובן בנוסף לתכנית לימודי ההכשרה להוראה להצלחה בקורסי 

 )תעודת ההוראה( אשר מתקיימת בין כה וכה.
 

 ככלל, הבסיס לחישוב שעות ההשלמה למי שאינו מגיע עם הרקע הדיס' הדרוש הנו כלהלן:
קש ישלימו את לימודי בעלי תארים אקדמיים דיסציפלינאריים שלא בתחום מקצוע ההוראה המבו .1

 לפחות מהיקף לימודי החוג בתואר הראשון של מקצוע ההוראה המבוקש.  75%הדיסציפלינה בהיקף של 
בעלי תארים אקדמיים קרובים למקצוע ההוראה המבוקש, ישלימו את לימודי הדיסציפלינה בהיקף של   .2

 לפחות מהיקף לימודי החוג בתואר הראשון של המקצוע המבוקש. 50%
 

עוד נקבע, כי בתחומים בעלי צורך לאומי, באישור מל"ג ומשרד החינוך, יתאפשר לאקדמאים בעלי ידע מוכח 
לפחות  50%ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיסציפלינה, להשלים את לימודי הדיסציפלינה בהיקף של 

 מלימודי החוג בתואר הראשון של המקצוע המבוקש במוסד.
 

נה משרד החינוך בבקשה להכיר בהוראת הלשון כתחום בעל צורך לאומי ובכך לאפשר על רקע זה פנה לאחרו
לאקדמאיים בהסבה להוראה שאין להם רקע דיס' בלשון או רקע רלוונטי אחר, להשלים את לימודי הדיס' 

 מלימודי החוג בלשון. 50%בהיקף של 
יסודי ועל רקע ירידה של -והן בעלפנייה זו באה בעקבות מחסור חמור במורים להוראת הלשון הן ביסודי 

 אקדמאים בעלי תואר ראשון בלשון או בלשנות עברית.
קיימה המל"ג דיון בנושא וקבלה את ההחלטה הבאה )נוסח ההחלטה טעון אישור  28.9.2022בישיבתה ביום 

 מל"ג. אם יחול שינוי בנוסח ישלח עדכון(:
 

( 23.2.2021להוראה )החלטת מל"ג מיום  "בהתאם לדוח הוועדה לבחינת המתווים המנחים בהכשרה
נקבע, בין היתר, כי בתחומים בעלי צורך לאומי, באישור מל"ג ומשרד החינוך, יתאפשר לאקדמאים בעלי 

ידע מוכח ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיסציפלינה, להשלים את לימודי הדיסציפלינה בהיקף של 
המקצוע המבוקש במוסד. בהמשך לכך דנה מל"ג לפחות מלימודי החוג בתואר הראשון של  50%

להכיר בלימודי הוראת הלשון כצורך  16.8.2022בפניית משרד החינוך מיום  28.9.2022בישיבתה ביום 
לאומי. לאור זאת ובהתאם לחוות דעת אגף תכנון, מחליטה מל"ג להכיר בהוראת תחום הלשון כצורך 

אין להם רקע דיס' בלשון או רקע רלוונטי אחר, אך הם לאומי ובכך לאפשר לאקדמאיים בהסבה להוראה ש
 50%בעלי ידוע מוכח ו/או ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדיס', להשלים את לימודי הדיס' בהיקף של 

 מלימודי החוג בלשון. 
 בחלוף שנתיים תבחן ההחלטה בשנית."

 
 


