התוכנית התלת-שנתית
הגיל הרך ובית הספר היסודי

מועמדת יקרה,
מצ״ב מידע על תוכנית תלת שנתית לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה המיועדת לעוסקות בחינוך
ובעלות וותק.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה בטלפון 1800-071-500 :ובמיילrishum@talpiot.ac.il :
מה אני מקבלת בתום הלימודים במסלול?
בתום תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי ,לכל בוגרת יוענקו:
1.תואר ראשון בחינוך ( )B.Edבמסלול גיל הרך  /בית הספר היסודי
2.תעודת הוראה לגיל הרך  /בית הספר היסודי בהתמחות :תנ"ך  /מדעים.
למעוניינות:
3.תינתן אפשרות הרחבה לתעודה נוספת:
במסלול גיל הרך :הרחבת תעודת ההוראה לכיתות א'-ב'
במסלול בית הספר היסודי :תעודת הוראה מותאמת (מתקנת)
לימודי ההרחבה יילמדו במהלך קיץ תשפ"ג וקיץ תשפ"ד.
למי מיועדת התוכנית? מי קהל היעד?
1.מורות בבית הספר היסודי ללא תואר ראשון ותעודת הוראה בעלות שלוש שנות ניסיון לפחות.
2.מורות מחליפות בבית הספר היסודי בעלות שלוש שנות ניסיון לפחות.
3.כוח עזר חינוכי בבית הספר היסודי בעלות שלוש שנות ניסיון לפחות.
4.סייעות חינוכיות העובדות בחינוך הרגיל בעלות שלוש שנות ניסיון לפחות.
5.סייעות אישיות לילדי שילוב בחינוך הכללי בעלות שלוש שנות ניסיון לפחות.
6.סייעות בפועל בגנים (לידה עד גיל )6
מהם תנאי הקבלה?
1.תעודת בגרות בממוצע  85לפחות
.1

1מועמדת מעל גיל  30תוכל להתקבל עם תעודת בגרות מלאה ללא תלות בציון.

.2

1מועמדת מעל גיל  30ללא תעודת בגרות תוכל להתקבל בתוספת לימודי מכינה בהיקף 6
ש"ש.

2.עבודה בהיקף של לפחות  1/3משרה בתשפ"ג.
3.מבחן אמיר"ם  /מבחן אמי"ר לסיווג רמת אנגלית
4.מכתב המלצה ממנהל/ת בית הספר או המפקח/ת.
5.ועדת קבלה מכללתית.
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כיצד נלמדת המכינה? למי מיועדת? ומהי העלות שלה?
1.מועמדת מעל גיל  30ללא תעודת בגרות תידרש ללמוד לימודי מכינה בהיקף  6ש"ש.
2.מועמדת מעל גיל  30שאינה עומדת בתנאי המערך המסייע (ממוצע  )92ומעוניינת לשפר את ממוצע
הכניסה שלה בעבור קבלה של המערך המסייע.
3.לימודי המכינה נלמדים במהלך שנות הלימודים בתוכנית (לימודים מקוונים ,קיץ וכד')
4.עלות המכינה.₪ 2,200 :
מהו מבחן אמירם?
מבחן זה של המרכז הארצי לבחינות והערכה ,מטרתו לבחון את רמת האנגלית ולקבוע רמת סיווג.
ניתן להירשם למבחן אמיר"ם בלינק המצורף:
/https://www.nite.org.il/other-tests/amiram/registration-for-the-test
במידה ותחליטי לא לגשת למבחן המיון ,תשובצי אוטומטית לרמה הנמוכה.
בהתאם לרמת הסיווג ייקבעו שעות הלימוד של הסטודנטית באנגלית אקדמית ,לפי  6רמות סיווג:
1.טרום בסיסי א'
2.טרום בסיסי ב'
3.בסיסי
4.מתקדמים א'
5.מתקדמים ב'
6.פטור
קורסי האנגלית בתשלום נוסף בסך ₪ 720 :לכל קורס נדרש.
מהי מסגרת הלימודים בתוכנית?
1.שלוש שנים מלאות (תשפ"ג – תשפ"ה)
2.ימי לימוד:
 1.2יום ראשון ,יום לימודים פרונטלי במכללת תלפיות ,בשעות .8:30 – 18:40
 2.2יום שני ,יום לימודים בזום :בשעות .14:00 – 20:15
3.שיעורים מקוונים ללמידה עצמית מודרכת לאורך כל שלוש השנים.
4.התנסות קלינית:
מסגרות העבודה מוכרות כהתנסות קלינית במהלך  3שנות הלימודים.
על כן ,יש להמשיך בעבודה לאורך כל  3השנים .סטודנטית שתעזוב את מקום העבודה ,תידרש
להשלים יום התנסות נוסף בשבוע בתיאום ובאישור ראש התוכנית.
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שכר הלימוד בתוכנית?
שכר הלימוד בתוכנית מקביל לשכר לימוד של  4שנות לימודים ( )400%הלימודים המוצעים במסלול
זה ייערכו במהלך  3שנים ,על רקע הניסיון של הסטודנטית בשדה החינוכי ,אך היקף השעות האקדמיות
זהה למסלול הארבע-שנתי ,ולכן שכר הלימוד יהיה זהה (.)400%
שכר הלימוד כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכל שינוי שיחול במהלך השנה בשכר הלימוד או
בתשלומים הנלווים יחול על הסטודנטית .שכר לימוד ( )100%מלא לשנת הלימודים תשפ"ג הינו 10,932
ש"ח.
בכל שנת לימוד תשלם הסטודנטית שכר לימוד בגובה של ( 133.33%כ.)₪ 14,576-
זאת לפי שכר הלימוד שייקבע בכל אחת משנות הלימוד ובסה"כ לא פחות מ 400%-שכר לימוד.
תשלום שכר הלימוד ( )400%אינו כולל תשלומים נלווים ,כגון אגרות ,קורסים מחוץ לתוכנית הלימודים
ועוד.
מידע נוסף לגבי דמי הרישום ,אגרות ,תשלומים נלווים לשכר הלימוד ,הפסקת לימודים ונהלים נוספים
ניתן למצוא באתר המכללהhttps://did.li/uVrTY :
מהו המערך המסייע?
מערך מסייע הוא חוזר של משרד החינוך שמתפרסם בכל שנה מחדש.
המידע שלהלן תקף לשנת הלימודים תשפ"ג בלבד.
הרכב המערך המסייע מטעם משרד החינוך:
1.הלוואה מותנית – הלוואה בגובה  5,800ש" שהופכת בהמשך למענק/מלגה ,בתנאי שהסטודנטית
עמדה בתבחינים שקבע משרד החינוך.
2.מלגת מפעל הפיס – מלגה בגובה  ₪ 5,000/10,000המוענקת בתמורה לשעות התנדבות ()40/80
במהלך שנת הלימודים תשפ"ג
*יש תלות בין שני חלקי המערך המסייע ,ולא ניתן לקבל אחד ללא האחר.
תנאים לקבלת המערך המסייע:
1.סטודנטית מן המניין (לא על תנאי) בשנת הלימודים תשפ"ג.
2.סטודנטית אשר עמדה בתנאי הקבלה של משרד החינוך:
.1

2ממוצע  92בבגרות או לחלופין ממוצע זהה במכינה קדם אקדמית.

או
.2

2בגרות  +פסיכומטרי בציון משוקלל של .540
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3.סטודנטית אשר אין בידה תעודת הוראה קודמת.
4.סטודנטית אשר אינה עובדת משרד החינוך או אינה מקבלת תלוש שכר של משרד החינוך.
חובת הסטודנטית אל מול כל רכיב במערך המסייע:
1.הלוואה מותנית
.1

1על שנת הלימודים הראשונה תתחייב הסטודנטית להשתלב בהוראה בהיקף של לפחות 1/3
משרה בטווח של עד  3.5מיום קבלת התעודה.

.2

1על שתי שנות הלימוד הבאות הלימוד הבאות תתחייב הסטודנטית ל 2/3-משרה לפחות
בעבור כל שנת קבלת הלוואה של עד  3.5שנים מיום קבלת התעודה.

2.מלגת מפעל הפיס
.1

2התנדבות חינוכית במהלך שנת הלימודים תשפ"ג בהיקף של  40שעות בגוף מוכר בתמורה
ל.₪ 5,000-

.2

2התנדבות חינוכית במהלך שנת הלימודים תשפ"ג בהיקף של  80שעות בגוף מוכר בתמורה
ל.₪ 10,000-

לתשומת ליבך:
1.משרד החינוך אינו מתחייב שמי שעומדת בתנאים תקבל את המערך המסייע (לא מלגה ולא
הלוואה).
הקבלה תלויה בהיקף תקציב משרד החינוך אל מול היקף הדרישה למערך המסייע (כפות פונים)
2.משרד החינוך מוציא בחודש יולי את המערך המסייע לשנה העוקבת ,כך שאת הכללים לגבי שנת
הלימודים תשפ"ד נדע רק בסוף תשפ"ג וכן הלאה.
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