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תכנית "מבטים בצפון ",הינה תכנית ייחודית אטרקטיבית המיועדת לבוגרי הטכניון
בלבד .התוכנית תכשיר פורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון להוראה
בחטיבות עליונות .
מחזור א' יוצא לדרך .מחזור לימודי הוראה ,שנה"ל תשע"ח-תשע"ט ,ייפתח ב20 -
במרץ  2018ומתוכנן להסתיים בינואר .2020
לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר בשל המוטיבציה
הערכית שלהם ,יכולתם האינטלקטואלית ,בשלותם והניסיון הרב אותו צברו במהלך
שירותם הצבאי  -ביטחוני.
ייחודיות התוכנית הינה באפשרות לעבור למסלול תואר שני מחקרי לאור ההישגים
,לאחר סמסטר אחד או שניים .מותנה במציאת מנחה ובהתאמה למחקר ובאישור
דיקנית הפקולטה לחינוך-מדע וטכנולוגיה.

מטרה
 .5מטרת התוכנית להכשיר אנשים בעלי פוטנציאל מתאים להוראה ולסייע בידם לעשות
את הטרנספורמציה הנכונה מהמסגרת הצבאית-ביטחונית בהם פעלו שנים רבות,
למסגרות חינוכיות שהן שונות במהותן .בתוך כך להחדיר למערכת החינוך כוחות
הוראה איכותיים הרואים בהוראה מקצוע במסגרת הקריירה השנייה/הנוספת ולא
פחות מכך שליחות .באמצעות פורשי צה"ל -זרועות הביטחון לתרום תרומה מכרעת
להשבחת החינוך במדינת ישראל.

שותפים לתוכנית
 .6לתכנית "מבטים  1בצפון " שותפים" :צוות" – ארגון גמלאי צה"ל" ,הטכניון" – המכון
הטכנולוגי לישראל ,אגף כוח אדם במטה הכללי – מרכז מופת ,מנהל הפרישה.

מסגרת ומבנה התוכנית
 .7הלימודים יתקיימו בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה" -טכניון"  -מכון טכנולוגי
לישראל.
 .8מועד פתיחת שנת הלימודים  -סמסטר אביב 20 :מרץ .2018
 .9משך הלימודים–  4סמסטרים – שנתיים אקדמיות ללומדים לתעודת הוראה

בתחום התמחותם .הלימודים יתקיימו בסמסטר אביב וחורף ,לא יתקיימו
לימודים בסמסטר קיץ.
 .10ימי הלימוד -הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע-יום א מהשעה 8:30-20:30
וימי ב' או ד' -בהתאם לתחום ההתמחות.
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 .11מבנה התוכנית  -במתווה הבסיס להכשרה להוראה שלושה רכיבי לימודים מחייבים:
לימודי חינוך והוראה עיוניים ,התנסות מעשית במערכת החינוך והשלמות
דיסציפלינאריות.
 .12ההתנסות המעשית -תחל מסמסטר השני.
ההתנסות מתבצעת בבתי ספר שייבחרו ע"י הלומדים ,זאת בכפוף ובאישור ראש
התחום הרלוונטי.

רשימת מקצועות ההוראה /חוגי הלימוד לבחירה במסגרת התכנית:
 .13אלקטרוניקה-חשמל ,ביולוגיה ,טכנולוגיה-מכונות ,כימיה ,מדעי המחשב ,מדעי
הסביבה ,מתמטיקה ,ופיזיקה.
 .14בוגרי התוכנית יקבלו מהטכניון תעודת חוג לאחר תואר ,תעודה הכוללת תעודת הוראה
לבתי הספר העל-יסודיים.
 .15לימודים קודמים אשר להם ערך להכשרה להוראה ו/או בדיסציפלינה( ,בכפוף להחלטת
הפקולטה  ,בהתאם למדיניות המועצה להשכלה גבוהה – המל"ג) יוכרו במסגרת תכנית
זו.

תנאי קבלה
 .16לימודי ההוראה מיועדים לפורשי צה"ל ,חברי "צוות" ,פורשי כוחות הביטחון ,משטרה
ושב"ס שהינם בוגרי ה"טכניון" (תואר ראשון/שני).
 .17ועדות קבלה ייערכו במהלך חודש ינואר ( 2018מועד מדויק יפורסם בהמשך)

שכר לימוד
 .18א .תכנית הלימודים הינה ללא תשלום למשך  4סמסטרים!!
ב .העלויות לתשלום במהלך הלימודים הינן .1 :ערכת הרשמה בסך  .2 ₪ 459אגרה
שנתית בגובה של כ ₪ 1,000-לביטוחים ,אגרות ,אישורים וכו'.
 .19המשתתפים בתוכנית מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון ,שטרם מימשו את "סל
הפרישה" ,או חלק ממנו ,יוכלו לסבסד את תשלום העלויות כמפורט בסעיף  18ב,
באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל" ,ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה
הקיימות.

הנחיות לפעולה
 .20חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתוכנית המוצעת
לדליה-מנהלת
28/12/17
ומעוניינים להשתתף בה ,יפנו עד לתאריך
התעסוקה במחוז הצפון  050-2819533תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים:
שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה (תואר  Iו ,) II -דרגה צבאית,
מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני ,מועד יציאה לחופשת שחרור וחוג לימודי
ההוראה המבוקש (כמפורט בסעיף  10לעיל).
 .21על המועמדים להכין העתק  :תעודות השכלה ,גיליונות ציונים ,תעודת

זהות ותמונה.
 .22רשימת המועמדים ,גיליונות הציונים ושאר החומר יועברו למרכזת לימודי הסמכה
בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,אשר תמשיך לנהל את הרשמת המועמדים
והנחייתם באשר להליכים הנדרשים מהם לשם קבלתם ללימודי ההוראה במסגרת
התכנית.
 .23באם השתתפת בלימודים אלו בעבר או באם הינך לומד כעת ,מכתב זה איננו רלוונטי
לגביך.
 .24נ שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
בהצלחה!!!
דליה סלוצקי
מנהלת תעסוקה מחוז הצפון
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