
התוכנית מציעה: 
• הכשרה להוראה מואצת וייעודית • חוזה העסקה ל-3 שנים

�• תנאי העסקה משופרים למתאימים • סביבות למידה מתקדמות
• התנסות מודרכת בהוראה וליווי מקצועי

• קריירה חדשה ובעלת ערך מוסף
התוכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי באחד מן התחומים: 

הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה
ממוסד מוכר ע"י המל"ג בישראל, או ממוסד

להשכלה גבוהה בחו"ל, שניתן לו שקילה.

תוכנית ההכשרה תתבצע ע"י המכללה האקדמית
להנדסה אורט בראודה בשיתוף עם מכללת

סמינר הקיבוצים.הלימודים יתקיימו בתל-אביב.
 לתוכנית יתקבלו מועמדים שיעמדו בדרישות הסף

ויעברו ועדת קבלה

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

מהנדסים/ות
מחפשים התפתחות מקצועית עם חזון?

יש לכם הזדמנות לשלב תחושת שליחות 
וסיפוק  עם קריירה חדשה בהוראת מקצועות 

ההנדסה בבתי הספר העל-יסודיים

התוכנית מאפשרת לאנשים איכותיים להשתלב
בעשייה החינוכית ולתרום מניסיונם לדור הבא

החינוך המדעי-טכנולוגי הוא עתיד הנוער
ועתידה של מדינת ישראל

משרד החינוך

במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהלפרטים נוספים יש להתקשר למחלקה להוראה
מיכל, טלפון: 04-9901990

engteach@braude.ac.il :דוא"ל



התוכנית מציעה: 
• הכשרה להוראה מואצת וייעודית • חוזה העסקה ל-3 שנים

�• תנאי העסקה משופרים למתאימים • סביבות למידה מתקדמות
• התנסות מודרכת בהוראה וליווי מקצועי

• קריירה חדשה ובעלת ערך מוסף
התוכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי באחד מן התחומים: 
הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה

ממוסד מוכר ע"י המל"ג בישראל, או ממוסד
להשכלה גבוהה בחו"ל, שניתן לו שקילה.

תוכנית ההכשרה תתבצע ע"י המכללה האקדמית
להנדסה אורט בראודה בשיתוף עם מכללת סמינר הקיבוצים.

הלימודים יתקיימו בתל-אביב.
לתוכנית יתקבלו מועמדים שיעמדו בדרישות הסף ויעברו ועדת קבלה

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

מהנדסים/ות
מחפשים התפתחות מקצועית עם חזון?

יש לכם הזדמנות לשלב תחושת שליחות 
וסיפוק  עם קריירה חדשה בהוראת מקצועות 

ההנדסה בבתי הספר העל-יסודיים

התוכנית מאפשרת לאנשים איכותיים להשתלב
בעשייה החינוכית ולתרום מניסיונם לדור הבא

החינוך המדעי-טכנולוגי הוא עתיד הנוער
ועתידה של מדינת ישראל

משרד החינוך

במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהלפרטים נוספים יש להתקשר למחלקה להוראה
מיכל, טלפון: 04-9901990

engteach@braude.ac.il :דוא"ל


