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 שלום רב,למנהלים 

'קורס אקדמי מקוון', מאפשר לתלמידי תיכון להכיר את האקדמיה מקרוב, לצבור נקודות זכות 

ללימודים האקדמיים העתידיים שלהם ואף את האפשרות להתקבל ללימודים אקדמיים ללא 

 מבחן פסיכומטרי בתנאים מסוימים. 

ב התכנית השנה תתרח ."ה של "התיכון האקדמי המקווןיאנו שמחים לפתוח את השנה השני

 במספר הכתות שילמדו ובמספר תחומי הדעת.

  .להקצאת שעות תגבור למורה המלמד קורס אקדמי מקוון בתיכון "קול קוראצא "יבימים אלו 

 יום חמישי ה' באלוללועד  18.8.19באב תשע"ט  החל מיום ראשון י"זתוקף קולות הקוראים 

015:0בשעה  5.9.19תשע"ט   

 *** לאחר מועד זה *** לא ניתן להגיש בקשות

מקצה המזכירות הפדגוגית שעות עידוד לטובת מורים בבתי הספר העל יסודיים   בקול קורא זה

,  כלכלה,  היסטוריה,  2ביולוגיה,  1ביולוגיהבהם ילמדו קורס אקדמי מקוון בתחומי הדעת: 

 ליישום יעדי המשרד הבאים: ופסיכולוגיה  כימיה,  פיסיקה

מודיים בדגש על מיומנויות הלומד קידום הלמידה המשמעותית שתוביל להישגים לי -

כגון: פיתוח מיומנויות חשיבה וחקר, הקניית כלים ללמידה  21-המותאמים למאה ה

 ולהישגים ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. 

הנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל התלמידים גם לאלה בפריפריה הגאוגרפית והסוציו  -

 .אקונומית ובכך לתרום להקטנת הפערים בחברה

הם קורסים אקדמיים   MOOC (Massive Open Online Courses)י קורס –הקורסים המקוונים 

 שמחולקים ליחידות קטנות של כעשר דקות.

 קיימות מספר מסגרות לשילוב הקורס האקדמי המקוון במערך השיעור, כולן באישור מפמ"ר: 

  שנתיותבכתה י' במסגרת "ההשכלה הכללית" הנלמדת כיום במשך שעתיים. 

  ,בלימודי מבוא למדעים הנלמדים בכיתה י' ניתן לשלב קורסים אקדמיים בביולוגיה

 כימיה ובפיסיקה.

 מתוכנית הלימודים, שמוערך בהערכה בית ספרית, בשכבות  30% -במסגרת החלק של ה

 על פי הנחיות מפמ"ר( -סטוריה ובפיסיקה יבה)י', י"א, י"ב. 

  ר המלמדים מקצועות אלה בהיבחנות בית ספרית. רק בתי ספ -בכלכלה ובפסיכולוגיה 

  במסגרת ההוראה השוטפת של תכנית הלימודים העיונית )במסגרת  -בביולוגיה ובכימיה

בביולוגיה ניתן לשלב גם בחלקים המעשיים    ( המוערכת בהערכה חיצונית.55%-ה

 .וביוחקר(  )מעבדה

 כנית מותנית בפיתוח מקצועי .והצטרפות לת 

 

תשלחו  בטרם, לקרוא את התבחינים בעיון ולבדוק האם בית ספרכם עומד בתנאי הסף נא הקפידו

 את טופס הבקשה.

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/tavchinim_kurs_academy_tashap.docx
https://tauonline.tau.ac.il/courses/10
https://tauonline.tau.ac.il/courses/2
https://tauonline.tau.ac.il/courses/5
https://tauonline.tau.ac.il/courses/5
https://tauonline.tau.ac.il/courses/7
https://tauonline.tau.ac.il/courses/7
https://tauonline.tau.ac.il/courses/9
https://tauonline.tau.ac.il/courses/13
https://tauonline.tau.ac.il/courses/13
https://tauonline.tau.ac.il/courses/3
https://tauonline.tau.ac.il/courses/3
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וישלחו למזכירות הפדגוגית באמצעות המערכת  מנהל בית הספר בלבדהטפסים ימולאו על ידי 

 האינטרנטית. לא יתקבלו בקשות בפקס או במייל או בדואר. 

מלאו את פרטי הבקשה באופן מלא ומדויק. זאת, כדי למנוע תקלות ואי הבנות, שיגרמו לדחייה 

יבדק רק יאו פסילת הבקשה. במידה ובית הספר ישלח כמה פעמים טופס אינטרנטי לאותו נושא, 

 הטופס האחרון שהוגש, ולא הקודמים לו.

עות תגבור וכן בכפוף הבקשות שיתקבלו ייבדקו בהתאם לנושאים ולתבחינים המזכים בש

לתקציב הקיים. הבקשות יובאו בפני ועדת ההקצבות שתחליט על אישור או דחית הבקשה. לאחר 

 הדיון בוועדה תשלח הודעה למנהלי בתי הספר על החלטתה.

 אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

  טופס הבקשה

 תבחינים 

 ף"הרשמה להשתלמות מטח תש:   קישור לפיתוח מקצועי

 

 אנשי קשר לתמיכה במילוי הטופס:

  02-5602156מנהלת גף )ביצוע תקציב, המזכירות הפדגוגית( -אזולאי -יפית תלמי

 13:30- 10:00בימים ב , ג, ה בין השעות 

 0509-511052מדריכה ארצית אגף א לפיתוח פדגוגי -שושי יצחקי 

 

 בברכה                                                                     

 דליה פניג

 סגנית יו"ר המזה"פ ומנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי

 עותק: 

 המזכירות הפדגוגיתד"ר מירי שליסל, יו"ר 

 מפמ"רים: 

 ד"ר אורנה כץ אתר, היסטוריה ממלכתי

 ד"ר אורנה בלומברג, פיסיקה

 ד"ר אירית שדה, ביולוגיה

 ד"ר דורית טייטלבאום, כימיה

 דניאלה פרידמן , מד"ח 

 מדריכה ארצית, אגף א' לפיתוח פדגוגיד"ר טל וייס ,

 וגיגב' שושי יצחקי, מדריכה ארצית, אגף א' לפיתוח פדג

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.MAZHAP.haktzavot.online_course_pe.xsn
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/mekuvan19.pdf
https://www.easyform.co.il/?formId=b955335e-2d8c-e911-b810-ecebb895de82

