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"גחשוןתשע"טכ
 2018נובמבר01




לכבוד
לחינוךהאקדמיותהמכללותנשיאי


וברכה,שלום


 יסודיהלמורים בחינוך  מתמטיקהלהוראת  הסמכה להרחבת קורא קולהנדון:

 "טתשע שנה"ל 


47-01-21:תקציבית תקנה


ש"ח1,344,000לחלוקה: תקציב


 פתח דבר

 למכללות פונה זה קורא המקול להוראתמתמטיקההאקדמיותלחינוך, הכשרה קיימותתכנית

הב יסודיחינוך ,המל"גבאישור, להגיש מיוחדלקיוםבקשה תכנית להוראתת להרחבתהסמכה

מתמטיקה מכוונוהתכנייסודי.הבחינוך לות בת מתמטיקה המלמדים קבועים חינוךמורים

ליתבהוראתמתמטיקה.אהכשרהפורמ,חסרייסודיה

רקע.1

.בבתיהספרהיסודייםמתמטיקהבמוריםאיכותייםלהוראתבמערכתהחינוךקייםכיוםמחסור

מכללמוריהמתמטיקההמלמדיםבחינוךהיסודיעברוהתמחותבתחוםהמתמטיקה.30%רקכ

תואר-בחינוךהיסודיחסריהכשרהמתאימהלמדיםאתהמקצועהמםמוריהמכלל70%כלומר,כ

.הוראתהמתמטיקהלבחינוךמתמטיאותעודה

היסודיים הספר המתמטיקהבכיתותהגבוהותמהווההוראתהמתמטיקהבבתי בסיסללימודי

 יותר, התשתית במתמטיקהזו היסוד מיומנויות עם למקצועחיובייחסלפיתוח,להכרות

,לקידוםהוראתהמתמטיקהיתעלכן,כחלקמהתכניתהלאומומוטיבציהללמודולהעמיקבתחום.

 המורים של המתמטית ההשכלה להרחבת החינוך משרד בביה"סנערך זה מקצוע המלמדים

יסודי.ה

שתוכניתל אקדמיותלושיבחרו הארץמכללות וצפון,ברחבי מרכז דרום, לדרישות, בהתאם

המופיעותלעיל.

התכנית:מטרות

 היסודי.בביה"סהעמקתהידעהמתמטיבקרבמוריםהמלמדיםמתמטיקה

  הכשרת מתמטית השכלה בעלי מתמטיקהמורים להוראת מתאים פדגוגי בביה"סוידע

 היסודי.
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התכנית את לקיים המבקשים מוסדות המכשיריםל תנאי סף. 2

אחדמןהסעיפיםרוטבכליעלהמוסדהמכשירלעמודבכלתנאיהסףשלהלן,ולהציגפ2.1

:הבאים

 מסלולאקדמיללימודימתמטיקהאוהוראתבהקייםשמכללהאקדמיתלחינוך

הצעה למסלול לימודים במחוז דרום  ,באישורהמל"ג.יסודיחינוךההמתמטיקהב

 מחייבת שלוחה מאושרת ע"י מל"ג בעיר אילת.

 2-יקטןמניסיוןקודםבקיוםהשתלמויותלמוריםבחינוךמתמטיבהיקףשלא

 השניםהאחרונות.3במהלך,קורסיםבכלשנה

 70%שלישי. תואר בעל יהיה בתכנית ללמד המיועד ההוראה מסגל רשימתלפחות

.הבקשהתועברבמסגרת,כוללקו"ח,המרצים

  לקורסהמספר נרשמים הנרשמים.לפחות15יהיה במספר מותנית הקורס פתיחת

 לי.אהמינימ

 תמנה תכניתלמנהלהמכללה של בהיקף ,ש"ש2, יהיה משרדאשר עם הקשר איש

 החינוך.

 במסגרתהתוכנית.המתוקצביםממשתתפיהתוכניתשכרלימודתגבהלאהמכללה 

מתמטיקהמפמ"ריתלהוראתהד"רדוריתנריההמוסדיתחייבלעבודבשיתוףפעולהעם2.2

.כניותייחודיותהממונהעלת,ציפיקוריצקיגב'ועםהחינוךבמשרדהיסודיבחינוך

ם בתכנית:תנאי סף למועמדים ללימודי.3

המועמדיםללימודיםבתכניתצריכיםלעמודבכלהתנאיםהבאים:

,החינוךמוריםקבועיםבמערכת 3.1 של ניסיון שניםלפחותבהוראתהמתמטיקה3בעלי

 בבתיהספרהיסודיים.

 מתמטיקהשאיננובתחוםדעת,יסודיהבחינוךעודתהוראהבעלית 3.2

 בעליאחדמהתאריםשלהלן: 3.3

 תוארB.Edתחוםשאינומאשכולמקצועותמתמטייםומדעייםהוראתב 

 תוארB.A.בתחוםשאינומאשכולמקצועותמתמטייםומדעיים 

מלמדים,3.4 הם בו הספר בית מנהל מאת בתכנית להשתלב המלצה שקיבלו מורים

בית מנהל של לימודים-והתחייבות ליום אותם לשחרר בשבוע,הספר במהלךאחד

התכנית.

 תכנית הלימודים. 4

ל מיועדת רכישתהתכנית השכלה הוראה ותעודת ראשון תואר בעלי למורים מנתמתמטית על

ספריסודי.-נושאיםמתמטייםרלוונטייםלהוראתהמתמטיקהבביתשיוכלולהתמודדעם
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מתמטי חינוך וקורסי מתמטיקה קורסי יכללו תכניתהלימודים.,הקורסים ברוחהחומריםשל

 לחינוךיועדפו אקדמיות במכללות שנישיכירו לתואר לימודים להמשך מהתכנית קורסים שני

בהוראתהמתמטיקה.

 מוסדות ההכשרהלבחירת  תבחינים.5 

:התבחיניםהבאיםעלפיבחןאתאיכותהתכניות,שת,ינוקדוע"יוועדהמקצועיתתוכניותה

 אחוזים  התבחינים

40לצורכימוריהמתמטיקהבביה"סהיסודיתכניתהלימודיםוהתאמתה

20בכירותאקדמיתשלהסגלוניסיונובהכשרתמוריםלהוראתמתמטיקה

15הגיאוגרפישלהמוסדלביןמגורימירבהנרשמיםמתאםביןהאזור

 25תכניותהשתלמותלמוריםהמלמדיםמתמטיקהביסודי3במוסדישלפחות

 

 ההחלטה לגבי תקצובנוהל ההגשה ו. 6

.תקבלנהאישורלפתיחתהרשמהתנאיהסףשתעמודנהבתכניות שלב ראשון:

המפורטיםתנאיהקבלההעומדיםבמועמדים15 לפחותאצלונרשמואקדמיאשרמוסדשלב שני:

התכנית ויתוקצב 3בסעיף המוצעתבעבור המצ"ב., התקציבי לנספח כמהבהתאם שיהיו ככל

ג אזור ככלימוסדותמאותו הניקודהגבוהביותר. ייבחרהמוסדבעל , )צפון,דרום,מרכז( אוגרפי

יהיהלהשתמששל ניתן משלושתהאזורים באחד מוסד יתוקצב האזוריםא אחד עבור בתקציב

האחרים,עלפיהמלצתהיחידההמקצועיתובהתאםלניקודשיתקבל.

.אתרשימתהמועמדיםבקובץאקסלהמוסדיעבירלמשרדשלב שלישי:

 הרכיבים המתוקצבים. 7

)לאתתוקצביותרמקבוצהאחתבמכללהלשעה₪576לקבוצהלפיעלותשלשעות360.7.1

לומדיםבקבוצה(30–ועדל

(בקבוצהלומדים30בפועל)ועדמספרהלומדיםXלשנהעבורמימוןשכרלימוד₪7,0007.2

ש"ח15,500לפיעלותשעהשלהתכנית,ש"שלרכז2.7.3

 נוהל התשלום.8

אישורםלאחרכמפורטלהלןוהתשלוםיבוצעלאחרהגשתהדו"חותהכספייםוהדוחותהפדגוגיים
המשרד:ע"י

א.הגשתדוחותביצועכספייםחתומיםע"יסמנכ"להכספיםשלהמוסד,בהתאםלאמור
להלן:
31.1.2019יוגשעדליום2018דצמבר-דו"חביצועלחודשיםאוקטובר .1
 .30.9.2019יוגשעדליום2019אוגוסט–ינוארדו"חביצועסופילחודשים .2


בתוכנית+מבחניםוהתמדתםגיהמשתתפיםב.דוחותביצועפדגוגייםהמפרטיםאתהיש

שבוצעובאותוסמסטר.
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 .2019לנובמבר  1-סופי עד ל ביצוע דו"ח יוגשבמקרים בהם לא  למוסדלא יישמר התקצוב 

 

:אנשי קשר פדגוגיים. 9

גב'ציפיקוריצקי,ממונהעלתכניותייחודיות,מינהלעובדיהוראה

zipiko@education.gov.ilדוא"ל

מנהלתתחוםדעתמתמטיקהבחינוךהיסודי,ד"רדוריתנריה,

doritne@education.gov.il:דוא"ל

 rachelsh2@education.gov.il:גב'רחלשיטריתדוא"לאיש קשר בנושא מרכבה ותקציב

לקול קורא זה מועמדותההגשת המועד האחרון ל.10

 להגיש יש ההצעות במערכת מרכבהאת מיוםלא יאוחר כסלובבי"שלישי

 .20.11.2018ט,תשע"

בברכה

ציפיקוריצקיד"רשרהזילברשטרום

ציפי קוריצקי

ממונהתוכניותייחודיותהלתאגףהתמחותוכיסהלהוראהמנ



העתקים:

לעובדיהוראהאילרם,סמנכ"לומנהלמינה

הוראהמרנחגרינפלד,מנהלאגףהכשרתעובדי

יו"רהמזכירותהפדגוגיתמירישליסל,ד"ר

פארס,מנהלאגףתכניותלאומיותמערכתיותמרמוהנא

ד"רגילמורקשת,מנהלתהאגףלמדעים

מרעדיקורסיה,מנהלאגףתקציבים,מינהלעו"ה

מנהלתתחוםדעתמתמטיקהביסודיד"רדוריתנריה

אתיסאסי,מנהלתהאגףלחינוךיסודי

אגףהכשרהחברי

mailto:zipiko@education.gov.il
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