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לכבוד
נשיאי /ראשי המכללות האקדמיות לחינוך

שלום רב,
הנדון :נספח  – 3הפעלת קורסי חובה בשנת הלימודים תש"פ

מכון מופ"ת בשיתוף עם האגף להכשרת עובדי הוראה מציע למכללות להכשרת מורים גישה לקורסים
מקוונים המאפשרים לקיים את הלמידה ולעבור את מבחני ההסמכה בנושאים הבאים" .1 :בטחון,
בטיחות ושעת חירום" " .2זהירות בדרכים ,נגישות ואורח חיים בטוח".

25/11/2019 – 04/11/2019
ו' בחשוון ה'תש"פ– כ"ז בחשוון ה'תש"פ
23/12/2019 – 02/12/2019
ד' בכסלו ה'תש"פ – כ"ה בכסלו ה'תש"פ
27/01/2020 – 06/01/2020
ט' בטבת ה'תש"פ– א' בשבט ה'תש"פ
23/03/2020 – 02/03/2020
ו' באדר ה'תש"פ – כ"ז באדר ה'תש"פ
25/05/2020 –04/05/2020
י' באייר ה'תש"פ –ב' בסיוון ה'תש"פ
22/06/2020 – 01/06/2020
ט' בסיוון ה'תש"פ – ל' בסיוון ה'תש"פ
סמסטר קיץ
20/07/2020 – 06/07/2020
י"ד בתמוז ה'תש"פ– כ"ח בתמוז ה'תש"פ
להלן מועדי הקורסים בשנת הלימודים תש"פ:

רח' דבורה הנביאה  ,2ירושלים מיקוד  * 91911טלפון 02-5603123 :פקס02-5602079 :
כתובת דוא"לchanast@education.gov.il :

בכל מועד יהיו זמינים לסטודנטים שני הקורסים לרישום.

הערות:
פתיחת שנת הלימודים – 10/2019
חופשת סמסטר א'  +בחינות סמסטר סתיו – 02/2020
חופשת פסח – 04/2020
סיום סמסטר ב' ותחילת בחינות סמסטר אביב – 06/2020

לקראת פתיחת הקורסים במועד שתבחרו ,תתבקשו ליצור קשר עם מרכז התקשורת במכון מופ"ת
ולהסדיר את התהליך ,כנדרש .אחראית קורסי חובה במכון מופ"ת :גב' דוריס ג'רבי -
doris@macam.ac.il

קורסי חובה בתחום עזרה ראשונה:
האחריות בבחירת חברה מכשירה לקורסי עזרה ראשונה חלה על המוסדות להכשרת מורים.
בתהליך בחירת החברה יש לבדוק שהחברה עומדת בקריטריוני הסף המצוינים להלן:

 .1נחוצה הקפדה על תחומי התוכן והיקף השעות הנדרש  44שעות בודדות  -הרכיב העיוני
המקוון  28שעות והרכיב המעשי  16שעות.
 .2בראש החברה עומד רופא בעל רישיון לעסוק ברפואה בישראל או מומחה ברפואה דחופה
העוסק בכך בפועל לפחות חמש שנים.
 .3החברה מקיימת הדרכה בהיקפים רחבים במהלך שלוש השנים האחרונות.
 .4החברה מעסיקה מדריכים בעלי רקע ברפואה דחופה ו/או פרמדיק ,בעלי ניסיון בהדרכה בקורס
חובשים אזרחי או צבאי במהלך שנה.
*קורסים אלה הינם תנאי לקבלת תעודת הוראה.

בברכה,
איל רם
סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי
הוראה

העתקים:
עדי קורסיה , ,מנהל אגף תקציב ומינהל במנהל עובדי הוראה
ד"ר לילי רוסו ,ממונה התנסות ,האגף להכשרת עו"ה
ד"ר כמאל חואלד ,ממונה תחום תכניות לימודים וקשרי מל"ג-ות"ת
מר אבי שושן ,ס .מנהל האגף
גב' חנה שטיינברג ,מפקחת ,אחראית על התחום באגף
מר מקס אבירם ,מנהל אגף אגף זה"ב ,נגישות ,ואורח חיים בטוח
מר אריה מור ,מנהל אגף ביטחון ,בטיחות ושעת חירום במשרד
מר שאול יגיל ,מנהל תחום ביטחון באגף ביטחון ,בטיחות ושעת חירום במשרד
מר רותם זהבי ,מנהל תחום בטיחות באגף ביטחון ,בטיחות ושעת חירום במשרד
מר שאלתיאל רם ,מנהל תחום שעת חירום באגף ביטחון ,בטיחות ושעת חירום במשרד
הגב' עירית לבנה ,המפקחת על הבריאות ,מזכירות פדגוגית
נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה

