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 קול קורא להרשמה

 ומצטיינים מחונניםבהוראת תלמידים תכניות התמקצעות 

 תשע"ח

 

האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מקיים תכנית הכשרה והסמכה למורים לצורך 
כנית פועלת בחמישה מרכזים אקדמיים: ת תלמידים מחוננים ומצטיינים. התהתמקצעות בהורא

גוריון, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה -אביב, אוניברסיטת בן -אוניברסיטת תל
 ומכללת אורנים.

שעות( עם גמול עפ"י כללי הרפורמות בהעסקת עובדי הוראה ועל פי  240משך הלימודים: שנתיים )
 השלב בפיתוח המקצועי בו נמצא המורה.

 

 מטרות התכנית

התיאורטי, חיזוק המחויבות והעמקת הידע הפרופסיונאלי של אנשי  טיפוח המודעות והעמקת הידע
 החינוך בתחום של טיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים.

 

 קהל היעד

מנהלי בתי ספר, רכזי תכניות טיפוח מחוננים ומצטיינים, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי 
 הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. 

 2-9התכנית מתאימה למורים בשלבי ההתפתחות המקצועית 

 

 תנאי הקבלה

 המלצות מנהל/ מפקח, וריאיון אישי.

 תינתן עדיפות בקבלה לאנשי חינוך העוסקים בפועל בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים.

י לפחות, בנוכחות קבועה ובהמלצת רכז 80המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בסיום שנה א' בציון 
 כנית.הת

כנית זכאים לתעודת הסמכה בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים. על פי חוזר מנכ"ל בוגרי הת
ב' רק מורים שהוסמכו בתכנית רשאים ללמד תלמידים מחוננים בכיתות 8משרד החינוך תש"ע 

 ובמרכזי ההעשרה.
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 אופי הלמידה

התנסות בפדגוגיות המתאימות להוראת  –תכנית הלימודים משלבת תיאוריה לצד הפרקטיקה 
מחוננים. בין הנושאים הנלמדים:  מאפייני הילד המחונן, סביבתו של המחונן, דרכי הוראה 
המתאימות למחוננים, גישות שונות לטיפוח מחוננים ומצטיינים, אוכלוסיות מיוחדות בקרב המחוננים 

 ועוד.  

וצה הלומדת כדרך להעצמת הלומדים וכדגם כנית מכוון להתפתחות הקבחלק ניכר מהלימודים בת
 להפעלה בכיתותיהם. 

 לאורך השנה ובסיכום שנת הלימודים מגישים המורים עבודות המיישמות את הנלמד. 

 לפרטים ולהרשמה אפשר לפנות אל המוסדות לפי הפירוט להלן:

 

אחראי  המוסד המארח

 הרשמה

 יום לימודים דואל טלפון משרד

האוניברסיטה 

 הפתוחה

 א' sarata@openu.ac.il 09-7781508 שרה טל

-1800-30-10 ענת בן ארי מכללת אורנים

80 

Anat_b@oranim.ac.il א 

האוניברסיטה 

 העברית

 טרם נקבע matic@savion.huji.ac.il 02-5882036 מתי כהן

אוניברסיטת תל 

 אביב

הילית 

 בוקסבאום

03-6406260 morim@post.tau.ac.il 'ב 

בן אוניברסיטת 

 גוריון

גליה 

 מוסקוביץ

08-6461875 galyam@bgu.ac.il 'א 

 

 ההרשמה תפתח בחודש מאי וראיונות הקבלה יתקיימו במהלך חופשת הקיץ.

 

 ,בברכה ובהצלחה

 ד"ר יעל צורן       מנחם נדלר

 מדריכה ארצית        מנהל האגף
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