
 

 

 

 

 'לעתיד מגמה' כניתות :ם מקצועייםקורסי

 רציונל

אחד המאפיינים של  .בעבר כרנומשוק העבודה כפי שהי ובמאפיינישונה  החדש שוק העבודה

בין ארגונים  ומעברתפקיד י ישינומקצועות, הוא תנועה מרובה בין שוק העבודה החדש 

  .מיומנויותכישורים ו ,ערכיםהצורך במגוון רחב של כן ו ומקומות עבודה,

כישורים ולביסוס ערכים, למידה לפיתוח אחת ממטרות התוכנית, המתוארת במסמך זה, היא 

 . חלק מתהליך הלמידה הוא השתלבות בשוק העבודה המשתנהשייקלו על הומיומנויות 

הדבר מתאפשר בזכות חשיפת הצעירים המשתתפים  1.לאקספלורציהיצירת הזדמנויות 

ם קורסיהשתתפות ב .מפגשיםומקצועות שונים באמצעות סיורים ללמקומות עבודה ו בתוכנית

 .מטרה זולהשגת מקצועיים מגוונים מסייעת 

ם קורסיה של ההפעלהתהליך הבחירה ו סייע לצוותי החינוך בהבנייתל סמך זה מיועדמ

 . כניתוהת במסגרתהמקצועיים הנלמדים 

 

  הקורסים מטרות

  תעסוקה לתחומי צוהר ולפתוח מגוונים תעסוקתיים שדות עם מפגש צעיריםל לזמן 

 .הנלמדת למגמה זיקה ללאעם ו שונים

 לקראת  ותנוספמיומנויות נוספים ללימודיהם ולרכוש תחומים  ללמוד צעיריםלאפשר ל

 .את סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה לשפר כדי, הסמכה

 בחלק הקורסים לצעירים שיעמדו בדרישות תעודה מקצועית נוספת לאפשר זכאות ל(

 .(, שבהם ניתנת תעודהמהקורסים

 
 

--------------------------- 

ג'וינט  -פעת קלייןו: יקראו והעירלעתיד. מגמה  – אסנת אלנתןמשרד החינוך,  - כתבו: אורלי ויסמן 
 . משרד החינוך – מימי פלצ'י ישראל, 

מזהה ם האד תהליך זה באמצעות ה.התפתחות קריירך שלב משמעותי בתהלי -אקספלורציה  1

כולל ך התהלי אהאקספלורציה הי. הנבחרת חלופהומקבל החלטות באשר ל ןאותך מערי  חלופות,
מבט על התנהגות חקרנית בראי  קריירה: ץייעו)" מידעחיפוש חיצוני אחר ובחינה והערכה עצמית 

  .(2008 ,אדם ועבודה, עובדיה -ןהדסה ליטמ "רד ,"ת ההיקשרותיתיאורי

 



 

 

 

 

 קורסים ומודל הפעלתםה

 ים:יכנית נלמדים שני סוגים של קורסים מקצועובת

  .הצעיר הלימודים שלמגמת  בנושא ובתחום קורסים :מגמה תומכימקצועיים  קורסים .א

 .קורסים משדות תעסוקה שונים ממגמת הלימודים :קורסי התנסות .ב

 תומך מגמה מקצועיורס א. ק

 במסגרת נלמד שאינו נושא או/ו נוספת התמחות נלמדתתומכי מגמה קורסים  במסגרת

במטרה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הצעירים בתחום המגמה  . זאת,המגמה לימודי

 .דהנלמ

 וטכנולוגיה מדע נהלימ מטעם קורסים יופעלו על ידי ספקה. 

 80-בהיקף של כ הקורס .לימודיו למגמת בזיקה אחד קורסילמד  הצעיר שנה בכל 

 .שעות

 או  שלושבהיקף של  ,במערכת השעות השבועית קורסים יופעלו על ידי הספקה

 במסגרת הארכת שנת הלימודים. ו/או ש"ש ארבע

  ( הלומדים באותה מגמה73, 72, 71הכיתות )מקבילה בכל שנה כל תלמידי            

             .יחד בקורסים ישתתפו

 לשם כניתותלבין צוות ה מורה הקורסשיח מקדים בין  קייםמומלץ ל :הנגשת התכנים ,

 .צעיריםה תפקודם וצרכיהם שלעם כרות יה

  השיעורים המתקיימים עובד הוראה של המוסד החינוכי יהיה נוכח/ת במהלך

 צעירים.ל הנלמדווך ייסייע/ת בתובמידת הצורך הקורס במסגרת 

נהל ימ ל ידיע ומפורסמים המופעלים מרשימת הקורסים המקצועייםקורס תומך מגמה ייבחר 

המפורטים  הצוות החינוכי בהתבסס על מגוון שיקולים ל ידיייבחר עהקורס  .מדע וטכנולוגיה

 להלן.

 תומכי מגמה: קורסים תבבחירועקרונות שיקולים 

אלה אשר על ו/או כלים מקצועיים נוספים  ףנוסידע הרחבת קורסים המזמנים בחירת  .1

 .בהתמחות של המגמה יםנלמד

http://edu.gov.il/tech/MadaTech/agaf/courses/Pages/courses.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/agaf/courses/Pages/courses.aspx


 

 

 

 

המגמה לעמוד בהצלחה יכולתם של רוב תלמידי ממתפקודם והתרשמות הצוות  .2

קבלת התעודה מותנית בנוכחות רציפה וסדירה  .בדרישות הקורס לקבלת תעודת סיום

 .בקורס ועמידה בדרישות הקורס: מבחן ו/או עבודת גמר צעירשל ה

רכי מערכת השעות ו: זמינות המדריך מטעם ספק הקורסים, צכגון ,שיקולים לוגיסטיים .3

 .ומהוכד

      , על אףשנות הלימוד של הכיתה שלוש וקצו במהלך כלמוצע לתכנן את הקורסים שי .4

 במהלך השנים. שייתכנו שינויים

 .כנולוגיהטנהל מדע ויהספק מטעם מעם נציג ובתיאום הקורסים ייבחרו בשיח משותף  .5

 

  משדות תעסוקתיים שונים ממגמת הלימודים :קורסי התנסותב. 

 מגמתמ יםשונתעסוקה אחרים ובשנה משדות  אחד קורסהצעיר ילמד  'ב-ו 'א בשנים

עותיהם של הצעירים בתחומים נוספים לאלה יבמטרה להרחיב את יד . זאת, כאמור,לימודיו

 הנלמדים במסגרת ההתמחות במגמה.

 לכל כיתה המוקצות התקן שעות במסגרת יופעל הקורס . 

 עותש 45 ך הכולס ,"שש של שלושבהיקף  ,אחד סמסטרמשך בלמד יי הקורס 

 במסגרת הארכת שנת הלימודים. ו/אובמסגרת שעות הוראה בשכל"מ  שנתיות

  או מורים מקצועיים  ממגמות אחרות במכללהמקצועיים מורי הקורס יהיו מורים

 . נוספים לאלה המלמדים במכללה

 לבין צוות הכיתה, לשם  מורה הקורסמומלץ לערוך שיח מקדים בין  :הנגשת התכנים

 .צעיריםה תפקודם וצרכיהם שלעם כרות יה

 :התנסות ית קורסבבחירשיקולים עקרונות ו

 .העדפתםבבהתחשב ברצונם וו הצעיריםעם  שיחייבחרו תוך קורסי התנסות  .1

            :(הולנדמודל על פי ) שונים חשוב להקפיד על בחירת קורסים משדות תעסוקתיים  .2

 .נהליימ ,אומנותי, ביצועי, טכני, חברתי, יזמיקורס מתחום 

.             

 

 



 

 

 

 

 :קורסים שלא בזיקה למגמה בחירתבטבלה שלהלן מוצעים עקרונות מנחים ל

במידה  רכיבים 

 מלאה

במידה 

 חלקית 

 בכלל לא

כרות עם שדה תעסוקה שלא יהקורס מזמן ה

 לומד בזיקה למגמה שהצעיר

   

    שעות לפחות 45הקורס בהיקף של 

             הקורס מאפשר למידה התנסותית

 הנלמדמותאמת לתחום 

   

            איש מקצועל ידי הוראת הקורס ע

          סיון בעבודה עם צעיריםיבעל נ, מהתחום

  ם מהחינוך המיוחד.ניסיון בהוראת צעיריו

   

 

 :ונמצאו כמתאימים והופעלו שלא בזיקה למגמה דוגמאות לקורסים שהתקיימו במכללות

 קורס צורפות 

  הפעלת רחפנים קורס 

 טוריהיקורס בישול וקונד 

 קורס אילוף כלבים 

 קורס עיצוב גרפי 

 רס איפור וטיפוח החןוק 

 קורס תיקוני מכשירי סלולר 

 ת אתרים יקורס בני 

  קורס רפואה משלימה– 

 רקיחת קרמים 

 קורס צילום 

 

  .עצמאייםאוטונומיים ובלימודי הליבה ובהכנה לחיים  ם המקצועייםקורסיה  שילוב תכני

על פי שיקול דעתה  במסגרת הקורסים המקצועייםהתכנים הנלמדים  תשלב אתהמחנכת 

 לדוגמה: ,ובשיעורים השונים בתחומי הדעתנטי, ווובאופן מותאם ורל

 .טקסט הוראות/הפעלה כטקסט בהבנת הנקרא 

  אוצר מילים בשיח הכתוב שילובם בשיעור אנגלית, הרחבת  -מושגים באנגלית

 והדבור.

  שילוב בשיעורי מתימטיקה. - מתמטייםחישובים 

 בקורסמנויות חברתיות ואישיות בעקבות ההתנסות ומי של הטרמה ועיבוד. 



 

 

 

 

 סדנת בשימוש במיומנויות מקצועיות שנלמדו בקורס בסדנת ההכנה לחיים עצמאיים ו

 .באפליקציות, כגון: שימוש בכלי עבודה, שימוש הכנה לקריירה


