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 , סטודנטיות והסטודנטים שלום וברכהל

 .זו ת קיץשתספיקו ליהנות מעט בתקופוגם  ם ובני משפחותיכם בריאיםאתאנחנו מקווים ש

 :להלן העיקר, לפני שתקראו בעיון את המכתב כולו

(, מקוונת)ההכשרה להוראה לא תהיה אך ורק מרחוק , של השנה הקודמת' בניגוד לסמסטר ב, בשנה הקרובה

 . ככל שהתנאים יאפשרו, בבתי הספר ובקמפוס, פנים-אל-אלא בחלקה גם פנים

 

לאור ההנחיות של , א"אנחנו מבקשים לעדכן אתכם לגבי המתווה המסתמן ללימודי תעודת הוראה בתשפ

אבל נעשים מאמצים מרובים כדי להמשיך את , ברור לנו שהמצב אינו מיטבי . טה ושל משרד החינוךהאוניברסי

 .תוך התאמה לנסיבות, שגרת הלימודים

 

וסדנאות התנסות מעשית + התנסות מעשית וסדנאות מתודיות במקצועות ההכשרה )הכשרה מעשית . א

 (:בתחום החינוך

כמורים לעתיד שוות ערך להתנסות המעשית של האוניברסיטה רואה בהתנסות שלכם  .1

סטודנטים לרפואה , למשל)סטודנטים אחרים העוברים הכשרה מקצועית במסגרת לימודיהם  

 (. כסדרן, ככל הניתן, שם ההכשרות נמשכות –ועבודה סוציאלית 

ולכן לפי ההנחיות  –משרד החינוך רואה בהכשרה המעשית רכיב חיוני בהכשרה להוראה . 2

במתווה . ככל שיאפשרו הנסיבות הבריאותיות, לנו יש לקיים אותה בבתי הספר או בקמפוסשקיב

מהווים צוות אינטגרלי של מוסד " פרחי הוראה"של משרד החינוך הסטודנטים המוגדרים 

 . החינוך וכל מה שחל על צוות בית הספר חל גם עליהם

בהתאם  ל הקרובה"יתקיימו בשנה כל קורסי ההכשרה המעשית בהוראה, באופן עקרוני, לפיכך. 3

. לכללים שיחולו בתקופה הרלבנטית על המורים בבתי הספר בהם מתקיימת ההתנסות המעשית

לפחות חלק )גם אנחנו נהיה שם ( במתכונת מלאה או חלקית)במידה ובתי הספר פועלים , כלומר

  (.מהזמן

 : הכוונה לקורסים הבאים

 , התנסות מעשית בהוראת הדיסציפלינה

 , דנה מתודית בהוראת הדיסציפלינהס

  .התנסות מעשית וסדנאות בתחום החינוך

והם , חשובה מאד בניית הקבוצה וחשובה מאד ההתנסות בבתי הספר, בכל הקורסים הללו

כל , כלומר. ורק במיעוט מהמפגשים באופן מקוון בלבד, יתקיימו בבתי הספר או בקמפוס

 .הקורסים הללו יהיו במתכונת היברידית

ת של כל קורס יתאמו מול בתי הספר את מתווה ההכשרה המעשית באופן /ה הפדגוגי/המדריכ

בשל ההבדלים , שרה המעשית יהיה שונה בין קורסים שוניםכיתכן שאופי הה, כלומר)ישיר 

 (. בהערכות שונה של בתי הספר
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ה במקרים פרטניים של סטודנטים להם יש נסיבות אישיות מיוחדות שמצדיקות חריג. 4

ולקבל אישור לקיום , ת בקורס/ה הפדגוגי/יש לעדכן את המדריכ'( משפחתיות וכו, בריאותיות)

בשל  חלופית /במקרים בהם תאושר התנסות מקוונת . חלופי /התנסות מעשית באופן מקוון 

יקיימו הסטודנטים התנסות מעשית שוות ערך ככל הניתן מבחינת , נסיבות ייחודיות אלו

 .להתנסות המעשית של שאר הסטודנטים, היקף ההשקעה הנדרשת בהתרומתה האקדמית ו

סטודנטים שההכשרה המעשית שלהם בתחום הדעת מתבצעת באופן אינדיבידואלי עם מורה . 5

, ת את הנוכחות שלהם בבית הספר/יתאמו עם המורה המאמנ(, ולא במסגרת של קבוצה)ת /מאמנ

 . ל אותו בית ספרוזאת בהתאם לאופי העבודה של המורה וההנחיות ש

6  . 

. כל הסטודנטים המשתלבים בהוראה התנסותית מבוטחים בביטוח הכשרה מקצועית, כמדי שנה. א

המוסד לביטוח לאומי מקנה לסטודנטים זכויות לנפגעי עבודה במוסד לביטוח , במסגרת ביטוח זה

 .לאומי

כך לאוניברסיטה בקישור  עליכם להודיע על, במידה ונחשפתם לחולה קורונה, ככל סטודנט אחר. ב

- https://hr.huji.ac.il/homeisolation  ,זאת בנוסף לדיווח למשרד . במקרה שהנכם נדרשים לבידוד

 .הבריאות

יידע את הציבור האוניברסיטה עושה מאמץ לשתף את המידע הרלוונטי ול, כשישנו חולה קורונה. ג

, לקבלת הוראות פרטניות, אלו נדרשים להיות בקשר עם משרד הבריאות. ואת אלו שנחשפו לחולה

מיגון אישי בזמן החשיפה , תלוי במשך החשיפה)כיוון שהוראות אלו עשויות להשתנות מאדם לאדם 

 (.ושמירת המרחק

נכון שכל מקרה , ד הופך למחלהבמקרה של בידוד או חלילה והבידו –חובות ומטלות של סטודנט . ד

ידווח לאוניברסיטה כך שניתן יהיה לקחת זאת בחשבון מבחינת מטלות וחובות אקדמאיות של 

 .התלמיד

 :שאר הקורסים .ב

יתקיימו בהתאם להנחיות האוניברסיטה לגבי ( קורסי חובה וקורסי בחירה)שאר הקורסים של תעודת הוראה 

 .  באופן מקוון בלבד' קורסים אלו מתוכננים להתחיל במהלך סמסטר א, כרגעככל הידוע לנו . קורסים עיוניים

 

, בכוחות משותפים, אך אנו מקווים כי נצליח, ברור כי שנת הלימודים הקרובה תהיה מאתגרת ומורכבת ביותר

 . תוך הקפדה על הבריאות של כולנו, להפיק ממנה את המקסימום האפשרי

ת או אל /ה הפדגוגי/תפנו אל המדריכ, ה אישית שמתעוררת אצלכם בשל המצבאנו מבקשים כי בכל מקרה של בעי

 . על מנת שנמצא את הפתרונות המתאימים, אחד הרכזים

 ככל שיהיו שינויים במתווה הצפוי, נעדכן אתכם בהמשך. 

 

 ,איחולי בריאות טובה לכולנו

 . צוות המחלקה ללימודי הוראה
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