האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה(סימור)פוקס
המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

טופס הגשת מועמדות לשנת הלימודים תשע"ט

התכנית לרחבת הסמכה להוראת תנ"ך
בחינוך הממלכתי העל יסודי
תכנית דו שנתית ,תשע"ט-תש"פ ()2018-2020
להעברה במייל חוזר ,או לפקס02-5881191 :

תמונה:

פרטים אישיים:
שם משפחה _____________ :שם פרטי __________________ :מספר ת.ז ( 9ספרות)_____________________ :
נייד _____________________ :מין :ז/נ תאריך לידה _____________ :ארץ לידה_________________ :
תאריך עלייה __________________ :מצב משפחתי_______________ :
כתובת :עיר ____________________ רחוב ומספר בית _____________________ מיקוד __________
אי-מייל (שדה חובה) ________________________________________ :פרטי רכב____________________ :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

השכלה:
תואר ראשון :שם המוסד האקדמי _______________________________________________________________
מחלקות_____________________________________________ .2 _______________________________ .1 :
תואר שני :שם המוסד האקדמי בו הנך לומד/ת או למדת לתואר שני _______________________________________
מגמה ____________________ :האם סיימת את התואר השני ? כן  /לא (אם כן אנא ציינ/י תאריך) ____________ :
אחר____________________________________________________________________________________ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------תאר/י את הסיבות לרצונך לעסוק/ללמוד בתכנית:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________ ____
טלפון02-5882036/02-5880128 :
מייליםmatic@savion.huji.ac.il :
אתרwww.education.huji.ac.il :

___________________________________________________________

פקס02-5881191 :
shanylevy@savion.huji.ac.il

© כל הזכויות שמורות
hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה(סימור)פוקס
המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1תעודת הוראה
 .2תעודות של התארים
 .3קורות חיים
 .4מכתב המלצה ממנהל בית הספר


יש לשלוח את כל המסמכים בקבצי  PDFמסודרים.



מועמדים לתכנית יזומנו לוועדת קבלה והודעה על קבלה/אי קבלה לתכנית תשלח למועמד/ת בדוא"ל.

מידע על התכנית:
תחילת הלימודים :אוקטובר 2018
משך הלימודים :שנתיים אקדמיות
מיקום הלימודים :בית הספר לחינוך ,קמפוס הר הצופים.
יום ושעות :יום חמישי ,בין השעות .10:30-16:00

התכנית מורכבת מ 12 -קורסים המהווים יחד הליך מתמשך של הכשרה עיונית ומעשית לעולם הוראת התנ"ך .תחת מעטפת החוג
למקרא ובית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים ,ייצרו קורסים אלו תכנית דינמית ,אישית ואיכותית .להלן
החלוקה  3אשכולות של קורסים שיילמדו בתכנית.
 קורסי תוכן ובהם היכרות שיטתית ומעמיקה עם ספרי התנ"ך ופרשני התנ"ך.
 קורסים פדגוגיים ודידקטיים ובהם דגש על דרכי הוראת פרקים נבחרים ומיומנויות מרכזיות מתכנית הלימודים .הקורסים
הדידקטיים יקנו כלי למידה ביקורתיים-ספרותיים ,לשוניים ופילוסופיים ,תוך פיתוח מודעות להקשרים ההיסטוריים ותוך
חשיפת משמעותם והרלוונטיות שלהם לקורא בן זמננו.



קורסים על נושאים בעלי משמעות ורלוונטיות מתוך התנ"ך .קורסים אלו יקנו למשתתפים כלים לבירור זהות אישית

ולעיצוב השקפת עולמו הערכית אוניברסאלית של התלמיד בזיקה להשקפה יהודית ,ציונית וישראלית; כמו כן המשתתפים
בתכנית יתאמנו בשימוש בכלים שיאפשרו להם להוביל מהלך כזה גם בבית הספר ,הן בשיעורים בכיתה והן בחיי השגרה של
בית הספר.
התכנית מותאמת באופן ישיר לתכנית הלימודים החדשה ,בדגש על התוכן ,המיומנויות ועקרונות הלמידה המוצעים בה.
המשתתפים בתכנית מתחייבים לעמוד בדרישות התכנית בכלל ובדרישות הקורסים השונים בפרט.
למסיימים תוענק תעודת הרחבת הסמכה בתנ"ך.
________________________________________ ____
טלפון02-5882036/02-5880128 :
מייליםmatic@savion.huji.ac.il :
אתרwww.education.huji.ac.il :

___________________________________________________________

פקס02-5881191 :
shanylevy@savion.huji.ac.il

© כל הזכויות שמורות
hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה(סימור)פוקס
המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי
הגשת מועמדות:


לקבלת מידע והגשת מועמדות ,יש לפנות לאביגיל ארוונה ,רכזת התכנית .avigail.aravna@mail.huji.ac.il



את הליך השלמת ההרשמה והתשלום יש לבצע מול מזכירות המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית ספר
לחינוך באוניברסיטה העברית.
טלפון 02-5880128 :או  ,02-5882036דוא"ל shany.levy@savion.huji.ac.il :ו.hishtalmuyot@savion.huji.ac.il -

 יש לסרוק את טופס הגשת המועמדות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,כמפורט ולהעבירם במייל.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

דמי הרשמה /שכר לימוד /עלויות נוספות
דמי הרשמה וטיפול ₪ 300 :ישולמו באשראי בעת הגשת המועמדות לתכנית.
עלות התכנית :סה"כ  ₪ 8,000( ₪ 16,000לכל שנת לימוד)


שכר הלימוד לשנה הראשונה יוסדר עם ההודעה על הקבלה לתכנית ולכל המאוחר עד לתאריך .15.08.18



שכר הלימוד לשנה השנייה יוסדר לכל המאוחר עד ה.01.01.19 -



יש לשלם באשראי ,עד  5תשלומים.

 ייתכן והמתקבלים יתבקשו לבצע את התשלום באמצעות ממשק דיגיטלי מקוון.
עלויות נוספות :שימוש בחניון האוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים  ₪ 100 -לכל השנה .המעוניינים לחנות בקמפוס
נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת התכנית ו/או בתחילת שנת הלימוד השנייה.
נהלי ביטול :
על ביטול ההרשמה לתכנית יש להודיע בכתב למזכירות המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי (ויש לוודא קבלת ההודעה).


במקרה של ביטול התכנית על ידי בית הספר לחינוך יוחזר מלא שכר הלימוד ,כולל דמי הרשמה וטיפול.



דמי ההרשמה והטיפול אינם מוחזרים במקרה של ביטול ההרשמה או אי קבלה לתכנית.



במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה מ 18.8.18-ועד ה 15.9.18-יחויב המבטל בדמי ביטול בסך .₪ 3,000



במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה מ 16.9.18 -ועד ה 31.10.18-יחויב המבטל בדמי ביטול בסך .₪ 4,000



במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה מ 01.11.18 -ואילך לא יוחזר שכר הלימוד.

מספר המקומות בתכנית מוגבל!

הנני מאשר/ת שקראתי ואני מקבל/ת את האמור בטופס הגשת המועמדות:
שם מלא ________________ :תאריך ___________ :חתימה___________________ :
________________________________________ ____
טלפון02-5882036/02-5880128 :
מייליםmatic@savion.huji.ac.il :
אתרwww.education.huji.ac.il :

___________________________________________________________

פקס02-5881191 :
shanylevy@savion.huji.ac.il

© כל הזכויות שמורות
hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

