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 תכנית הלימודים
 מסלול חנ"מ/גיל הרך/מתמטיקה

  שנה.  משך הלימודים:

–סמסטר פתיחה: ספטמבר .1
)ימי יומיים לימודים אוקטובר, 

 :הכשרה מעשית כוללד'(  -ג' ו
8:00-18:40 

 18.10.2020סמסטר א':  .2
 1.3.2021סמסטר ב':  .3

 ב': -סמס' א' ו ימים ושעות לימוד
לימודים  - 8:30-18:40שלישי: יום 

 פרונטליים בקמפוס המכללה.
הכשרה מעשית  - 8:00-18:40יום רביעי: 

וחזרה ללימודים  במוסדות החינוך
 בקמפוס המכללה.

בתוספת קורסים מקוונים הכוללים 
מטלות ובחינות בדומה לקורסים 

  .םהפרונטליי
 

 
 

 תכנית הלימודים
 אנגלית 

 שנתיים.משך הלימודים: 
 סמסטרים: שני –שנה ראשונה 

 18.10.2020סמסטר א':  .1
 1.3.2021סמסטר ב':  .2

 ימים ושעות לימוד שנה א':
לימודים  8:30-18:40: ורביעי שניימי 

 פרונטליים בקמפוס המכללה.
  :ב'שנה 

אוקטובר, –ספטמברסמסטר פתיחה: 
כולל הכשרה מעשית:  יומיים לימודים

8:00-18:40 
הכשרה מעשית  8:00-18:40ום שלישי: י

במוסדות החינוך וחזרה ללימודים בקמפוס 
  המכללה.

לימודים פרונטליים  8:30-18:40יום רביעי: 
 בקמפוס המכללה.

בתוספת קורסים מקוונים הכוללים מטלות 
  .םיהפרונטליובחינות בדומה לקורסים 

לקורסים  םלהירש יתאפשרלמעוניינים 
  נוספים גם בימי רביעי.

 
 

 תכנית הלימודים
 ספרות, מקרא, מדעים

 שנתיים. משך הלימודים:
 שלושה סמסטרים: -שנה ראשונה 

–סמסטר פתיחה: ספטמבר .1
יומיים לימודים כולל אוקטובר, 

 8:00-18:40 הכשרה מעשית:
 18.10.2020סמסטר א':  .2
 1.3.2021סמסטר ב':  .3

 :ב'-ו ימים ושעות לימוד שנה א'
לימודים פרונטליים  - 8:30-18:40יום שני: 

 בקמפוס המכללה.
הכשרה מעשית  - 8:00-18:40יום שלישי: 

במוסדות החינוך וחזרה ללימודים 
  בקמפוס המכללה.

בתוספת קורסים מקוונים הכוללים 
מטלות ובחינות בדומה לקורסים 

  ם.יהפרונטלי
 

 
 

 התנסות מעשית
 

 עלי לסיים את חובות ההתנסות ( ש"ש 9במסגרת ההתנסות המעשית הכוללת שלושה סמסטרים ) הנני מצהירה בזאת כי
ומעלה, בכדי לעבור לסמסטר הבא.  במידה ולא אעמוד בחובות ההתנסות המעשית זו מכל סיבה  80בכל סמסטר בציון 

 .ש"ש 5-3שהיא, עליי לעבור שנת התנסות נוספת בשנה ב' בהיקף של 
  יי, אלא אם נפתחת קבוצה באזור זה. אין המכללה מתחייבת לשבץ אותי מראש להתנסות מעשית באזור מגורידוע לי כי 
 כל היעדרות מחייבת השלמה.  ,אין היעדרות מההתנסות מעשית 
 אין המכללה מתחייבת לשבץ אותי לכלל הקורסים הנלמדים  ,(20.8.20)לאחר תאריך  במידה ונרשמתי בהרשמה מאוחרת

 .צע לי בהמשךבשנה"ל הנוכחית, לרבות עבודה מעשית ויהיה עלי להשלימם בהתאם למערכת שתו
  ד )חינוך ממלכתי דתי( ", באזור המכללה, בבתי ספר של החמםתקייתהמעשית  ההתנסותמסגרת 

 ורוח המקום.כית ההולמת את הסביבה החינובהופעה ולהגיע  ההתנסות םמקולכבד את ידוע לי כי עלי 

 נוהל תשלום שכר לימוד:
לאחר קבלת הכרות (החזר על דמי רישום ןלא ינת) ₪ 300דמי רישום על סך של תשלום נדרש  -טרם קבלת הכרות .

 .לצורך הבטחת מקומךר הלימוד, שמתקזזים משכ ₪ 1000נדרש תשלום מקדמה על סך  –מלימודים קודמים 
 :לפרטים נוספים בנוגע לתשלומי שכר לימוד ניתן לפנות במיילmadorsl@hemdat.ac.il 

 סדנת סטאז' ומורים חדשים
 

בסיום לימודי התעודה, ישנו שלב נוסף הכרחי 
להשתלבות המורה החדש במערכת החינוך 

בסופו מקבלים  ',סטאז-והוא התמחות בהוראה
לימודי הסטאז' אינם חלק  את רישיון ההוראה.

 .לימודי ההסבהסך שעות מ

 תקנון המכללה
 

כראוי ללימודים, יש  ךערילהעל מנת 
המכללה המופיע  לקרוא את תקנון

  .באתר

התחייבות לסיום חובות התואר 
 הראשון

 
כי לימודיי מצהירה בחתימתי מטה הנני 

במסגרת התכנית להסבת אקדמאיים מותנים 
בהגשת אישורים, לכל היותר עד תום סמסטר 

המעידים על סיום חובותיי וזכאותי א' תשפ"א, 
 80של לקבלת תואר ראשון, בממוצע הנדרש 

 לפחות.
 

 *מיועד לבעלי תואר פתוח.

שם:______________
____ 

תאריך:____________
______ 

ת.ז:_______________
___ 

חתימה:___________
_______ 

 מועמדת יקרה שלום רב,

שעברת במכללה בו קיבלת את המידע והאינפורמציה, אנו רוצים להציג בפניך בכתב את עיקרי  ץבהמשך לפגישת הייעו

 הדברים לקראת הלימודים במסלול הסבת אקדמאים במכללת חמדת הדרום.

 לכתוב. חשוב לקרוא בעיון ולהתנהל בהתאם


