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המידע במידעון זה הוא כללי .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע ממנו,
ולערוך שינויים בתוכנית הלימודים ,בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים (ימים ושעות).

סטודנטית יקרה,
אנו מברכות אותך על הצטרפותך לאקדמית חמדת ומאחלות לך הצלחה בלימודיך .כחלק מהעשייה החינוכית במכללה,
האקדמית חמדת ,בחרה בפדגוגיה של חוסן כרעיון המארגן .פדגוגיה של חוסן תהיה מאפיין זהותי-תרבותי של המכללה,
ותשפיע על היבטים רבים בתוכה .מידעון זה ,מאגד מידע חשוב על הלימודים וחיי הקמפוס ,אנא קראי את הדברים בעיון.

בהצלחה,
ד"ר אורלי קולודני
סגנית הנשיא ומזכיר אקדמי

ד"ר זהורית דדון-גולן
ראשת המערך האקדמי

מבנה תוכנית הלימודים ולוח שנה אקדמי
הלימודים לקראת תעודת הוראה באקדמית חמדת אפשריים בחוגים הבאים:
• חינוך מיוחד בין מסלולי
• אנגלית בין מסלולי
• גיל הרך
• מתמטיקה יסודי/חט"ב
• מדעים יסודי/חט"ב
• מקרא יסודי/חט"ב
• ספרות חט"ב
להלן פירוט לפי תחומי לימוד :פתיחת שנת הלימודים 30.8.22
• חינוך מיוחד/גיל הרך  -תוכנית הלימודים
משך הלימודים :שנה מלאה  -ארבעה סמסטרים
 .1סמסטר פתיחה :ספטמבר (החל מתאריך ה – )30.8-אוקטובר (עד ה.)21.10-
יומיים בשבוע הכשרה קלינית (א,ג)  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה (.)8:00-18:50
 .2סמסטר א'23.10.22 :
 .3סמסטר ב'12.3.23 :
ימים ושעות לימוד:
יום ראשון – 8:30-18:50 :לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
יום שלישי - 8:00-18:50 :הכשרה קלינית  +לימודים באמצעות מערכת ה.zoom-
בתוספת קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה עצמית.
 .4סמסטר קיץ - 1.8.23 :קורסים מקוונים בלבד.
• אנגלית  -תוכנית הלימודים
משך הלימודים :שנה וחצי
שנה א' :יומיים בשבוע ,ימי שני ורביעי לאורך כל השנה כולל ספטמבר  +קורסים מקוונים.
 .1סמסטר פתיחה :ספטמבר (החל מתאריך ה – )30.8-אוקטובר (עד ה.)21.10-
יומיים בשבוע הכשרה קלינית (ב,ד)  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה (.)8:00-18:50
 .2סמסטר א'23.10.22 :
 .3סמסטר ב'12.3.23 :
ימים ושעות לימוד:
יום שני - 8:00-18:50 :הכשרה קלינית  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
יום רביעי  - 8:30-18:50לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
בתוספת קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה עצמית.
שנה ב' :כ 4-קורסים בסמסטר א'.

• מתמטיקה ליסודי/על יסודי – תוכנית הלימודים
משך הלימודים :שנה וחצי
שנה א' :יומיים בשבוע ,ימי שני ורביעי לאורך כל השנה כולל ספטמבר  +קורסים מקוונים.
 .1סמסטר פתיחה :ספטמבר (החל מתאריך ה – )30.8-אוקטובר (עד ה.)21.10-
יומיים בשבוע הכשרה קלינית (ב,ד)  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה (.)8:00-18:50
 .2סמסטר א'23.10.22 :
 .3סמסטר ב'12.3.23 :
ימים ושעות לימוד:
יום שני - 8:00-18:50 :הכשרה קלינית  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
יום רביעי  - 8:30-18:50לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
בתוספת קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה עצמית.
שנה ב' :כ 4-קורסים בסמס' א'.
• מדעים /ספרות על יסודי  -תוכנית הלימודים
שנה א' :יומיים בשבוע ,ימי שני ורביעי לאורך כל השנה כולל ספטמבר  +קורסים מקוונים.
 .1סמסטר פתיחה :ספטמבר (החל מתאריך ה – )30.8-אוקטובר (עד ה.)21.10-
יומיים בשבוע הכשרה קלינית (ב,ד)  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה (.)8:00-18:50
 .2סמסטר א'23.10.22 :
 .3סמסטר ב'12.3.23 :
ימים ושעות לימוד:
יום שני - 8:00-18:50 :הכשרה קלינית  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
יום רביעי  - 8:30-18:50לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
בתוספת קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה עצמית.
שנה ב' 6-4 :קורסים בסמס' א'.

• מקרא  -תוכנית הלימודים
משך הלימודים :שנתיים (ובהתאם לתכנית הלימודים האישית של כל סטודנט ,בהלימה למס' ההכרות שקיבל במסגרת לימודים קודמים).
שנה א' :יומיים בשבוע ,ימי שני ורביעי לאורך כל השנה כולל ספטמבר  +קורסים מקוונים.
 .1סמסטר פתיחה :ספטמבר (החל מתאריך ה – )30.8-אוקטובר (עד ה.)21.10-
יומיים בשבוע הכשרה קלינית (ב,ד)  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה (.)8:00-18:50
 .2סמסטר א'23.10.22 :
 .3סמסטר ב'12.3.23 :
ימים ושעות לימוד:
יום שני - 8:00-18:50 :הכשרה קלינית  +לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
יום רביעי  - 8:30-18:50לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה.
בתוספת קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה עצמית.
שנה ב' :סמסטר א  +ב
כולל קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה עצמית.
בשנה השנייה ללימודים ייעשו מאמצים לרכז את הלימודים ליום בשבוע.
הערות:
• הכרות בלימודים קודמים יוכלו לקצר את שעות הלימודים או לחילופין להפחית בכמות הקורסים.
• סטודנטית שלא תסדיר את תהליך הרישום כמתבקש (כולל תשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד) ו/או שתירשם לאחר תאריך
ה ,22.8.22 -לא תוכל להשתלב בהכשרה הקלינית ,אשר תתקיים בחודשים ספטמבר–אוקטובר .סטודנטית שתירשם לאחר
ה 31.8.22-לא תוכל להירשם אף לקורסים הנלמדים בסמסטר זה ולימודיה יתחילו עם פתיחת סמסטר א.
חוסרים אלו יושלמו בשנה העוקבת או בהתאם ליכולות המכללה כמפורט בסעיף הבא.
• סטודנטית שלא תשתתף בסמסטר הפתיחה ספטמבר-אוקטובר (בשל רישום מאוחר ,או מסיבות כאלה ואחרות) ,תאלץ להשלים את
השעות האקדמיות שנלמדו בסמסטר זה ואת ההכשרה הקלינית בשנת הלימודים הבאה ,בהתאם למערכת השעות שתתבצע בשנה זו.
• סטודנטית שתעמוד במילוי החובות של ההכשרה הקלינית במהלך שנה"ל תשפ"ג (לפחות שני סמסטרים מתוך השלושה)
כולל לימודי עזרה ראשונה ,ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים ,תהיה זכאית לקבל אישור ( 80%טופס  )115ותוכל להשתלב
בהתמחות (סטאז') החל משנת תשפ"ד (התמחות הסטאז' היא חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה על מנת להשיג
רישיון הוראה)
• במוסדות החמ"ד יש להגיע להתנסות המעשית בלבוש המתאים לרוח המוסד.
• הלימודים בסמסטר הפתיחה בחודשים ספטמבר-אוקטובר  2021יתקיימו במהלך חודשיים אלו בהתאם לימי הלימודים של כל חוג ובנוסף
מפגשים מרוכזים בין התאריכים .30-31/8/22
בתום תקופת הלימודים (מסלול של שנה או שנתיים בהתאם לחוג) השנה העוקבת מוגדרת כשנת התמחות (סטאז') ומאפשרת להתחיל
לעבוד בהוראה בהיקף של שליש משרה לפחות ,בהתאם להיצע המשרות של משרד החינוך .בשנה זו מתקיימת עבורכן במכללה סדנת
סטאז' בימי שני.

מבנה תוכנית הלימודים ולוח שנה אקדמי
מבנה תוכנית הלימודים שלך לפי החוג והמסלול נמצא בקישור המצורף .לקראת כל שנה המכללה מפרסמת את לוח שנת הלימודים ,כולל
תקופת בחינות ,חופשות ,חגים וכו' .הלוח מתפרסם באתר המכללה בקישור המצורף.
המלצת התכנית להסבת אקדמאיים להוראה היא לקחת את מתווה הלימודים במתכונתו המוצעת לעיל.
הכשרה קלינית
ההכשרה הקלינית (התנסות) בבתי הספר או בגנים הינה מרכיב משמעותי בהיותכן סטודנטיות להוראה .הלימודים לתעודה כוללים גם קורסים
עיוניים במכללה וגם הכשרה קלינית המלווה במובילים אקדמיים פדגוגים בתחום הדעת ,שתפקידם לסייע בהכשרת הסטודנטים להוראה
ב'שדה' .ההכשרה מתקיימת בבתי הספר או בגנים באזור המכללה ,במוסדות חינוך איתם יש למכללה ממשקי עבודה (בסמסטר השני והשלישי
ההתנסות מתקיימת גם במוסדות חינוך שאינם באזור המכללה ובהתאם לאפשרויות).
ההכשרה מתקיימת בסמסטר ספטמבר-אוקטובר (סמסטר מרוכז) ,יומיים בשבוע בבתי הספר/בגנים – בהתמחות גיה"ר או חנ"מ בימי ראשון
ושלישי ובשאר ההתמחויות בימים שני ורביעי .בימים אלו ההתנסות מתחילה בשעה  8:00ומסתיימת בשעה  .14:00ביתר הסמסטרים
ההכשרה הקלינית מתקיימת יום בשבוע בין השעות .8:00-13:15
נוכחות בשיעורים
בסמכות המרצה לקבוע האם הנוכחות בקורס היא חובה ,בכל הקורסים ,וביתר שאת באלה שאין בהם חובת נוכחות .האחריות ללמידה,
לידיעת תוכן הקורס ,להגשת המטלות ולהכנה לבחינה חלה על הסטודנטית( .זה מידעון שמיועד רק לנשים)
בקורסים שיש בהם חובת נוכחות:
א .היעדרות מעל  20%מהשיעורים תגרום לביטול הקורס.
ב .היעדרות בשל מילואים או מסיבות הקשורות להורות  -טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה בכפוף
להמצאת אישורים רלוונטיים -המכללה מחויבת לחוק זכויות הסטודנט ולהחלטות המל"ג .לאחר לידה מותרת היעדרות של שישה שבועות או
 %30מפגישות הקורס (הגבוה שביניהם) .בנוסף ,מותרת היעדרות נוספת של  10%מכלל השיעורים עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
ג .במקרים חריגים הסטודנטית רשאית לפנות בבקשה מיוחדת לוועדת סטטוס
קורסים מקוונים
תוכנית הלימודים כוללת קורסים הנלמדים באופן מקוון .על הסטודנטית להיכנס לאתר מלווה קורס ב ,Moodle-כל שבוע ולמלא אחר
ההוראות של המרצה .בקורסים המקוונים תינתן האפשרות למספר מפגשים פנים מול פנים עם מרצה הקורס לפחות פעמיים במהלך
הסמסטר במועד שיקבע על ידי המרצה .אפשר שהימים והשעות למפגשים אלו יחרגו מימי הלימודים הרגילים .קורסים מקוונים נועדו ,בין
השאר ,למנוע צורך להגיע למכללה לימי לימוד נוספים.
הכרות מלימודים קודמים
הכרות מלימודים קודמים נעשות רק מתואר סגור .בעלי רקע דיסציפלינרי ,יוכלו לקבל פטורים אקדמיים על סמך לימודים אקדמיים קודמים,
מגורם אקדמי מוסמך של המכללה.
סטודנטית המבקשת להתקבל ללימודים באקדמית חמדת ,מבלי שהציגה אישור זכאות לתואר ראשון ,יכולה לעשות זאת ובתנאי שתמציא
את אישור הזכאות לתואר ו/או מסמכים רלוונטיים עד לשבוע האחרון של סמסטר א' לשנת הלימודים תשפ"ג ,סטודנטית שלא תמציא את
המסמכים עד לתאריך זה ,תיחסם במערכת ולא תוכל להמשיך את לימודיה האקדמיים.

התמחות בהוראה (סטאז')
ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בתום הלימודים (בתום שנה ראשונה או שנייה בהתאם לתכנית הלימודים) .התמחות זו מתבצעת
במסגרת השגת משרה חלקית במערכת החינוך .השגת המשרה היא באחריות הסטודנטית עם תמיכה מצד המכללה במידת האפשר (המלצות
וכדומה) .התמחות זו היא חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה על מנת להשיג רישיון הוראה .ניתן להשתלב בהתמחות החל
משנת הלימודים האחרונה לתעודת ההוראה ,ובתנאי שהסטודנט נמצא זכאי לאישור טופס  ,)80%( 115לרבות חובות ההכשרה הקלינית (שני
סמסטרים לפחות) ולימודי עזרה ראשונה ,ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.
ככלל ,ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל :קדם יסודי ,יסודי ,חט"ב או בין מסלולי ,ובהתמחות/מקצוע ההוראה ,שהמתמחה הוכשרה
להם במהלך ההכשרה להוראה .על כל מועמדת למצוא עבודה בהתאם להכשרתה .היקף המשרה להתמחות סטאז' הוא שליש משרה למשך
חצי שנה לפחות (ניתן לבצע שני מקבצים של  3חודשים) .בשנת ההתמחות הסטודנטית תשולב בסדנת סטאז' במכללה בהיקף של  2ש"ש.
סדנה זאת איננה מזכה בנקודות זכות לתואר וכן איננה תנאי לקבלת תעודת ההוראה .הסדנה היא תנאי לקבלת רישיון הוראה יחד עם עבודה
במוסד חינוכי מוכר ותמיכת חונך.
אישור טופס )80%( 115
אישור  80%הינו אישור הנדרש מסטודנטית על ידי משרד החינוך למטרת העסקה בבתי ספר או בגנים.
האישור ניתן לסטודנטית בתנאים הבאים:
א .סיום שני סמסטרים מהחובות האקדמיים ללימודי תעודת ההוראה.
ב .סיום כל החובות בהכשרה הקלינית כולל מבחן משלב.
ג .סיום בהצלחה של הקורסים עזרה ראשונה ,ביטחון ובטיחות וזה"ב.
מידע נוסף על הסטאז' ניתן למצוא באתר סטאז'קל
אישור זכאות לתואר
אישור זכאות לתואר (סיום חובות) יונפק לסטודנטית שסיימה את כל חובותיה כולל ההכשרה הקלינית לפחות בציון עובר.
יש למלא טופס בקשה לזכאות לתואר באמצעות המידע האישי שבאתר המכללה.
יש לציין ,כי סטודנטית הלומדת לתעודת הוראה במשך שנה אחת בלבד ,תוכל לקבל אישור זכאות לתואר במהלך חודש ינואר של השנה
העוקבת בלבד.
זבו"ב
על פי הנחיות משרד החינוך חובה ללמוד ולעבור בהצלחה שלושה קורסים :עזרה ראשונה – בהיקף של  44שעות ,ביטחון – בהיקף של 22
שעות ,בטיחות וזהירות בדרכים – בהיקף של  12שעות .קורסים אלו מועברים על ידי חברות חיצוניות (למשל מכון מופ"ת/אלדור וכדומה).
פעילויות חינוכיות-ערכיות
במסגרת ימי הלימודים תתקיימנה פעילויות חינוכיות-ערכיות .הנוכחות בהן היא חובה.

מלגות
לרשות הסטודנטיות עומדות מלגות מגוונות.
ניתן להיכנס לאתר המכללה בקישור המצורף ולהתעדכן.
תקנונים ונהלים
למכללה תקנונים ונהלים שונים :תקנון למידה ,תקנון בחינות ,תקנון וועדת סטטוס וועדת משמעות ,תקנון הטרדה מינית ועוד המוצגים באתר
המכללה .אנא קראי אותו בעיון .לחצו כאן לקריאת התקנונים
פייסבוק ואינסטגרם
למכללה דף פייסבוק ואינסטרגם פעילים ,המתעדכנים מידי יום
להצטרפות לדף האינסטגרם :לחצו כאן
להצטרפות לדף הפייסבוק :לחצו כאן
יישומון
למכללה יישומון שניתן להורדה לנייד ולהיעזר בו לצרכים שונים .את היישומון אפשר להוריד דרך ה"חנות" בטלפונים החכמים.
התאמות
סטודנטית בעלת אבחון ,המבקשת מתן הקלות בתקופת הלימודים ,מתבקשת עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,להגיש פניה לרכזת
ההתאמות של המכללה באמצעות המידע האישי שבאתר המכללה ולצרף מסמכים רלוונטיים .הסבר מפורט יינתן ביום העיון לפני תחילת
שנת הלימודים.
מבחנים
הבחינות יתקיימו באופן מקוון (דרך האינטרנט) בקמפוס המכללה באמצעות מחשב אישי של הסטודנט/ית ולאחר שהותקנה תוכנת
תומאקס .לבחינות שבהן נדרשת סריקה יש להגיע עם טלפון נייד עם יכולת סריקה וחיבור לאינטרנט.
הנחיות מפורטות להתקנת התוכנה ולאופי הבחינות יישלחו בנפרד עם פתיחת השנה.
סטודנט/ית שלא יכול/ה לעמוד בתנאים הנדרשים כאן ,ת/יפנה לדקנית הסטודנטים וזו תבחן את זכאותו/ה לבחינה בחדר המחשבים בקמפוס
המכללה.
דמי הרשמה ושכר לימוד
דמי רישום מיועדים לטיפול בתהליכי הרשמה ולכן אינם מוחזרים באף מקרה.
תשלום המקדמה מבטיח את מקומכם בתכנית הלימודים וקורסים השונים.
את שכר הלימוד יש להסדיר מיד עם תחילת שנת הלימודים במשרד להנהלת חשבונות .לידיעתך ,באפשרותך לשלם את שכר הלימוד
בתשלומים בכרטיס אשראי ,בהוראת קבע ,בהמחאות דחויות או במזומן (בהתאם לקבוע בחוק)
למידע נוסף לחצו כאן.

מדיניות החזרי מקדמות
א .עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים יינתן החזר של מלוא המקדמה.
ב .שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים ,יינתן החזר של מחצית המקדמה.
ג .החל מפתיחת שנת הלימודים ,לא יינתן החזר מקדמה מכל סיבה שהיא.
ד .חישוב ההחזרים יתבצע בהסתמך על מועד שליחת הודעה בכתב על הפסקת לימודים מצד הסטודנט.
בעלי תפקידים:
מסגנית נשיא המכללה ומזכיר אקדמי – ד"ר אורלי קולודני
ראש המערך האקדמי – ד"ר זהורית דדון-גולן
רכזת סטאז' – ד"ר כוכי פרגון
ראש תחום הכשרה קלינית – ד"ר שי מאמו
דיקנית הסטודנטים – ד"ר עידית חזות
לכלל בעלי התפקידים לחצו כאן
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