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המידע במידעון זה הוא כללי .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע ממנו,
ולערוך שינויים בתכנית 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

תוכניות לימוד:
הלימודים לקראת השלמה לתואר  .B.Edבאקדמית חמדת אפשריים בחוגים הבאים:
• גיל הרך (חד חוגי)
• חינוך מיוחד –מקרא (דו-חוגי)
• מקרא (חד חוגי)
• מתמטיקה* )חד חוגי)
• מדעים* (חד חוגי)
• אנגלית* (חד חוגי)
הלימודים מחייבים השלמות של  38שעות שנתיות (ש"ש) במסלול דו-חוגי ו 36-ש"ש במסלול חד חוגי ,עם אפשרות להכרה ב8-
ש"ש מתכנית הלימודים לתעודת מורה מוסמך בכיר .ההכרה בלימודים קודמים נעשית על ידי גורם אקדמי מוסמך.
*בחוג זה הלימודים מתקיימים ביחד עם תכנית הסדירות .יעשו מאמצים לרכז את הלימודים ליום בשבוע (רביעי).
ביום רביעי בין  18:50 – 17:05יקיימו קורסי אנגלית אקדמית במהלך כל השנה .בחוגים מתמטיקה ואנגלית הסטודנטיות נדרשות להשלים 37
ש"ש עם אפשרות להכרה ב 8-ש"ש.
תוכנית לימודים חד-שנתית מרוכזת
עבור מי שאושרו לה הכרות בסך  8שעות ,נבנתה תכנית לימודים מרוכזת להשלמת התואר בשנת לימודים אחת .לימודים אלה מורכבים
משלושה חלקים:
א .לימודים פרונטליים מתקיימים במהלך שני סמסטרים בימי ד' בין השעות .18:50-8:30
ב .קורסים מקוונים :במהלך שני סמסטרים אלו יינתנו גם קורסים מקוונים א-סינכרוניים ללמידה מרחוק דרך המחשב מהבית.
ג .קורסים מרוכזים :על מנת להשלים את שעות הלימודים הנדרשות ולזכות בתואר בתום השנה המרוכזת יינתנו גם קורסים מרוכזים בימים
כ"ג-כ"ד בתשרי ( 18-19בספטמבר); כ"ז כסלו ( 21בדצמבר) .בתום סמסטר ב' ,לאחר חופשת הסמסטר ,יינתן קורס קיץ מרוכז בקורס 'אנגלית
מתקדמים א'.
הכרות מלימודי המורה מוסמך בכיר:
על פי הוראות המל"ג ניתן להכיר עד  8ש"ש מלימודים קודמים בתנאים הבאים:
א .הוצג גיליון ציונים מלא ועדכני בעת ההרשמה.
ב .הלימודים למורה מוסמך בכיר התקיימו עד חמש שנים משנת ההרשמה.
תוכנית לימודים בת שנה וחצי
על פי הוראות המל"ג סטודנטית שסיימה את הבכיר שלה לפני שש שנים ומעלה ביחס לשנת הלימודים בה היא נרשמת ,אינה זכאית להכרות
מלימודי המורה הבכירה .אי לכך ,משך הלימודים להשלמת התואר הוא שנה וחצי.

תוכניות הרחבת הסמכה :ראו פירוט בטבלה
סטודנטית שמרחיבה את ההסמכה שלה (מסלול ו/או חוג) חייבת בהתנסות קלינית (ראו טבלה בהמשך) .תהליך ההכשרה הקלינית מלווה
במובילים אקדמיים פדגוגים בתחום הדעת שתפקידם לסייע בהכשרת הסטודנטיות להוראה .הסטודנטיות מתנסות בבתי הספר או בגנים
בהתאם להתמחותן המקצועית .משך ההכשרה המעשית הוא סמסטר אחד ,יום בשבוע בין השעות .8:30-13:30
מפרט תכניות לימודים להרחבת הסמכה:
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" במסלול ובהתמחות השונים מתעודת המורה מוסמכת בכירה ,יתקיימו בהתאם לפירוט הבא:

רכיב הלימודים
חוג/ים

מסלול שונה -
חו/גים זהה/ים

חינוך

 13מתוכן  4ש"
בהתמחות הגילאית

מסלול זהה -
חוג/ים שונה/ים
ש

 12מתוכן  3ש"
בדידקטיקה ומתודיקה

מסלול שונה -
חוג/ים שונה/ים
ש

 16מתוכן  4ש"ש התמחות גילאית
ו 3 -ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה

התנסות בהוראה

 3ש"ש

 3ש"ש

 4ש"ש

דיסציפלינה

 27דו -חוג י/
 25חד -חוג י

 52דו -חוגי/
 48חד -חוג י

 52דו -חוגי/
 48חד -חוגי

אנגלית

 2ש"ש

 2ש"ש

 2ש"ש

סה"כ ש"ש

 45דו -חוגי/
 43חד -חוגי

 69דו -חוגי/
 65חד -חוג י

 74דו -חוגי/
 70חד -חוגי

פריסת הלימודים

לפחות  3-4סמסטרי ם

ל פחות 4סמסטרי

ם ל

פחותרים
 4סמסט

מבנה תכנית 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.
אנגלית אקדמית
סטודנטית במכללה נדרשת ללמוד קורסים שנתיים באנגלית אקדמית במהלך התואר (בהתאם לרמתה) ואשר יכללו במסגרת הדרישות לתואר.
כל סטודנטית תלמד שני קורסים שנתיים במהלך התואר ואשר יכללו במסגרת הדרישות לתואר (לא כולל רמת 'טרום בסיסי').
על פי הנחיות המל"ג סטודנט נדרש לשפר את רמתו בדרגה אחת לפחות מעל דרגת כניסתו .סטודנטים ברמת 'פטור' (( exemptionנדרשים
ללמוד קורסי תוכן באנגלית ( 2ש"ש).
לפרטים נוספים ראו באתר המכללה .יש לוודא שליקה עדכנה באתר את עקרונות המתווה החדש.
שנת התמחות (סטאז')
על פי הנחיות משרד החינוך ,ההרשמה לשנת התמחות תתאפשר במידה ומתקיימים כל התנאים הבאים:
א .הסטודנטית סיימה את כל חובותיה הלימודיים בשנת הלימודים האקדמית( 100%סיום חובות).
ב .הסטודנטית עובדת בתחום ההתמחות אליו הוכשרה
ג .הסטודנטית עובדת במוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך (להוריד נקודה)
ד .הסטודנטית מועסקת לתקופה של  6חודשים בהיקף משרה של מינימום שליש משרה בשעות תקן (לא מילוי מקום שעתי)
ה .פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר סטאז'ק
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.
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
 30%מפגישות 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

בקורסים מרוכזים ובסמסטר קיץ אין אפשרות להיעדרות (מעבר ל 20%-המותרים) .היעדרות מבטלת את הקורס.
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 לשני 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.
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 התקנון
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.
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

orkolodni@hemdat.ac.il
zehorit@hemdat.ac.il
cochavafa@hemdat.ac.il
shaim310@gmail.com
idit@hemdat.ac.il

