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 לעבריתורס להכשרת מורים ק
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 דף מידע

  
לתלמידים מחו"ל מקיימת קורס להכשרת מורים להוראת עברית כשפה  ת הספרהיחידה להוראת עברית בבי

 והוא כולל לימודים עיוניים ועבודה מעשית.  ,שעות 120-שנייה. היקף הקורס כ

 תחביר העברית החדשהשל העברית החדשה, תורת הצורות החלק העיוני של הקורס עוסק בנושאים: 
 בנושאים אלה תיערך בחינה בכתב.. העברית החדשהתולדות ו

 והתנסותבשיעורים  , צפייהסדנאות בהוראת הטקסט ובהוראת הפועל והתחביר :ההכשרה המעשית כוללת
 מנחה.  הורמשל הדרכה אישית בליווי בהוראה בכיתות לימוד העברית באוניברסיטה 

 שיעור מבחן מעשי. יתקיים שרה המעשית בתום ההכ

של נוכחות , שיעור מבחןב הצלחהתרגילים, הגשת בחינות, עמידה בהעומדים בדרישות הקורס בהצלחה )
( יקבלו תעודה של מורה לעברית כשפה זרה המוכרת בארץ יםמנחמורים הוהמלצות ה בכל חלק בקורס 90%

 וענק תעודה. למשתתפים שלא יעמדו בדרישות לא ת ובחוץ לארץ.
 העיוני, החלק המעשי ושיעור המבחן.החלק יופיעו הציונים של בתעודה 

תינתן אפשרות להשתלב בהוראה ביחידה להוראת עברית בביה"ס  שיימצאו מתאימיםלמשתתפים 
 לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית. 

 

 :מועדים

 .2018ביוני  21 –בינואר  29הקורס יתקיים בין התאריכים: 
 ,שני וחמישי םבימי (מרסב 15 –בינואר  29)הלך חופשת הסמסטר מב

 .( בימי חמישייוניב 21 – מרסב 22) ב' במהלך סמסטר
 22בתאריכים  19:00–12:30, למעט שלושה מפגשים שיתקיימו בשעות 19:00–14:30 שעות הלימודים

  ביוני.   7, מרסב 22בפברואר, 
שעות  4בהיקף של : במהלך חופשת הסמסטר שעות הבוקרב לפןאוב םבשיעורי לצפות המתלמדים כמו כן על
 שעות אקדמיות.  20שעות אקדמיות, בסך הכול  16, במהלך סמסטר ב' בהיקף של אקדמיות

 

 
  :קבלה והרשמה

, והרואים את עתידם ברמת שפת אםהדוברים עברית  לסטודנטים ולבוגרי אוניברסיטה מיועדהקורס 
  רת אקדמית. בהוראת עברית כשפה זרה במסג

 
 :להרשמה 8.11.2017-ההרשמה לקורס תיפתח ב

https://tinyurl.com/tofesharshama 
 

ובהתאם  ,איון אישייור מבדק לשוניהכולל  מועמדים מתאימים יוזמנו לשלבים הבאים של תהליך המיון
  קבע הקבלה לקורס.ית

 דצמבר. -הראיונות יתקיימו בחודשים נובמבר 
 .בזמן ראיון הקבלהבמזומן בלבד גבו יי ₪ 50 בסך דמי טיפול ורישום

 
 :למתקבליםשכר הלימוד 

 . ₪ 3,635 –לסטודנטים לתואר ראשון  ,₪ 4,845 –לבעלי תואר אקדמי 
  שכר הלימוד.   יוחזרה ביחידה להוראת עברית בוגרי הקורס שיתקבלו לעבודל
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