
 
 

 
 לעבריתקורס להכשרת מורים 

 2019 – טע"תש 
 

 דף מידע
  

לתלמידים מחו"ל מקיימת קורס להכשרת מורים להוראת עברית כשפה  ת הספרהיחידה להוראת עברית בבי
 לימודים עיוניים והכשרה מעשית, ושלב ב': התמחות.משני שלבים. שלב א':  יםמורכב לימודיםהשנייה. 
של  באולפן הקיץמלא  בשכר תמחותה -לשלב ב'  עם סיום שלב זה יעבור התלמיד .שעות 120-כ שלב א'היקף 

ח שכר גבוה )שאינו שכר סטודנט( למתמחים מובט .2019ספטמבר -שיתקיים בחודשים אוגוסט בית הספר
 בהתאם לנתוניהם.

 :דים עיוניים והכשרה מעשיתלימו – א'שלב 

, סמנטיקה תחביר העברית החדשהתורת הצורות של העברית החדשה, עוסק בנושאים: החלק העיוני 
  בנושאים אלה תיערך בחינה בכתב.. העברית החדשהתולדות ו

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

 שיעור מבחן מעשי. יתקיים המעשית 
 

העיוני, החלק בתעודה יופיעו הציונים של החלק בקורס.  תהשתתפו תתעודבתום שלב זה יקבלו התלמידים 
 המעשי ושיעור המבחן. 

 
 :ההתמחות – שלב ב'

מעבר , תרגיליםהגשת  ,70-בציון גבוה מובסדנאות  בחינותעמידה ב) השלב הראשוןבדרישות  העומדים
ילמדו ( יםמנחמורים הוהמלצות ה , יכולת עבודה בצוותבכל חלק בקורס 90%של נוכחות , שיעור מבחן

המלמדים  באולפן הקיץ של בית הספר לתלמידים מחו"ל תחת הנחייתו של רכז הרמה שישובצו אליה.
 .ואף יקבלו החזר מלא של שכר הלימוד של הקורסהקיץ יקבלו שכר הולם על פי דרגתם באולפן 

  כשפה זרה המוכרת בארץ ובחוץ לארץ. תעודה של מורה לעברית התלמידים  יקבלובתום שלב זה 
 

עברית  למשתתפים מצטיינים, ובכפוף לשיקולי המערכת, תינתן אפשרות להשתלב בהוראה ביחידה להוראת
  .במהלך שנת הלימודים בביה"ס לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית

יובהר כי אין בסעיף זה התחייבות האוניברסיטה לקלוט משתתפים מצטיינים והדבר נתון לשיקול דעתה 
 הבלעדי.

 
בהוראה באולפן הקיץ  מותניתקבלת תעודת מורה לעברית המוסמך ללמד מטעם האוניברסיטה העברית 

  .20191ספטמבר -המתקיים בחודשים אוגוסט
 

  .תעודהכל לא תוענק  השונות למשתתפים שלא יעמדו בדרישות
 

 :מועדים

 .2019ביוני  20 –בינואר  24הקורס יתקיים בין התאריכים: 
 ,שני וחמישי םבימי (מרסב 7 –בינואר  24)מהלך חופשת הסמסטר ב

 .( בימי חמישייוניב 20 – מרסב 14) ב' במהלך סמסטר
 .2019ספטמבר -בחודשים אוגוסט –הוראה באולפן הקיץ 

 

                                                 
 ( ולקבל את2020יוכל להשלים את ההוראה בשנה העוקבת ) ,2019תלמיד שלא יוכל ללמד באולפן הקיץ  ,במקרים חריגים בלבד 1

 התעודה.
 



 

 

, 21.2.19 :בתאריכים 19:00–12:30, למעט שלושה מפגשים שיתקיימו בשעות 19:00–14:30 שעות הלימודים
14.3.19 ,13.6.19. 

שעות  4בהיקף של : במהלך חופשת הסמסטר שעות הבוקרב אולפןב םבשיעורי לצפות המתלמדים כמו כן על
 שעות אקדמיות.  20שעות אקדמיות, בסך הכול  16, במהלך סמסטר ב' בהיקף של אקדמיות

 
  :קבלה והרשמה

הרואים את עתידם בהוראת , ברמת שפת אםהדוברים עברית  לסטודנטים ולבוגרי אוניברסיטה מיועדהקורס 
  . לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העבריתבית הספר עברית כשפה זרה במסגרת 
  .ומבדק לשוני , סדנת מיוןאיון אישייקבלה לקורס תיקבע לאחר רה. 6.11.2018-ההרשמה לקורס תיפתח ב

 .ביחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידי חו"ל דצמבר –הראיונות יתקיימו בחודשים נובמבר 
 .איון הקבלהיבזמן רבמזומן בלבד גבו יי ₪ 50 בסך דמי טיפול ורישום

 :למתקבליםשכר הלימוד 
 . ₪ 3,600 –לסטודנטים לתואר ראשון , ₪ 4,800 –לבעלי תואר אקדמי 

 
 מועמדים מתאימים בלבד יזומנו לריאיון.

  .פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות.

 הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות.

 

 לכם הצלחה רבה בלימודיכם!אנו מאחלים 


