
תוכנית 
 לקראת תעודת הוראה 

בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה



אני שמח לבשר על שיתוף פעולה בין “המכללה האקדמית אשקלון” לבין 
“האוניברסיטה הפתוחה”. שיתוף פעולה המאפשר לסטודנטים לתואר ראשון 

להצטרף לתוכנית לקראת תעודת הוראה במהלך לימודי התואר הראשון. 

מערכת החינוך זקוקה למורים איכותיים, תפקדנו במסגרת התכנית הוא להכשיר 
אתכם להיות מורים טובים שישפיעו ויעצבו את דור המחר.

מטרת התוכנית לתת אפשרות לסטודנט ללמוד את מרבית הקורסים ללימודי 
תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי במקצוע אזרחות ובמקצועות היהדות )תרבות 
יהודית ישראלית )מורשת( / תושב"ע / מחשבת ישראל( במקביל ללימודי התואר. 

תואר ה-.B.A יינתן על ידי המכללה האקדמית אשקלון ותעודת ההוראה על ידי 
האוניברסיטה הפתוחה לאחר קבלת התואר הראשון. 

אשמח לראותכם מצטרפים לתוכנית, 
ד”ר אלעד נאמני 

ד”ר אלעד נאמני
אחראי אקדמי תחום הכשרת מורים 

האוניברסיטה הפתוחה

עיצוב גרפי: תמר וידר
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תוכנית הלימודים - תעודת הוראה באזרחות תוכנית לקראת תעודת הוראה בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה

הערותנלמד במסגרתשם הקורס

המכללה האקדמית אשקלוןמשטר ופוליטיקה הממשל במדינת ישראל

המכללה האקדמית אשקלוןהאדם הפוליטי יסודות הרעיון המדיני

המכללה האקדמית אשקלוןפוליטיקה השוואתית מוסדות ותהליכים

המכללה האקדמית אשקלוןהחברה הישראלית 

המכללה האקדמית אשקלוןשיטות מחקר כמותיות

המכללה האקדמית אשקלוןשיטות מחקר איכותניות

המכללה האקדמית אשקלוןהערכת הישגים לימודיים

 הרצאה וסדנה: 
המכללה האקדמית אשקלוןתכנון בקורת והערכה של תוכניות לימודים

 נלמד מקוון האוניברסיטה פתוחההוראה מקצוע אומנות
חייב פטור באנגלית

האוניברסיטה פתוחהדידקטיקה של הוראת האזרחות
 נלמד פרונטלי 

 שיעור אחת לשבועיים 3 שעות
 חייב לעבור מבחן בקיאות

נלמד מקווןהאוניברסיטה פתוחה פילוסופיה של החינוך

נלמד מקווןהאוניברסיטה פתוחהפסיכולוגיה של החינוך

 נלמד באופן פרונטלי האוניברסיטה פתוחהסמינר דידקטי בהוראת אזרחות
פעם בחודש

 התנסות מעשית בבית ספר האוניברסיטה פתוחהפרקטיקום
120 שעות

מטרת התוכנית
תוכנית לימודים ייחודית ללימודי תעודת הוראה 
התואר  לימודי  במהלך  יסודי  על  ספר  לבית 

הראשון. 
התוכנית מאפשרת לסטודנטים הלומדים לקראת 
תואר ראשון ב"מכללה האקדמית אשקלון" ללמוד 
את מרבית הקורסים הנדרשים לקבלת תעודת 

הוראה במסגרת לימודי התואר הראשון. 

יתרונות התוכנית 
מיעוט קורסי השלמה וחסכון של זמן וכסף.  

הסטודנט יוצא לשוק העבודה עם תעודת הוראה, 
בנוסף לתואר הראשון הפותח בפניו הזדמנויות 

מגוונות לתעסוקה.

תנאי קבלה 
* רישום לתוכנית מותנה בצבירת 72 נ"ז בממוצע 

75 ומעלה.
 B.A. קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום תואר *

בממוצע 75 ומעלה.
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עלויות רישום לקורסי האוניברסיטה הפתוחה*תוכנית הלימודים - תעודת הוראה במקצועות היהדות

הערותנלמד במסגרתשם הקורס*נושא

מקרא

חובההמכללה האקדמית אשקלוןמבוא למקרא

אומנות הסיפור המקראי/ ישראל ושכנותיה 
על פי התפיסה המקראית/ היחס לנשים 

במקרא ובתקופה הבתר מקראית
 בחירה מתוך המכללה האקדמית אשקלון

הקורסים המוצעים

תושב״ע
חובההמכללה האקדמית אשקלוןמבוא לספרות תלמודית

 מועדי ישראל – תלמוד, הלכה, מחשבה 
 בחירה מתוך המכללה האקדמית אשקלוןומעשה / פרקים בספרות האגדה של חז"ל

הקורסים המוצעים

 מחשבת
 ישראל

חובההמכללה האקדמית אשקלוןמבוא לפילוסופיה יהודית 

 בחירה מתוך המכללה האקדמית אשקלוןמחשבת ישראל – אתיקה יהודית
הקורסים המוצעים

תע״י

חובההמכללה האקדמית אשקלוןירושלים לדורותיה / תולדות עם ישראל

מבוא לתולדות היישוב היהודי בא"י בימי 
הבית השני, המשנה והתלמוד/ מבוא לתולדות 

הישוב היהודי בארץ-ישראל בעת החדשה
 בחירה מתוך המכללה האקדמית אשקלון

הקורסים המוצעים

חובההמכללה האקדמית אשקלוןמבוא לקבלהקבלה

המכללה האקדמית אשקלוןשיטות מחקר כמותיות

המכללה האקדמית אשקלון שיטות מחקר איכותניות

המכללה האקדמית אשקלוןהערכת הישגים לימודיים

 הרצאה וסדנה: תכנון בקורת והערכה 
המכללה האקדמית אשקלוןשל תוכניות לימודים

נלמד מקווןהאוניברסיטה פתוחהפילוסופיה של החינוך

 נלמד מקוון האוניברסיטה פתוחההוראה מקצוע אומנות
חייב פטור באנגלית

נלמד מקווןהאוניברסיטה פתוחהפסיכולוגיה של החינוך

נלמד פרונטלי שיעור האוניברסיטה פתוחהמתודולוגיה של הוראת מקצוע היהדות
אחת לשבועיים 3 שעות

 התנסות מעשית האוניברסיטה פתוחהפרקטיקום בהוראת מקצוע היהדות
בבית ספר 120 שעות

 נלמד פרונטלי האוניברסיטה פתוחהסמינר דידקטי בהוראת מקצועות היהדות
פעם בחודש

עלות כל קורס באוניברסיטה הפתוחה לתעודת הוראה: 2,079 ₪
דמי הרשמה מועמדות לתעודת הוראה: 419 ₪

דמי הרשמה לסטודנט חדש: 419 ₪
תעודת סטודנט: 25 ₪

תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג: 10 ₪ 
)התשלום ייגבה פעם אחת בכל שנת לימודים(

דמי אבטחה: 59 ₪ )עבור כל קורס(
תוספת עבור הנחיה מוגברת: 301 ₪ בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת

תוספת קיץ: 286 ₪ בעבור כל קורס בסמסטר קיץ

* האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את העלויות, ואף לגבות  הפרשים, בהתאם לעליית המדד או להוראת 
כל דין.

** סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתעודת הוראה פטורים מתשלום דמי  הרשמה לסטודנט חדש 12 חודשים מתאריך 
הגשת המעומדות.

* על הסטודנט לצבור 20 נק"ז במקצעות היהדות ועפ"י נושאי הלימוד ביהדות



לפרטים התקשרו: 

*9990


