תשע"ט

תקנון המכינה הייעודית הסמסטריאלית
מבוא:
הלימודים במכינה הייעודית של המכללה לחינוך על שם דוד ילין בירושלים ,נועדו לתלמידים המעוניינים
להתקבל למכללה להכשרת מורים אך עדיין אינם עומדים בקריטריון הקבלה ללימודי התואר הראשון
במכללה להכשרת מורים .מטרת המכינה היא קידום כישורי הלמידה ושיפור ההישגים.
המכינה הייעודית הוקמה בעידוד ובהכוונה של משרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים,
במשרד הביטחון .המכללה רואה לנכון לקדם תלמידים ראויים שאינם עומדים בקריטריון הקבלה הישיר
לתואר .המכינה הייעודית כפופה לתקנוני המכללה ולהנחיות שיפורסמו מעת לעת ע"י משרד החינוך
ומשרד הביטחון ,או מי מטעמם .המכינה הייעודית כפופה לכל ההנחיות הנ"ל כולל תקנוני משמעת.



אם ישנה סתירה בין תקנוני המכללה או הנחיות אחרות לתקנון זה ,תקנון המכללה או הגוף
הממונה יגבר.
תקנון זה מבטל תקנונים קודמים.

מבנה הלימודים:
אורך הלימודים סמסטר.
הלימודים במכינה הייעודית בנויים משתי חטיבות:
התכנית כוללת לפחות  32ש"ש( ,כל שעה נוספת מעבר ל 32-ש"ש מצריך אישור חריג).

חטיבות חובה על כל תלמידי

המכינה:

 חטיבה ראשונה כוללת קורסי ליבה של המכינה בלבד :אוריינות אקדמית ,אנגלית – רמה
נמוכה מטרום בסיסית ,מתמטיקה והדי המקרא בספרות העברית החדשה.
קורסים אלו אינם מזכים בנקודות זכות ,למעט נקודת זכות אחת באוריינות.
 חטיבה שניה כוללת לימודי חובה לתלמידי שנה א' במכללה באופן כללי :מבוא לפסיכולוגיה
חינוכית ,מחשבת החינוך ,ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ,נאציזם ,תקשוב ומידענות
המחשב ,ליקויי למידה ואשכולות בלשון א'.
קורסים אלו מזכים בנקודות זכות.
.
סה"כ ניתן לצבור במכינה הייעודית  8 - 6נ"ז.

תנאי קבלה
דרישות הקבלה למכינה הייעודית כפופות להחלטת משרד החינוך ,המועצה להשכלה גבוהה והמכללה,
ועל כן עשויים להשתנות מעת לעת.
דרישות הקבלה ללימודים במכינה הייעודית הן אלה:
 .1ציון  450בבחינת מימ"ד  /פסיכומטרי.
 .2זכאות לתעודת בגרות.
 .3עמידה בוועדת קבלה של מסלול הלימודים המבוקש.

שכר לימוד
שכר לימוד במכינה הייעודית הסמסטריאלית – .₪ 8000

מלגות
המכינה פועלת לקבלת מלגות לימודים ומלגות קיום מהקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים (לבוגרי
צבא ושירות לאומי בהתאם לכללים ולהנחיות הקרן)
וכן לקבלת מלגת לימודים ממשרד החינוך (ע"פ הנחיות משרד החינוך) .בנוסף רשאי כל סטודנט לפנות
לקרנות ולגורמים נוספים ולבקש מלגה.


רשימה להגשת מסמכים למשרדי המכינה להגשת הבקשה למלגה נמצאת באתר.



משמעת

כמפורט בפרק המשמעת בתקנון המכללה

איחורים והיעדרויות במכינה הייעודית
סטודנטים במכינה המקבלים מלגה ,לידיעתכם ,המכינה מחויבת בדיווח לגופים המממנים (משרד
החינוך ומשרד הביטחון) בגין היעדרויות וחיסורים .תלמיד/ה שנעדרו מהלימודים מעל  20%תופסק
מלגת הלימודים שלהם באופן מידי והם יחויבו בתשלום שכר הלימוד בגין התקופה שנעדרו .אם המקרה
יחזור בשנית ,תופסק המלגה לאלתר והתלמיד/ה יצטרכו לממן את מלוא שכ"ל .שלושה איחורים יחשבו
להיעדרות.
מתוך -תקנון המכללה ,פרק ארגון ונוהל ,קובע:
" ט .על כל סטודנט חלה חובת השתתפות בשיעורים ובכל פעילות לימודית המתקיימת במכללה או
מחוץ לה (סיורים ,סדנאות ,אימוני הוראה וכו') במהלך השנה (כולל בחודשים ספטמבר -אוקטובר)
ובהפסקה שבין הסמסטרים( .אימוני הוראה רק מהשנה א' כתלמיד מן המניין ולא בשנה של המכינה)
 .1סטודנט שמכסת היעדרויותיו עולה על  20%ממספר השיעורים בקורס ,יקבל ציון נכשל בקורס ויחויב
ללמדו שוב .על המורה ליידע את תלמידיו בנושא זה בסילבוס של הקורס.
 .2מרצה רשאי למנוע כניסת מאחרים לשיעור .על המרצה להודיע זאת מראש לתלמידיו ,והיעדרות
משיעור מחמת איחור תיחשב היעדרות לכל דבר".

סיום לימודים ומעבר ללימודי התואר
כדי להמשיך בלימודים במכללה לקראת תואר בוגר/ת על התלמידים לעמוד בכל דרישות הקבלה של
המכללה המפורטות באתר המכללה.
בנוסף ,על התלמיד/ה לעמוד בתנאים הבאים:
 .1ציוני שנת המכינה יחליפו את ציוני הבגרות באופן המפורט בפרק "חישוב הממוצע
במכינה".
 .2בנוכחות ממוצעת שנתית של  80%לפחות בכל הקורסים (מתחת לממוצע  75%תישקל
מועמדותו להיות תלמיד מן המניין במכללה).
.3
.4
.5
.6

הצלחה בקורסי החטיבה הראשונה בציון  70לפחות.
זכאות לציונים בכל  32ש"ש.
על התלמיד/ה לעמוד בכללי התנהגות הן בשיעורים והן בתחום המכללה.
התלמיד/ה מחויב/ת להגשת עבודות/מבחנים/שיעורי בית על פי בקשת המורה/מרצה.

 .7חישוב הממוצע במכינה:
ציוני המכינה הייעודית מכוונים להחליף את ציוני הבגרות ,לכן ,כל קורס או קבוצת קורסים מקבילים
לציון מתעודת הבגרות .מכיוון שקיימים הבדלים בין תכניות הלימודים של התלמידים בשל לימודי
הבחירה יש צורך לערוך התאמה של כל תכנית לימודים לציוני תעודת הבגרות כך שהלימודים יענו על
דרישות תעודת הבגרות.
מבנה תעודת הבגרות לתלמידי המכינה הייעודית יהיה כדלהלן:
מקצוע

הרכב קורסים

יח"ל

בונוס*

הערה

מתמטיקה

מתמטיקה

4

 12.5נק'

תלמיד/ה שקיבל/ה פטור
עקב לימודי התמחות יוזן
במערכת ציון .100

אנגלית

אנגלית

4

 12.5נק'

תלמיד/ה שקיבל/ה פטור
יוזן במערכת ציון .100

הבעה עברית

אשכולות בלשון א'

2

תנ"ך

הדי המקרא

2

אזרחות

'מדינת ישראל מדינה
יהודית דמוקרטית'
אוריינות אקדמית

2

ספרות

2

טיפוח השליטה
בעברית

1

פיתוח כשירות
באוריינות

1

היסטוריה

נאציזם

2

מדעי החברה

פירוט מטה:

5

ליקויי למידה

1

מבוא לפסיכולוגיה של
החינוך

1

מחשבת החינוך

1

תקשוב ומידענות
המחשב

2

* ציון במקצוע  60ומעלה ,יזכה בבונוס ע"פ הטבלה.

 20נק'

מוגבר 5 ,יח"ל יילקח
מקורסי היסוד

הערות
 .1תלמידים שייכשלו באחד או יותר מקורסי החטיבה הראשונה יצטרכו לחזור על הקורסים הללו
ולא יוכלו להשתלב במכללה.
 .2תלמידים שייכשלו באחד או יותר מקורסי החטיבה השנייה ,אך יעמדו בכל תנאי הקבלה
כמפורט בפרק סיום הלימודים ,יוכלו להתקבל למכללה כתלמידים שאינם מן המניין בכפוף
לשיקול דעת ראש המסלול אליו הם מיועדים וועדת חריגים .התלמידים יועברו למעמד מן
המניין רק לאחר שיקבלו ציונים עוברים בכל קורסי החטיבה השנייה.
 .3תלמידים שנכשלו בכל קורס שמזכה בנקודת זכות ,לא יהיו זכאים לנקודות בגין הקורסים הנ"ל.

.4

עמידה בהצלחה בקורס הינה עמידה בחובת נוכחות של  80%לפחות וכן ציון של  60לפחות
אלא אם כן הוגדר אחרת לעיל.

שינויים במערכת
המערכת ולימודי הבחירה הוכנו ע"י המכינה ואין אפשרות לשנותה.

הפסקת לימודים
תלמידים שמסיבה כלשהי החליטו להפסיק את לימודיהם חייבים להודיע חודש מראש (בחודש זה
יורשו התלמידים להמשיך בלימודיהם במכינה) .את ההודעה יש להגיש על טופס הפסקת לימודים
(נמצא במשרדי המכינה) בצירוף מכתב למנהלת המכינה בו הם מסבירים ומפרטים את הסיבות
להחלטה .אם התלמידים מעוניינים להפסיק את לימודיהם באופן מידי ,הם יחויבו בתשלום עבור חודש
לימודים על סך 1,000ש"ח .בהיעדר הודעה מסודרת ,יחויבו התלמידים בתשלום שכר לימוד עבור
התקופה בה נעדרו.

חריגים
בכל מקרה חריג ניתן לפנות למשרדי המכינה בכתב והעניין יופנה לטיפול הגורם הרלוונטי.

פברואר תשע"ט

הסכמה לתקנון

אני________________________

ת.ז_____________________ :

קראתי בעיון את תקנון המכינה הייעודית והבנתי אותו במלואו.
אני מתחייב/ת לקבל על עצמי את כל הכתוב בו,
ומודע/ת להשלכות שיהיו במידה ולא אקיים את התקנון ככתבו וכלשונו.

תאריך________________ :

חתימת התלמיד/ה________________:

