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 אודות המקצוע והמגמה 1

שנות לימוד( ותילמד לקראת הגעה  8-10לבוגרי מערכת החינוך החרדית )בין מגמה זו מיועדת 

 ש"ל על פי דרישות מערכת החינוך. 10לרמה של 

 

העבודה , להשתלבות בעולם החברה וגרי החינוך החרדיבלהכין את התלמידים המכינה מטרת 

 .ה אישית, אינטלקטואלית ותעסוקתיתל העצמעבדגשים וההכשרה 

 

: אנגלית, מתמטיקה, מחשבים, כישורי עבודה/מיומנויות תעסוקתיות, הנלמדים במכינההמקצועות 

 ולשון עברית.

 
 

 תנאי קבלה 2

 שנות לימוד. 8משרד החינוך על אישור מתקף של  .1

 -מבחני מיפוי באנגלית, לשון עברית ומתמטיקה של מא"ה או של מרכזי הכוון  .2

 שנות לימוד.  10ברמת 

 ראיון לצורך קביעת התאמה למכינה. .3

 

 

 

 

 

 

 

כל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים א. 

 אחד.כומועמדות 

ייתכנו שינויים במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת ב. 

 פתיחת קורס היא הגרסה הקובעת.
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 מבנה כללי של התוכנית ומקצועות הלימוד העיקריים 3
 

 פירוט מקצועות / נושאים
 שעות  לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  4 -- 4 קלט, אבחון והערכה  .1

     קליטה .1.1

     ראיון אישי .1.2

     תאום ציפיות .1.3

     אבחון ומיפוי פערי לימוד  .1.4

 פיתוח מיומנויות לימודיות .2

 ותעסוקתיות

36 -- 36  

      כישורי למידה הקניית .2.1

     ניהול זמן .2.1.1

     למידה עצמית .2.1.2

     למידה מתוקשבת .2.1.3

     הכנה להיבחנות .2.1.4

התמודדות עם חרדת  .2.1.5

 בחינות

    

התמודדות עם מבחן  .2.1.6

)שיטת  ברירה-רב

 אלימינציה(ה

    

קריאה נכונה של טקסט  .2.1.7

 והבנת הנקרא

    

באמצעות  איתור מידע .2.1.8

מילון, רשתות חברתיות, 

 מחשב, אינטרנט

    

הפנמה והטמעת מידע  .2.1.9

 רלוונטי

    

באמצעות החוברת: "מציאת  1    1עבודה  כישורי .2.2

עבודה" בהוצאת האגף להכשרה 

 מקצועית. 

ע"פ כל מיומנות נדרשת נוספת  2    2 מיומנויות רכות .2.2.1

 אבחון הקבוצה בכיתה

התמודדות עם  .2.2.1.1

 לחצים

    

     עבודה בצוות .2.2.1.2

     עבודה עצמית .2.2.1.3

     יצירתיות .2.2.1.4

     חדשנות .2.2.1.5

סימולציות לראיונות  .2.2.2

 עבודה

    

הרצאה שתוצג ע"י  .2.2.3

התלמידים, בזיקה 

 לנושאים רלוונטיים

    

יילמדו על בסיס המידע המופיע  3    3עובדים וחוקי עבודה  זכויות .2.3

באינטרנט, בדגש על חוק שעות 

עבודה ומנוחה, חוק שכר 

 מינימום, חוק הודעה לעובד ועוד.
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 פירוט מקצועות / נושאים
 שעות  לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

 

שימוש תקני בשפה, תחביר,  4 30 -- 30 4עברית  .3

דקדוק ולשון, שיבושי לשון 

 נפוצים.

 

  48 36 12 אנגלית  .4

     קריאה .4.1

     אוצר מילים בסיסי .4.2

     דקדוק ותחביר .4.3

     זמנים .4.4

 כולל הצגה עצמית 5    5 כישורי ניהול שיחה .4.5

שימוש נכון במילון )כולל  .4.6

 6 אלקטרוני(

 יתורגל על טקסטים  6   

אפליקציות שימושיות  .4.7

 ורלוונטיות

    

של טקסטים המכילים מילים  7    7קריאה מונחית  .4.8

 (vocabularyחדשות )

 

מצבים מעולמם של הדמיית  8    8מודעות עבור דורשי עבודה  .4.9

 תלמידי המכינה

 

  40 16 24  מתמטיקה .5

     חיבור וחיסור .5.1

 לוח הכפל 9     9כפל וחילוק .5.2

     סדר פעולות חשבון  .5.3

     שברים פשוטים .5.4

 כגון: הנחה והתייקרות 10    10מילוליות בעיות  .5.5

     ביטויים אלגבריים .5.6

     בעיות אחוזים .5.7

     משוואות בנעלם אחד .5.8

     יסוד בהנדסהמושגי  .5.9

כולל למידה עצמית באמצעות  11 (36) (26) (10) 11 המחשב והאינטרנטעם ת והכר .6

 תוכנה מקוונת במחשבים.

  2 2 -- רכיבי המחשב האישי .6.1

מערכות הפעלה והכרות  .6.2

 חלונות""ראשונית עם 

(windows) 

4 -- 4  

 Word, Excel, Power-Point 12  16 10 6 12באופן מקוון  officeלימודי  .6.3

 

חיפוש מידע באמצעות  .6.4

, שליחת דוא"ל  13אינטרנטה

ושימוש ברשתות החברתיות 

שונים, כגון: מציאת  לצרכים 

עבודה, רישות 

(networking שימור ,)

  לקוחות, קשרים חברתיים 

-- 14 14 13 Facebook, Twitter, Instagram, 

Google translate, Outlook, 

Google docs. 
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 פירוט מקצועות / נושאים
 שעות  לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  6 -- 6 הערכה והכוון .7

     בניית פרופיל הכשרתי .7.1

     בניית מפת יעדים אישית .7.2

  200 78 122 סה"כ שעות

 

 

 

 

 

 

4 
לאחר עמידה בכל דרישות  -בחינות ותעודות 

 תכנית הלימודים

 בחינות

 

 ."מכינה לבוגרי מערכת החינוך החרדית" – תעודת השתלמות תעודות

  רישוי

 

 

 

 

  

מבלי לגרוע מקצוע  10%ניתן לעשות שינויים פנימיים בתכנית הלימודים בהיקף של עד  .1

 .לימוד שלם ובאישור הפקוח המקצועי

 

שנות לימוד( ותילמד לקראת  8-10מגמה זו מיועדת לבוגרי מערכת החינוך החרדית )בין  .2

 ש"ל על פי דרישות מערכת החינוך. 10הגעה לרמה של 

 

 


