טופס רישום

למורים בשבתון:
קוד המוסד בקרן ההשתלמות
לימודי המשך ופיתוח מקצועי 2220
תואר ראשון לימודי 2221 B.Ed.
תואר שני לימודי 2222 M.Ed.

נא לצרף
תמונה

לשנה"ל תש"פ 2020/2019
livesoneran@gmail.com

א .פרטים אישיים

נא לצרף צילום של תעודת זהות

 .1מספר תעודת זהות

 .3שם פרטי

 .2שם משפחה

 .4שם משפחה קודם

 .6טלפון בית

 . 5טלפון נייד

 .7כתובת קבועה

 .9מיקוד

 .8ישוב

כתובת דוא"ל )(E-Mail

 .12סטטוס בשנת הלימודים בה תלמד/י
)יש לסמן אפשרות אחת בלבד(

1
 .10תאריך לידה אזרחי
שנה
1 9

חודש

יום

תאריך לידה עברי
חודש
יום

שנה
ת ש

 .13ארץ לידה ____________  .14שנת עליה ____________

 .11מצב אישי
 1רווקה
 2נשוי/אה
 3אלמן/נה
 4גרוש/ה

2
3
4
5
9

עובד/ת הוראה בפועל
מורה בשבתון )כולל שבתון חלקי(
ארגון המורים
הסתדרות
מורה בחופשה מאושרת
גננת/מורה בגמלאות
גננת פרטית
אחר

 .15מלמד/ת במסגרת –
אופק חדש

פרט

עוז לתמורה

אחר

ב .מסגרת לימודים
 .1תואר אקדמי  /לימודי תעודה  /הרחבת הסמכה  /השתלמויות
 .16הנני מבקש/ת להירשם למסלול:
מסלול
 12גננות
 32ביה"ס היסודי
 42על-יסודי )ז-י(
 51בינמסלולי חנ"מ )א-יב(

 .17מטרת הלימודים

התמחות
 26מקרא  /תנ"ך
 28תושב"ע
 62אנגלית
 87מתמטיקה
 13היסטוריה

הסמכה לB.Ed.-

 72חינוך מיוחד
 185הוראה כוללת

תעודת הוראה נוספת
הרחבת התמחות לחנ"מ
הרחבת מסלול הוראה
התמחות נוספות
מסגרת מיוחדת

 .2גמול השתלמות
 .19האם למדת בעבר במסגרת
ההשתלמות במכללת שאנן?

 .18הנני מבקש/ת להירשם להשתלמויות שלהלן )נא לרשמן לפי סדר העדיפויות(
שם הקורס/ההשתלמות

שם המרכז/המרצה

יום

שעה

סמסטר

מספר
השעות
השנתיות

1

כן

2

לא

 שנת הלימודים האחרונה:
ת ש

 .20מצב הבגרות
 1תעודת בגרות ישראלית
 2תעודת בגרות מחו"ל
 3תעודה מקבילה לתעודת בגרות
 4בוגר/ת בי"ס תיכון ללא בגרות מלאה
 5אחר

 .21לימודים אקדמיים  /על תיכוניים )יש לצרף אישורים(
מס' שנות הלימוד כסטודנט
 1למדתי במוסד על תיכוני
מן המניין
 2למדתי באוני' ולא קיבלתי תואר
 3למדתי באוני' וטרם קיבלתי תואר שם המוסד
שנת סיום
 4תואר ראשון
 5תואר שני
 6תואר שלישי

לפרט

 .23תעודת הסמכה להוראה
בוגר/ת מוסד להכשרת עובדי הוראה
1
בוגר/ת מוסד אקדמי
2
בחינות מילואים באמצעות משרד החינוך
3
לימודים בחו"ל
4
אין הסמכה להוראה
5

 .24תחום התמחות
 1הוראה כוללת
 2חינוך מיוחד
 3אנגלית
 4מתמטיקה
 5תנ"ך

6
7
8

תושב"ע
היסטוריה
אחר

 .22לימודי הוראה  /הדרכה
 1תואר מורה בכיר/ה
 2תואר גננת ,מורה מוסמך/כת
 3תואר הנדסאי להוראה
 4מורה לגולה
 5מדריך בכיר
 6מדריך מוסמך
 7אחר

 .25מסלול הוראה
 12גננות
 21גיל רך
 33יסודי )ג-ו(
 42על יסודי )ז-י(
 53בין מסלולי – חנ"מ

 .26פרטי המוסד בו הוסמכת להוראה
שם המוסד
שנת הסיום
 .27האם הינך עובד/ת משרד החינוך
 1כן
 2לא
 .28מספר שנות ותק )מוכרות(
בהוראה בפועל

פרטים על המקום בו את/ה עובד/ת )עבדת(

)יש לציין את שם המוסד החינוכי שבו מספר השעות הוא הגדול ביותר ,נא להתייחס אליו בהמשך הסעיפים(

כתובת

שם בית הספר  /גן
שנות עבודתי
במוסד

טלפון

 .30סוג הפיקוח על ביה"ס
 .29עיסוק חינוכי
 2מורה )בכיתות _____ (  1ממלכתי
 2ממ"ד
 3גננת
 3עצמאי
 4מורה מ"מ
 5מנהל/ת בי"ס
 6גננת מ"מ
 .34מגזר
 1יהודי
 2אחר

שם המפקח הישיר:

 .31מחוז משרד החינוך אליו
שייך הגן  /ביה"ס
 1ירושלים
 2צפון
 3חיפה
 4מרכז
 5תל-אביב
 6דרום
 7חינוך התיישבותי
 8סמינרים  /מכללות
 9בי"ס מוכרים

 .32דרגת שכר
 01ד"ר
M.Sc., M.A. 02
B.A., B.Sc., B.Ed. 03
 04גננת  /מורה בכירה
 05מורה מוסמך
 06גננת מוסמכת
 07גננת  /מורה בלתי מוסמך
 08מדריך מקצועי

 .33שכבת הגיל הינך מלמד/ת
 1גן
 2יסודי בכיתות ______
 3חטיבת ביניים
 4חטיבה עליונה
 5על יסודי
 6חינוך גבוה
 7מכללה/אוניברסיטה
 8חינוך מבוגרים

מקצועות ההוראה העיקריים בחט"ב או בחט"ע
סמל נושא

שם המקצוע

 .35האם בידך רשיון הוראה קבוע לשכבת הגיל בה הינך מלמד:
 1כן
 2לא
 .36כיצד נודע לך על מכללת שאנן?
אני בוגר/ת המכללה

עיתון

אינטרנט

חבר/ה

שם הממליץ/ה ____________________

אחר _______________

הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנות המכללה כולל קוד הלבוש הצנוע הנדרש ולציית לכל החלטות המכללה במשך כל זמן לימודי בה.
ידוע לי ,כי הפרטים הממולאים על-ידי בטופס זה יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
ידוע לי ,כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע ,וזאת על-פי הנהלים הקיימים.
המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
כמו כן ,אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על-פי הוראות שתפרסם המכללה ,כפוף להנחיות משרד החינוך.
אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס התחייבות לתשלום שכר הלימוד .כל עוד לא חתמתי על טופס כזה ,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.
ידוע לי ,במקרה של ביטול ההרשמה ללימודים ,לא יוחזרו דמי הרישום.

תאריך___________________________ :

חתימה _____________________________

