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 2021ינואר 

 

  למועמדים עבריתקורס ב
 לתואר ראשון במדעי הסיעוד יםת הלימודתוכניל

 פ"בלשנת הלימודים תש
 

 
 

 לתואר ראשון בסיעוד לתוכנית הלימודיםנועד למועמדים המבקשים להתקבל  בעבריתקורס ה
ם בדרישת י)אינם עומד 120-" ציון הנמוך מוקיבלו בבחינת " יעל העומדים בחתכי הקבלה לתכנית 

 פ"ב.העברית( לשנת הלימודים תש
 

 :ללימודיםתנאי קבלה 
  לפחות ונוכחות חובה בקורס. 80קבלת ציון 

  לא יתקבלו ללימודי התואר הראשון בסיעוד. 60שציונם יהיה נמוך מ סטודנטים 

  לתואר ראשון בסיעוד במעמד  יתקבלו לתכנית הלימודים 60-79סטודנטים שציונם יהיה בין
תנאי". ובמקביל יהיה עליהם להשיג ציון " עובר" באמצעות בחינת יע"ל במהלך  לסטודנט "ע

 .בפ"סמסטר א' של שנה"ל תש
 

 פרטי הקורס:
 .שעות לימוד 26היקף הקורס 

 16.08.21-02.09.21 :תאריכיםין ההקורס יתקיים ב
 09:15-12:45ה' בשעות -ימי ב' ו

 גב' מיכל גלושמרצה הקורס: 
 12.09.21 אריך:עבודה מסכמת תוגש בת

 
 ₪  300:  דמי השתתפות בקורס

 
 מדיניות ביטולים:

  15.07.21ימי עסקים ובלבד שהביטול ייעשה עד ליום  14ניתן לבטל את הרישום לקורס בתוך. 

  כולל, יחויב המשלם  06.08.21ועד ליום  16.07.21במקרה של ביטול הרישום לקורס לאחר יום
 מסכום התשלום. 50%ב 

 יחויב המשתתף במלוא הסכום. 07.08.21טול הרישום לקורס לאחר ה במקרה של בי 

  ביטול הרישום לקורס יתקבל בפנייה בכתב בלבד באמצעות מיילTrom@mta.ac.il 
 

 הוראות ותנאים כלליים:
 .הקורס אינו חלק מתוכנית לימודים לתואר ואינו מאפשר צבירת נקודות זכות 
 ליבמספר נרשמים מינימ תפתיחת הקורס מותנ. 

 במידה והקורס לא יתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף 
  באם הקורס לא יתקיים הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת

האקדמית, באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית 
 בעניין זה.

 
 .6802700-03או בטלפון  trom@mta.ac.il ניתן לפנות עם שאלות/בקשות במייל 

 
 בברכה, 

 אלכס בוגוסלבסקי
מכינות אחראית 

ולימודים טרום 
 םיאקדמי
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 -ספח  -

 
 קורס בעברית למועמדים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי הסיעוד

 
 
 

 מרכז ייעוץ ורישום אל: 
 יפו –אביב -של תלהמכללה האקדמית 

 יפו-, ת"א2רח' רבנו ירוחם 
  8401ת.ד. 

 03-6803360פקס: 
 Mirsham@mta.ac.il מייל:

 
 הנני מעוניין/ת להירשם: 

 
 מאת:     ________________      _____________         ___________    

 שם משפחה                        שם פרטי                         מס'  ת.ז.                                                         
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 סילבוס הקורס

 

 קורס בעברית שם הקורס

 תשפ"א מועמדים פרטים

 קיץסמסטר 

 קורס חובה

 שם המרצה

 

 שעת קבלה michalgs@mta.ac.il מיכל גלוש

 בתיאום מראש

 

 פרטי הקורס

אור תמציתי של ית

 הקורס

 איך לקרוא ולכתוב טקסטים בעברית? 

במהלך הקורס נלמד איך ניתן לשפר מיומנויות קריאה, הבנה, דיבור וכתיבה של 

שפה שהיא לא שפת אם באמצעות קריאה של טקסטים בעברית בדרגות קושי 

רח טקסטים ברמה אקדמית. כמו כן, נלמד לכתוב חיבור משתנות שאינם בהכ

 בעברית ולהבין את מבנה הטקסט. 

 

 אין דרישות קדם

 חלק ב' –קורס חובה לפני קורס כתיבה אקדמית לתלמידי המכינה  קורס שנתי

 מטרות/יעדי הקורס

 
 הקניית כלים להבנת הנקרא של טקסטים בעברית 

 הקניית כלים לכתיבת עבודה בעברית 

 ידום ושיפור מיומנויות חיפוש מידע במקורות ק 

  פיתוח מודעות לאסטרטגיות למידה והקניית כלים ליישומן 

הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, מצגות, קהות, דיונים בכיתה,  שיטת ההוראה

עבודה בקבוצות למידה קטנות, משחקים, צפייה בתכניות, קריאת 

בית לעברית ולהפך, טקסטים, כתיבת טקסטים, תרגום תכנים מער

 תרגילים ועבודה מסכמת.

 מסכמת השתתפות בדיונים, הגשת תרגילים ועבודה דרישות הקורס/מטלות

 חובת הגשת שלוש מטלות ללא ציון בנושאי דיבור, כתיבה והבנה.

 הרכב הציון 

 

 מהציון הסופי בנשוא הבנת הנקרא 30% –תרגיל אמצע  

 60ון עובר לפחות מהציון הסופי, צי 70% -מסכמת  עבודה

 12.09.21 הגשת עבודה מסכמת ביום

 חובה - 80% נוכחות
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 נושאי הלימוד  –תכנית הקורס 

 

 הערות נושא

 היכרות ותיאום ציפיות

 

ניתן להביא לשיעור חומרי קריאה 

 בעברית לתרגול 

ניתוח תוכן וצורה של טקסטים  –הבנת הנקרא 

נים, כגון בעברית בדרגות קושי שונות בנושאים מגוו

 עיתונות, שירה, ספרות, דעה ועוד.

 תרגול מעשי בכיתה

האזנה וצפייה לתכניות רדיו  –הבנת הנשמע 

 וטלוויזיה וניתוח התכנים.

 תרגול מעשי בכיתה

איך מדברים מול קהל בשפה  –מיומנויות דיבור 

 שהיא לא שפת אם?

 תרגול מעשי בכיתה

סט? איך ניגשים לכתוב טק –מיומנויות כתיבה  

כלים לתכנון כתיבה של טקסט. דוגמאות למבנים 

 שונים של טקסטים

 תרגול מעשי בכיתה

חיפוש מקורות מידע: כלים לחיפוש יעיל ברשת 

 האינטרנט, בספרייה ומקורות מידע נוספים.

 תרגול בחדר מחשבים

  הנחיות להגשת התרגילים –תרגילי חובה 
 

 פגישות אישיות קידום העבודה הסופית 

 

 

 


