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 קורס עזרה ראשונה

תלמידי ל, שנה א'בתלמידי חינוך גופני, מחול, אמנות ועיצוב קורס עזרה ראשונה מיועד ל

 .M.Teachהסבת אקדמאים ותלמידי תכנית ולתלמידי  שנה ב'בשאר המחלקות 

 

אין  במכללה על ידי ספק חיצוני בהתאם להסכם עם המכללה. קורס עזרה ראשונה ניתן

 בחברות חיצוניות מוכרות. אותו  במכללה, ואפשר ללמוד קורסאת ההכרח ללמוד 

 30פטור מהקורס ניתן בהצגת תעודה תקפה של מגיש עזרה ראשונה )מע"ר( בהיקף של 

 שעות(. 30-שעות ל 44-תשפ"ב ההיקף הנדרש ירד משנת שעות )מ

 

שעות עיוניות  20כוללות ה ,שעות 30: הקורס הינו בהיקף של ועלותו הקורס היקף

 שעות למידה מעשית פרונטלית. 10-)הנלמדות באופן מקוון( ו

 

משנת תשפ"ב ההשתתפות בקורס עזרה ראשונה תהיה כרוכה בתשלום, והתשלום יהיה 

 אחיד לכלל הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, כדלהלן:

ולמדו ברצף,  ,שהחלו ללמוד לפני תשפ"ב M.Teach-טיות לתואר ראשון ולסטודנטים וסטודנ

 ויבחרו ללמוד את הקורס במכללה, לא יחויבו בתשלום על הקורס.

ויבחרו M.Teach, -סטודנטים וסטודנטיות שיחלו ללמוד לתואר ראשון ול –משנת תשפ"ב 

 ₪. 300ללמוד את הקורס במכללה, יחויבו בתשלום בסך 

הרחבת הסמכה )גם אלו שהחלו ללמוד לפני תשפ"ב וגם או ב טודנטיות בהסבהסטודנטים וס

סטודנטים וסטודנטיות חדשים וחדשות( שיבחרו ללמוד את הקורס במכללה, יחויבו בתשלום 

 עבור הקורס )כפי שהיה עד כה(.₪  300בסך 

 

ם יו 14בקשה לביטול הרשמה לקורס עזרה ראשונה תיעשה במייל למזכירות המסלול עד 

כרוכה בדמי טיפול  תהיה לפני מועד תחילת הקורס. לאחר מועד זה בקשה לביטול הקורס

 ₪. 100בסך 

  ₪. 100הגעה לקורס תחויב אף היא בדמי טיפול בסך -אי
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 המכללה מציעה לסטודנטים קורסים במועדים הבאים: 

 13/2/22מקוון    קורס חצי   

 14/2/22מקוון    קורס חצי   

 10/4/22מקוון    קורס חצי   

  11/4/22מקוון   קורס חצי   

    6/6/22קורס חצי מקוון   

    7/6/22קורס חצי מקוון   

    10/7/22קורס חצי מקוון  

    11/7/22קורס חצי מקוון  

    12/7/22קורס חצי מקוון  

    2/10/22קורס חצי מקוון 

 

 .16:00–08:30קורס מחייב הגעה פיזית למכללה בשעות חלק המעשי של הה

 אתר המכללה )פורטל לסטודנט( או דרך מזכירות הפקולטה.דרך לקורס אפשר להירשם 

. במידת הצורך ולפרטים נוספים ועד חודש לפני פתיחת אפשר להירשם מקוון לקורס החצי

 ניתן לפנות למזכירות המסלולים בפקולטות.

ות קדם לסדנת התמח-השלמת קורס עזרה ראשונה )במכללה או מחוצה לה( היא תנאי

  לקבלת זכאות לתעודת הוראה. )סטאז'( לתלמידי תואר ראשון וחובה לכלל הסטודנטים


