
 

 
  תהליך להגשת קורס ביה"ת לפיתוח מקצועי

 
  נקודות לתשומת לב טרם הגשת ההצעה:

 
 הקורסים של יה"ת מלווים ומאושרים על ידי הוועדה האקדמית של האגודה ורק לאחר אישורם●

 הסופי, הקורס יוצא לפועל.

  מרצה המעוניין להעביר קורס ביה"ת חייב להיות חבר יה"ת.●

 מטפל העובד במשרד החינוך יכול להגיש את הקורס לאישור לגמול במסלול אישי. משמעות של●

  הליך זה שיש לפרסם כל קורס 50 יום טרם תחילתו, לפחות.

 

  לוח הזמנים הינו קריטי להצלחת פרסום ורישום לקורסים וכולל שלוש אפשרויות:

  אפשרות א' - קורס קיץ אינטנסיבי בחודש יולי (3-5 ימים מרוכזים)●

  אפשרות ב' - קורס אחרי החגים תחילת שנה●

 אפשרות ג' - קורס חורף●

 על פי המפורט מטה:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  אפשרות א' - קורס קיץ אינטנסיבי בחודש יולי (3-5 ימים מרוכזים)

 
 

 טווח תאריכים שלבי התהליך מסד

   15/11/2019 - 14/12/2019  הגשת הצעה ראשונית לקורס 1

 15/12/2019  העברת הקורסים לוועדה המלווה 2

  החזרת תשובות הוועדה 3
 15/01/2020  אם יש נקודות להמשך עבודה או תיקון

 14/02/2020  אישור סופי לאחר תיקונים של הוועדה 4

 עריכת הסיליבוס הכנה לפרסום 5
15/02/2020-15/03/20202    

 סיום ארגון הקורס: מקום, שעות, תאריכים, הסכם עם המרצה 6

 העלאת הקורס לאתר, תחילת רישום הכולל 7
  15/04/2020  חתימת המשתלם על תקנון לומד

  15/06/2020 סיום רישום 8

 01/07/2020 תחילת הקורס 9

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  אפשרות ב' - קורס אחרי החגים תחילת שנה

 
 

 טווח תאריכים שלבי התהליך מסד

  15/02/2020 -14/03/2020  הגשת הצעה ראשונית לקורס 1

 15/03/2020  העברת הקורסים לוועדה המלווה 2

  החזרת תשובות הוועדה 3
  אם יש נקודות להמשך עבודה או תיקון

15/04/2020 

 14/05/2020  אישור סופי לאחר תיקונים של הוועדה 4

 עריכת הסיליבוס הכנה לפרסום 5
15/06/2020-15/05/2020 

 סיום ארגון הקורס: מקום, שעות, תאריכים, הסכם עם המרצה 6

 העלאת הקורס לאתר, תחילת רישום הכולל 7
  חתימת המשתלם על תקנון לומד

01/07/2020  

  01/09/2020 סיום רישום 8

 01/11/2020 תחילת הקורס 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  אפשרות ג' - קורס חורף

 
 

 טווח תאריכים שלבי התהליך מסד

  01/08/2020- 15/09/2020  הגשת הצעה ראשונית לקורס 1

 15/09/2020  העברת הקורסים לוועדה המלווה 2

  החזרת תשובות הוועדה 3
  אם יש נקודות להמשך עבודה או תיקון

15/10/2020 

 15/11/2020  אישור סופי לאחר תיקונים של הוועדה 4

 עריכת הסיליבוס הכנה לפרסום 5
15/12/2021-15/11/2020 

 סיום ארגון הקורס: מקום, שעות, תאריכים, הסכם עם המרצה 6

 העלאת הקורס לאתר, תחילת רישום הכולל 7
  חתימת המשתלם על תקנון לומד

15/12/2021  

  01/01/2021 סיום רישום 8

 01/03/2021 תחילת הקורס 9

 


