
תנאי השתתפות
ה  "הינה חובה לכלל קציני מד( יסוד והתמחויות)ההשתתפות בהכשרות להסמכה 1.

לאחר השלמת כלל החובות [. 1]ל והינה חלק מתהליך ההסמכה המקצועית"בצה

.תינתן אפשרות בחירה של הכשרה

בשלות ותחומים  , הבחירה נועדה לאפשר התפתחות מקצועית מותאמת לתפקיד

.בהם מגלים הקצינים עניין

אחוז זה . אחוז מהמפגשים80בכלל ההכשרות קיימת חובת השתתפות של לפחות 2.

לומד אשר יחרוג  [. 2]י המכללה"מהווה תנאי סיום והכרה על שנת ההכשרה ע

מחובת הנוכחות לא יורשה להמשיך בתוכנית המתוכננת ושנת ההכשרה לא תוכר 

.לו

ממפגשים אלה לא יוכל  . המפגש הראשון והאחרון של כל קורס הינם מפגשי חובה3.

.לומד להעדר מכל סיבה שהיא

תוך עדכון מנחה הקורס וקצינת הזרועיד"הרמהיעדרות מהקורס תעשה באישור 4.

.ההכשרות מראש

מורכבת משני  ( 'ג-'שנים א)שנת הכשרה בודדת במסגרת הסמכת היסוד 5.

סמסטרים מלאים ועבודת סוף שנה אותה מחויבים הלומדים להגיש במועד  

.המפורסם בחוברת

מורכבת משניים עשר קורסים ושלוש עבודות סוף ( 'ג-'שנים א)הסמכת היסוד 6.

.שנה

.ן אם לא סיים את ההסמכה המקצועית שלו"לא יוכל סרן להתקדם לתפקיד רס[1]

3-או מ, מפגשים בקורס סמסטריאלי2)אחוז מהמפגשים 75במקרים חריגים יתאפשר למשתתף להעדר עד [2]

.ללא אפשרות הכרה לגמול על הכשרתו בשנה זו, אולם זאת( מפגשים בקורס שנתי



סמסטרים מלאים ועבודת סוף שנה אותה מחויבים הלומדים להגיש במועד  

.המפורסם בחוברת

מורכבת משניים עשר קורסים ושלוש עבודות סוף ( 'ג-'שנים א)הסמכת היסוד 6.

.שנה

מורכבת משמונה קורסים ועבודת סוף שנה  ( 'ח-'שנים ד)ההסמכה להתמחויות 7.

ה ללמוד שני קורסים  "מצופים קציני מד' ו-' בשנה ד. 'המוגשת בשנה ד, אחת

ה ללמוד ארבעה קורסים על פי "מצופים קציני מד' עד ח' זבין השנים , בשנה

[3](. ראה פירוט בהמשך)בחירה 

עבודת סוף שנה הינה פרויקט מסכם אשר נועד לבטא את הלמידה וההתפתחות 8.

המקצועי של  ד"הרמי "העבודה תוערך ע. המקצועית של הלומד לאורך השנה

.י קצין בכיר נוסף במערך ותוחזר למגיש בתום תהליך הערכה"אותו לומד וע

ה  "של קצין מד( הכשרות יסוד והתמחויות)תכנית ההכשרה להסמכה המקצועית 9.

הנכם  , לפיכך. ל"בצהת"מופמוכרת לגמול השתלמות ומושפעת ממדיניות 

.  מתבקשים להקפיד לחתום בדף הנוכחות בכל מפגש

.דף זה מהווה הוכחה למניין השעות לצורך גמול השתלמות10.

מסלול הסמכת היסוד והסמכה להתמחויות תוענק תעודה למשתתפים אשר  בסיום 11.

.עמדו בדרישות ההכשרה

.י הפרט על גבי פלטפורמה דיגיטאלית"הרישום לשנת ההכשרה מתבצע ע12.

לצורך  הזרועיד"לרמהשיבוץ לקורסים מועבר כחודש לפני תחילת שנת הלימודים 13.

.הפצתו ללומדים

צ "קק, ת"חל, ד"בשל חל)באם הנכם יודעים מראש כי תעדרו בחלק מהסמסטר 14.

הנכם מתבקשים לברר עם סגל המכללה משמעויות לפני הרישום לאור מספר  ( 'וכו

.ההיעדרויות הצפוי

קורסים  4על הלומד לבצע ' ש בשנה ד"לטובת הכרה לגמו[ 3]



(עבודת סוף שנה)פרויקט שנתי 

במסלול ההסמכה המקצועית משתתפי ההכשרה נדרשים להגיש ארבע עבודת  1.

פרויקט מתוך כלל  /מימדהעבודה אמורה לתעד . סוף שנה במשך ארבע שנים

,  הי"מד-פרויקט המבוסס על ידע צבאי. העשייה המקצועית שלכם במהלך השנה

העבודה אמורה  . אשר השפיע על הארגון באמצעות כלים של מדעי ההתנהגות

לבטא את הלמידה וההתפתחות המקצועית שעברתם במהלך השנה וכן את  

.הית"מדהיכולת לתאר ולחקור סוגיה צבאית מזווית 

, המקצועייםדים"הרמהכוונה וייעוץ של , כתיבת העבודה תיעשה תוך מעורבות2.

.ועד לבדיקתה והערכתה, דרך חניכה בכתיבת העבודה, מבחירת נושא הפרויקט

דים"הרמי "ע, ד"הרמבצירוף הערכת 24/05/22העבודות יוגשו עד לתאריך 3.

קצין אשר לא יגיש את העבודה במועד לא יוכל לסיים את השנה והיא לא  . הזרועיים

.לא יוכל להציגה בכנס סוף שנה, בנוסף. ש"תוזן לו לגמו

.את העבודות יש להגיש במייל צבאי או האזרחי ולוודא קבלת המייל במכללה4.

ההערכות על  . בכירים מהמערך במהלך פגרת הקיץדים"רמי "העבודות יוערכו ע5.

.של שנת ההכשרה הבאה' העבודות יועברו לכותבים במהלך סמסטר א

.הפרויקטים הנבחרים יוצגו בכנס האסיף6.

.'ה-'ההשתתפות בכנס הינה חובה ללומדים בשני א7.



גמול השתלמות-ת"מופמדיניות 

לקבלת גמול בתנאי שמילא  ת"למופלומד זכאי לתעודת סיום אותה יוכל להגיש 1.

:אחר הדרישות הבאות במהלך שנת ההכשרה

.משעות הלימוד בקורס100%נוכחות של -א

מגובה באישור  , משעות הלימוד בקורס20%היעדרות מוצדקת של עד -ב

.מיד לאחר מועד ההיעדרותה"למדמגורם מוסמך אשר הועבר למכללה 

.אמצע ובסיום יום ההכשרה, חתימה על דף הנוכחות בפתיחת כל מפגש-ג

.שעות הכשרה400לאחר צבירת ' או ב' אש"לגמוקצין זכאי 2.

לקבלת מידע נוסף על תנאי קבלת הגמו"ש, בעיות פרט או שאלות נוספות 

שמתעוררות, ניתן לפנות אל סגל המכללה הצבאית למד"ה במייל קצינת 

ההכשרות – נגה טירולר 

מאבחנות מד"ה – חן דזנאשווילי, עדן פרץ, לינור מולדבסקי

ש"גמוניתן לפנות אל חוליית ת"במופש"הגמובבעיות הנוגעות לעיכובים בהזנת 

(לי"מטכ)03-739999בטלפון 

(אזרחי)03-7349999או 


