מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל כח אדם תיאום ובקרה
אגף בכיר לכח אדם בהוראה
תאריך ____________
____________
לכבוד

מנהל בית הספר_______________
מנהלת גף כוח אדם בהוראה במחוז
גזברית מחוז _________________
טופס הצהרה והסכמה של עובד הוראה שאינו בעל תואר אקדמי המועסק בפועל במערכת החינוך
שבית ספרו נכלל ברפורמה והתחייבותו להשלמת התואר האקדמי
פרטי שיבוץ :

פרטים אישיים :

תאריך כניסה לרפורמה

_____________:

שם פרטי

__________ :

שם משפחה

__________ :

תעודת הוראה

מספר זהות

__________ :

מקצוע ההכשרה

_____________ :

כתובת למשלוח דואר

__________ :

מקצוע ההוראה

_____________ :

טלפון בבית

 _______________ :בכיתות

טלפון נייד

 ________________ :היקף משרה בשנה"ל תשס"ט ___________ :

)יש/אין( _____________:

_____________ :

כתובת דואר אלקטרוני ______________________ :
פרטי בית-הספר בו הנני מועסק :
________________ :
המחוז
________________ :
ישוב
________________ :
שם המוסד
________________ :
סמל המוסד
________________ :
כתובת
________________ :
טלפון/פקס
________________ :
שם המפקח הכולל
________________ :
שם מפקח מקצועי
סוג בי"ס )יסודי/חט"ב( ________________ :
ממלכתי/ממלכתי דתי ________________ :
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מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל כח אדם תיאום ובקרה
אגף בכיר לכח אדם בהוראה

הנני מתחייב ,כי אשלים את לימודי האקדמיים ואצרף אישור זכאות לתואר* בתוך  4שנים ממועד
החתימה על כתב התחייבות זה.

ידוע לי ,כי אם אשלים את לימודי האקדמיים ואצרף אישור זכאות לתואר* בתוך  4שנים ממועד יישום
הרפורמה בבית הספר בו הנני מועסק ,אהיה זכאי להפרשים כאמור בהסכם הרפורמה בהסכם
הרפורמה מיום  25.12.08למפרע ממועד החתימה על כתב התחייבות זה.

•
•

•

תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ שהוכר ע"י המועצה להשכלה
גבוהה.
או תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל שאושר כשקול לתואר
מהתארים האקדמיים ,הנהוגים בישראל ,לפי אישור שקילות שניתן ע"י גף
להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך
או לימודים שהינם מזכים לדרגת שכר שוות ערך לדרגת שכר אקדמית ,שאושרה על
ידי אגף כוח אדם בהוראה במשרד החינוך או על ידי גפי כוח אדם בהוראה במחוזות
משרד החינוך.

הנני מודע לכך ,כי עם חתימתי על מסמך זה יחולו עלי תנאי ההעסקה לפי הסכם הרפורמה

ולראיה באתי על החתום

______________
תאריך

___________
חתימה
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