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לכבוד
נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך
שלום רב,
הנדון :מלגות משרד החינוך ומפעל הפיס לסטודנטים המתכשרים להוראת אנגלית,
רקע
כחלק מהתכניות הלאומית לקידום מקצועות ליבה ,משרד החינוך ומפעל הפיס החליטו על שיתוף
פעולה במיזם בו יוענקו מלגות לסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך ,המתכשרים להוראת אנגלית
ומוכנים בתום הכשרתם להשתלב כמורים במערכת החינוך בפריפריה.
מטרת התכנית היא לגייס סטודנטים איכותיים להוראה באזורי הפריפריה הגאוגרפית ו/או החברתית,
כדי להשביח את ההוראה באזורים אלה ,להעלות את הישגי התלמידים ולתרום לצמצום פערים
בחברה הישראלית.
התכנית מיועדת לפעול בהיקף של עד  100סטודנטים בשנה ,בחמש השנים הקרובות ,בכפוף
לתקצובה ע"י מפעל הפיס ומשרד החינוך.
הכשרת מורים להוראת אנגלית
קהל היעד:
 .1בעלי תואר אקדמי בכל תחום לימוד ,המבקשים לעשות הסבה להוראת אנגלית;
 .2סטודנטים הלומדים לתואר ראשון  B.Ed.במכללות האקדמיות לחינוך ומתמחים בהוראת
אנגלית (עדיפות לסטודנטים בשנה ג');
על המועמדים לתכנית לעמוד בכל התנאים שלהלן:
 ההתמחות באנגלית היא במסלול "רב-גילי"
 השיגו רמת "פטור" ברכיב האנגלית , ,במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר/אמי"רם
(כלומר 134 :לפחות במבחן הפסיכומטרי או באמי"רם;  234לפחות במבחן אמי"ר.
 עמדו במבחני מיון הבודקים התאמה להוראה (מסיל"ה)
 עמדו במבחן של המכללה לבדיקת השליטה בשפה האנגלית הדבורה.

ההטבות והחובות של משתתפי התכנית
 .1מלגה ממפעל הפיס בסך  .₪ 10,000כל מקבלי המלגה יעסקו במעורבות חברתית במהלך
שנת הלימודים שבה קיבלו את המלגה ,בהיקף של  4ש' שבועיות ,בבית ספר ממדד טיפוח
 4ומעלה ,כחלק מהחיבור שלהם לקהילות בהן יועסקו בסיום לימודיהם .המעורבות תהייה
בהדרכת תלמיד/קבוצת תלמידים בתחום מקצוע האנגלית או הלשון העברית עפ"י צורכי בית
הספר .הסטודנט יגיש דיווח על פעילותו למוסד המכשיר ,אחת לסמסטר.
 .2מלגה מותנית ממשרד החינוך בסך  ₪ 5,800ללומדים סדירים ו ₪ 11,500 -לאקדמאיים
הלומדים לתעודת הוראה כל מקבלי מלגה מותנית זו מתחייבים לעבוד בתום לימודיהם
במערכת החינוך במשך שנתיים ,בהיקף  2/3משרה לפחות בכל שנה ,כנגד כל שנת מלגה
מותנית.

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל' 02-5603670/2 -פקס – 02-5603055

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
הליכי הרישום לתכנית
המכללה מתבקשת לפרסם מידע זה לאקדמאים המבקשים ללמוד במכללה ולסטודנטים המתכשרים
להוראת אנגלית או לשון עברית .על המכללה לקיים את ההליכים הנדרשים :מבחן אנגלית בשפה
הדבורה – באחריות המכללה ותהליך מיון – בתאום עם מכון מופ"ת (ניתן להתקשר לתאום לורוניקה,
בטלפון.)03-69886319 :
המכללה תערוך רישום של הסטודנטים המעוניינים והעומדים בתנאים שפורטו .רשימות אלה ,כולל
הציונים של כל מועמד ברכיבים שצוינו ,יועברו למשרד החינוך ,לידי לימור ניסני
limorni@education.gov.il
לאחר קבלת בקשות כל המכללות ,יקבעו הזוכים במלגות ,עפ"י גובה הציונים שהשיגו.
הודעה על הזוכים במלגות תועבר לכל מכללה ,אשר תודיע לסטודנטים הזוכים ,כמו גם לנדחים.

בכבוד רב

איל רם
סמנכ"ל ומנהל מנהל עו"ה

העתק:
ד"ר מוהנא פארס ,מנהל אגף תכניות לאומיות ומערכתיות
ד"ר ציונה לוי ,מפמ"ר אנגלית
נח גרינפלד ,מנהל האגף להכשרת עו"ה
נציגי האגף למכללות
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