
 

 מורות ומורים בחינוך הממלכתי

 ארון הספרים היהודי, לקיים דיוני זהות ולרכוש כלים את בואו ללמוד 
 ט'(-ישראלית )א'-תרבות יהודית/או וו'( -)א'להוראת המקצועות תנ"ך 

 

 "פתש-טתשע"קול  קורא למנהלים ולמורים לקראת מחזור 

 || גמולים || החזר רוב שכר הלימוד₪  7,000עד  2,000מלגות 

 הרחבת הסמכה / תואר שני במקצועות היהדות

 

במערכת החינוך הממלכתית, מציע משרד  ישראלית-יהודיתתרבות והמקצוע  תנ"ךקידום המקצוע לקראת 
 שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים.  ,החינוך מלגות למוריםמכלל תחומי הדעת

, ויקנו יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מוריםידי אגף מורשת -שיאושרו עלתכניות ההכשרה 
 ורבת פנים של מקצועות אלה.   פתוחהידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה 

ישראלית -ות תנ"ך ותרבות יהודיתמקצועההוראת תימסר מדיניות המשרד היא כי במהלך שנים ספורות 
 . בלבד למורים מקצועיים

במערכת החינוך פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית ברוח ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבותנובואו 
 .הממלכתית

 

 מסלולי הכשרה עיקריים למורים:ני ש מוצעים

 וייתכן קורס מקוון  (תיים )יום בשבועה וחצי עד שנשעות שיתפרסו על פני שנ 360:הרחבת הסמכה

תרבות תעודת הרחבת הסמכה באפשר לבחור תכנית ל. למסיימים תוענק תעודת הרחבת הסמכה. אחד
להוראת תרבות לתעודת הרחבת הסמכה משולבת תכנית אובמקרא בלבד אוישראלית בלבד -יהודית
 . ותנ"ך ישראלית-יהודית

 
-רבות יהודיתת הרחבת הסמכה )בתלצד תעודנוסף רישיון הוראה פי הנחיות משרד החינוך, הפקת -על

לאחר תקופת הוראה של המקצוע  טופס בקשה ובחתימת מנהל/ת ביה"סמילוי כרוכה ב בלבד(ישראלית
כתובת על גבי הטופס הנ"ל ראו כתובת למשלוח בדואר רגיל עבור אריאלה ברק. לרשותכם גם  בפועל.
 . דוא"ל

 

 ( עם או בלי תואר שני)מקרא, –באחד ממקצועות היהדות דידקטי פדגוגיבשילוב קורס תזה
 מדעי היהדות, תורה שבע"פ, תלמוד, מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, חינוך יהודי, תרבות  ישראל. 

 

 

באחד ממוסדות ההכשרה  בחרו את התכנית המתאימה לכם 
  -האקדמיים בכל רחבי הארץ 

 !עכשיובטיחו מקומכם וה
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 התמריציםתבחינים ונהלים לקבלת 

 למורים פעילים –פעמיות -עידוד חד מלגות

  ,רבות להרחבת הסמכה בת₪  6,000: שנתייםבמשך יום בשבוע,  ,שעות 360להרחבת הסמכה בלבד
 .להרחבת הסמכה משולבת עם תנ"ך ₪ 7,000/  או במקרא בלבד בלבד ישראלית-יהודית

 

 ( מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי היהדות, תנ"ך, לתואר שני באחד ממקצועות היהדות
 ₪. 4,000 –בשילוב מסלול דידקטי מותאם ומאושר -תורה שבעל פה, חינוך יהודי, תרבות עם ישראל( 

 
  הלוואה מותנית עד ללומדים במסלול להסבת אקדמאים להוראת אחד ממקצועות היהדות תינתן

 את התנאים בהם הופכת ההלוואה למענק.  כאןקראו  ₪. 11,500

 

  במכללות או וכן הלוואה מותנית במסלולי הסבת אקדמאים  גובה המלגות, תבחיניםפרטים מלאים על
 . זהבמסמך ראו  –באוניברסיטאות אר ראשון לבוגרי תותעודת הוראה מותאמת 

 
 

 לימוד בהתאם לתקנות המשרד השכר רוב החזר 

עקבו בעצמם אחר יציגו אישורים נדרשים וי פורטל עובדי הוראהב יעבירו בקשה להחזר תואר שניתלמידי  .א
 הליך ההחזר.

עבר וי במוסד בו הם לומדים. טופס מתאיםיעבירו הבקשה באמצעות רכז/ת המסלול  הרחבת הסמכהתלמידי  .ב
 אגף מורשת יסייע במעקב אחר הליך ההחזר וביצועו. . בתחילת כל שנה למוסדות

 כאןפרטים מלאים  –גמולים
 

 . רפורמה אליה הם שייכיםבהתאם לדרגתם במורים במסלול הרחבת הסמכה יזוכו בגמולים במסלול אישי  .א

לאגף כוח באחריות המורה לדווח . מורים במסלול התואר השני זכאים לתוספת שכר בתום התואר וכן לגמולים .ב
 ות.הנדרש התעודותאת ולהציג על סיום הלימודים בכל שנה, שלו אדם במחוז 

 
 ישראלית-, רכזת הכשרת מורים בתרבות יהודיתהדס לאור אשור: צרו קשר עם לפרטים נוספים

 
 

 בברכה, 
 ישראלית באגף מורשת-יובל סרי, מנהל תחום דעת תרבות יהודית

 ענת צידון, מנהלת תחום דעת מקרא ממלכתי באגף מורשת
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1Q8dlbTdM3yekxEa09seFI0d19hRF9kTWotdHZmZ25LVDU4/view
https://drive.google.com/file/d/0B1Q8dlbTdM3yekxEa09seFI0d19hRF9kTWotdHZmZ25LVDU4/view
https://edu.gov.il/sites/pohnet/PituachMiktzoi/Pages/MaanakShaotHechzerShcharLimud.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B1Q8dlbTdM3yekxEa09seFI0d19hRF9kTWotdHZmZ25LVDU4/view
mailto:hadaslaor@gmail.com


 

 ירושלים

  

 

 
 מכון הרטמן

 ישראלית -הרחבת הסמכה בתרבות יהודית
 כרמיאלבשלוחות בת"אוראו גם [דימי ]

 אתי אריאלאו  ד"ר חנה פנחסיפרטים והרשמה: 
 02-5675350 

 

 
 

 
 בירושלים, בית הספר לחינוךהאוניברסיטה העברית 

 [ 16:00, ימי חמישיהרחבת הסמכה במקרא-
 אביגיל ארוונה[ פרטים והרשמה: 10:30

 

 אתי גרשון. פרטים: תואר שני בחינוך יהודי ,
 [ימי ד']מזכירות אקדמית

 
  בשילוב פלורליסטי תואר שני בחינוך יהודי

היברו "רקמה" למורים מובילים, בשיתוף תכנית 
חפצי אוזן פרטים והרשמה: [ ימי ד']יוניון קולג'

 מיכל מושקט ברקןופרופ'  נחמני

 
 מנדל מרכזהאוניברסיטה העברית, 

  :תואר שני מותאם במקצועות במדעי היהדות
 מקרא, מחשבת, תלמוד והלכה

 :מיכאל סיגלפרטים והרשמה 
 

 

 
 מכון שכטר

דעי היהדות, מסלול מקרא וזהות תואר שני מותאם במ
 יהודית וישראלית

 [ ימי ב'] 

נעמי רכז התכנית;  דניאל טופז פרטים והרשמה:
 , מזכירות אקדמיתדופרה

 

 

 
 כללת דוד יליןכון כרם, ממ

 או ישראלית-הרחבת הסמכה בתרבות יהודית
מרוכז והשלמות בימי יום א ]–במקרא, על יסודי

 [ב, ד

 להוראת מקצועות היהדות הסבת אקדמאים–
 [ימים א, ד]

 רחל וולפישפרטים והרשמה: 
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מורים  הכשרת ם-, שלוחת היכל שלמה, ימכללת הרצוג
 לחינוך הממלכתי במסגרת תכנית "גוונים".

  ביהדותתואר שני 

  הסמכה למקרא בלבד או לתרבות הרחבת
 ישראלית בלבד, על יסודי-יהודית

 רבות יהודיתהרחבת הסמכה משולבת תנ"ך ות-
 , יסודיישראלית

 [ ימי ג']

 ", מרכזת תכנית "גווניםתהילה מלכה: פרטים
 

 אוניברסיטת אריאל, שומרון
 

 ימי חמישי תנ"ך ותרבות יהודית ישראלית: הרחבת הסמכה משולבת[
 אחה"צ או ימי ששי בבוקר[

 ימי ששי[תרבות יהודית ישראלית בלבד, על יסודי :הרחבת הסמכה[ 

 [חמישי אחה"צ]ימי תנ"ך בלבד, על יסודי: הרחבת הסמכה 
]ימי חמישי אחה"צ או יהדות באחד ממקצועות המותאם תואר שני 

 ימי ששי בבוקר[

  להוראת אחד ממקצועות היהדותהסבת אקדמאים 

 
, ראש התכנית להכשרת פרופ' ניצה דוידוביץפרטים: 

  מורים
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 חיפה והצפון

 

 קריית טבעון, המדרשה באורנים
 ישראלית -חבת הסמכה בתרבות יהודיתהר

 04-9838753 גולן-אילנה עבו: והרשמה פרטים

 

 בכרמיאל  מכון הרטמן
ראו [ ד'ימי ]. ישראלית-בת הסמכה בתרבות יהודיתהרח
 ת"א בם ו-ביגם ות חשלו

 
 אתי אריאלאו  ד"ר חנה פנחסיפרטים והרשמה: 

 02-5675350 
 

 

 אוניברסיטת חיפה
, : תרבות ישראלבחוג לתולדות ישראלמותאם תואר שני 

 פוזןמלגה נוספת מקרן . ספרות, מחשבה והיסטוריה
 

מורן וכן מזכירות החוג,  צפי זבה אלרןד"ר פרטים: [ ד'ימי ]
 שוורץ

 

 קריית טבעוןמכללת אורנים 
תוכנית אישית בלימודי תרבות תואר שני בשיתוף תל"י: 

להוראת מדעי .M.Edתכנית   תוךישראלית ב-יהודית
 תחומית-רוח והאמנויות בגישה רבה
 [ימי ד']

 רות דרורי בינדראו  - ד"ר יעל גילת: פרטים
 

  

 

 :הבאות כניותהת –מכללת גורדון 

 יסודי( -הרחבת הסמכה במקרא )על 

  הרחבת הסמכה משולבת במקרא ותרבות
 ישראלית )יסודי(-יהודית

 – 12:00יום א, שתי התכניות יתקיימו ב
. התנסות לפי 16:15סדנת הוראה יום ג'  .19:30

 ותק בהוראה.

  הסבת אקדמאים להוראת המקרא, בשנה או
 בשנתיים לפי בחירת המורה, מערכת גמישה. 

 
 ילוזרי-ד"ר שירלי נתן לכל הנ"ל: צרו קשר:

 

  הרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית בלבד
 ד"ר קובי מרקוביצקיצרו קשר עם  –
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 מרכז

 

 
 אוניברסיטת ת"א 

מותאם למורי תרבות  –במחשבת ישראל תואר שני 
 ישראלית-יהודית
 ומקבץ נוסף בימי ב'[ 20:00-8:00]ימי ד' 

פרופ' אדם רכזת או   גב' רותי טיטונוביץ'פרטים: 
 , ראש החוג אפטרמן

 

 
 וגם באילת! –אבת" מכללת לוינסקי

 

 יסודי-הרחבת הסמכה להוראת מקרא בלבד, על .1

אפרת בן [ פרטים: 8:00-20:00]ימי חמישי 
 , מזכירות אקדמית.משה

 
 180שעות, מתוכן  360למידה, -תואר שני בהוראה. 2

בת"א  ימי ד'] .ישראלית-רבות יהודיתת שעות פרויקט
 [וימי חמישי באילת

 052-3293498 ד"ר אוהד דודפרטים:  
 
 

 

 

 תכנית במסלול אישי -  מכללת בית ברל

 משולבת  הרחבת הסמכה 

  נפרדת לתנ"ך או לתרבות יהודית הרחבת הסמכה
 ישראלית

  תואר שניM-TEACH–בחוג לתרבות ישראל 
 , ראש החוג ד"ר שגית מורפרטים: 

 

 מכללת אונו
 ביהדות, שנה אחת וסמסטר קיץתואר שני 
 צחי כהןפרטים:  

 

 
 אוניברסיטת בר אילן

 תואר שני בתנ"ך במסלול חדשנות פדגוגית
 ה' אוימי ג + חדשנות  יום ד'] ד"ר נאוה כהן :פרטים

 .[תנ"ך
 מחשבת ישראלתואר שני כולל קורס פדגוגי ב

ד"ר חנוך , ראש החוג וכן אצל ד"ר אבי אלקיים:  פרטים
 בן פזי
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 סמינר הקיבוצים

 רבות יהודיתהרחבת הסמכה משולבת, תנ"ך ות-
 [, יום ב'מסלול אישי]ישראלית

  יום סמסטר א: ]הסבת אקדמאים להוראת מקרא
מלא+יום ג מלא. +יום ב21:00 – 14:00 א

 [מעשית במסלול אישי גמישהתנסות 
בחוג למקרא  , ראש התכניתמורן גאם הכהןד"ר פרטים: 

 ותרבות ישראל

 
 

 ליד קבוצת יבנהגבעת וושינגטון,  
 ]ימי ג'[

 ישראלית, על יסודי-הרחבת הסמכה בתרבות יהודית

 גבי ברזילי, מרכז התכניתאו  ד"ר תמר מאירפרטים: 
 

 

 בת"א מכון הרטמן
 ישראלית -הרחבת הסמכה בתרבות יהודית

 ם וכרמיאל-שלוחות גם בי. [ב'ימי ]

 אתי אריאלאו  ד"ר חנה פנחסיפרטים והרשמה: 
 02-5675350 

 

 דרום

 

 
 מכללת אחווה

 M.Edבתרבות עם ישראל והוראתה מותאם תואר שני 
 [ימי ג'] 

 , ראש התכניתפרופ' נעמה צבר בן יהושעפרטים: 
 , מזכירות אקדמיתמיכל עמירםגב' 

 

 

לימודי המשך )שנה –מכון הרטמןשבע של -שלוחת באר
 אביב-בתליתקיימו ב'( 

   
 נתיבות, ליד מכללת חמדת הדרום

 תואר שני בתרבות יהודית וזיקתה למקרא 

 ת הסמכה משולבת למורים בחינוך הממלכתיבהרח 

רכז התכנית  - ירון זילברשטיין ד"ר פרטים והרשמה:

  -או  .ישראלית לתואר שני במכללה-לתרבות יהודית
 לשכת נשיא המכללהמזכירה אקדמית, , מירי כרמי
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 , באר שבעמכללת קיי
 משולבת, תנ"ך ותי"יהרחבת הסמכה 

 [ימי ג' אחה"צ]
 , מרכז התכנית: ד"ר אריאל רם פסטרנקוהרשמה פרטים

 

 , באר שבעאוניברסיטת בן גוריון
 במחשבת ישראלמחקרי תואר שני 

מותנית בשילוב או תואר שני ללא תזה בו המלגה ב"ש 
 .קורס פדגוגי מותאם

, ראש המחלקה למחשבת פרופ' רמי ריינרפרטים: 
 054-5282610ישראל. טל: 
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