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 לכבוד:

 םיראשי בתי הספר לחינוך במוסדות האקדמי

 

 שלום רב,

 הצעה לאפסון קורסים –הנדון: עידוד מורים ללמידת תואר שני 

 שליש מעובדי ההוראה בישראל הינם בעלי תואר שני. , 2019ון לשנה"ל תשע"ט, שנת נכ

ואת החשיבה  תאת תחושת המסוגלות, את יכולת הלמידה העצמי מעלהלתארים מתקדמים  הלימודמחקרים מעידים כי 

 האקדמית.  

מודי התואר השני הוא המחסום סקר שנערך בקרב עובדי ההוראה, חשף כי אחת הסיבות המעכבות את עובדי ההוראה מלי

 והחשש מפני הלימודים במוסד אקדמי. 

 

 דד עובדי הוראה ללמידת תואר שני בתהליך הדרגתי. נודה לשיתוף פעולה. לאור האמור לעיל ברצוננו לעו

דיי ו/או יצירת קורסים ייעודיים לעוב החינוך, המיועדים לתואר שני יתפיסת המהלך היא שילוב עו"ה בקורסים בתחומי

 . ההוראה

 

 על הקורסים להיות קורסיםכאמור, .  בחינוךזה, ישולבו עובדי ההוראה בקורסים נבחרים לתואר שני  בתהליך -

 .קורס מקדיםדורשים  ואינם מעולם החינוך, המרחיבים את הידע

 ייעודית זו.  לקבוצהקורס המוסד יפתח י הוראה ומעלה, עובד 20במידה ותיווצר קבוצה של  -

 למידה במסלול אישי או יומן השתלמות לקבוצת מורים. שעות  30נקודת זכות ב  1 עובד ההוראה יתוגמל בעבור -

 המקובלים.המוסד האקדמי יקבע את תנאי הקבלה לקורסים אלו בהתאם לתנאי הקבלה  -

האקדמי. הלמידה במסגרת זו אינה מבטיחה קבלת סטודנט לתואר השני, תהיה בהתאם לתנאי הקבלה של המוסד  -

 את קבלתו של עו"ה ללימודי התואר במוסד האקדמי. 
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 שני המסלולים המוצעים ותקצובם:  לסיכום הצעתנו זו, להלן

 כניסת עו"ה לקורסים קיימים במסלוליי התואר השני –האחד 

 פתיחת קורס ייעודי לעו"ה  כחלק מלימודי התואר השני.  –השני 

 

 ר שני מסלולים אלו, להלן הצעתנו לתשלום למוסד האקדמי: בעבו

 

 קורס פתיחת  בקורסים קיימיםעו"ה השתלבות 

 תייעודילקבוצה 
 

  עו"ה ומעלה 20לפחות  עו"ה ומעלה. 10לפחות  עו"ה 10פחות מ 

  ₪16,480  ₪12,360  ללא תשלום מצד משה"ח

רישום הלימודים לגמול 

 יעשה במסלול אישי

רישום הלימודים לגמול 

לכל  יעשה באמצעות יומן

 הלומדים.

רישום הלימודים לגמול 

 יעשה באמצעות יומן 

 

בסיומו של כל קורס, על המוסד האקדמי להנפיק למורה אישור לימודים )נושא, ציון והיקף למידה( אשר זה יזכה את 

 הלומד בגמול השתלמות.

 .  17.5.19ציב המשרד מוגבל ולכן, הגשת התוכניות ליישום ההמלצה, תתאפשר עד לתאריך תק –לידיעתכם 

 

, ממונה על פיתוח מקצועי באגף לפיתוח מקצועי, לפרטים נוספים ניתן לפנות לחגית ברלינסקי

hagitber@education.gov.il  5565950-054ובטלפון 

 

 ,הפעולהתודה על שיתוף 

 

 בברכה,

 

 עינת רום     איל רם

 מנהלת אגף א' פיתוח מקצועי          סמנכ"ל                      

 מנהל עובדי הוראה    מנהל מנהל עובדי הוראה          
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