תכנית רג"ב במכללות לחינוך תקדם את החינוך בישראל באמצעות הכשרה טיפוח וקידום של
מורים ומורות מצויינים ,בעלי השפעה מקצועית וחינוכית רחבה וארוכת טווח .התכנית תקדם
ותטפח קהילת מורים ומורות שיהוו מופת חינוכי ,ידגימו מנהיגות מקצועית וחברתית
ויתאפיינו בחדשנות יצירתית מעוררת השראה.

שאלות ותשובות

למי מתאימה תוכנית המצוינות – רג"ב?
תוכנית המצוינות רג"ב – ראש גדול בהוראה ,מיועדת לסטודנטים בעלי נתונים גבוהים
שיש להם חזון חינוכי ושואפים להשפיע על עתיד החינוך ,המדינה והחברה .התוכנית
פועלת בשיתוף עם משרד החינוך ומכשירה סטודנטים להיות מורים מצטיינים ומנהיגים
מפלסי דרך במערכת החינוך ,בעלי אומץ לשאול שאלות ,לערער על הנחות יסוד ,לפרוץ
גבולות ,ליזום ולחדש.
מהי מטרת תכנית רג''ב וכיצד מתקבלים אליה?
לגייס סטודנטים בעלי יכולות גבוהות ללימודי הכשרה להוראה ,ולהעצימם בתכנית
מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים ,מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים .תנאי
הקבלה כוללים ציון במבחן מסיל''ה  5.5ומעלה ,ציון משולב פסיכומטרי ובגרות של לפחות
 ,630כתיבת מכתב הצגה עצמית והתאמה לתכנית ,ראיון עם רכז/ת התכנית במכללה.
מהן ההטבות להן זכאים הסטודנטים במהלך הלימודים?
o
o
o
o

משך הלימודים לקבלת תואר ''בוגר בהוראה'' ( )B.ed.ותעודת הוראה יהיה שלוש
שנים במקום ארבע.
פטור מלא משכר לימוד במשך כל שלוש השנים.
מלגה נוספת בגובה של עד  5,000ש"ח לצרכי מחייה ,אחת לשנת לימודים ולא יותר
מ –  15,000ש"ח לסטודנט.
שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז') תיחשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודה
והמשכורת בה תחשב ככזו של מורה בפועל ולא כשנת סטאג'.

איפה ניתן ללמוד במסגרת תכנית רג''ב?
התכנית קיימת ב 23 -מכללות לחינוך בארץ ,בפריסה ארצית מקצרין בצפון ועד לבאר שבע.

האם השיעורים של תכנית רג"ב אינם מתנגשים בשיעורים או במטלות של הקורסים
השונים  -התמחויות/הדרכה פדגוגית?
לכל מכללה שבתוכנית יש זמן שונה שבה מתקיימת התוכנית .השאיפה היא כי לא יהיו
התנגשויות מערכת .במידה ואין ברירה יכולים הסטודנטים ללמוד קורסים מסויימים
בלמידה טיוטוריאלית או באופן מקוון.
מה זה "מקצועות מועדפים"? האם העדפה זו באה לידי ביטוי ברג"ב
מקצועות מועדפים הם מקצועות שמשרד החינוך מבקש לתגבר והם עשויים להשתנות
משנה לשנה .אשר על כן ,ישנה העדפה לסטודנטים הלומדים מקצועות מועדפים בקבלה
לרג"ב .יחד עם זאת ,אין העדפה באשר לתנאים ברג"ב.
מה קורה לסטודנטים שלא סיימו את לימודיהם בשלוש שנים בשל חתונה ,גירושין ,מוות
במשפחה ,לידה ,מילואים ,מחלה ,נסיעה פתאומית?
במקרים שכאלה תינתן האפשרות להשלים את הלימודים בשנה ד' ,אולם שכר הלימוד
ימומן על ידי הסטודנט עצמו .במקרה של צורך לדחות את הסטאז' יש לפנות באופן אישי
לאיתן שוורץ ,האחראי על הסטאז' מטעם משרד החינוך ולהסדיר את הנושא מולו .טלפון:
.04-8288560
מהי הלוואה מותנת?
הלוואה מותנית ניתנת לסטודנטים להוראה כדי לסייע להם במימון לימודיהם .ההלוואה
תהפוך למענק אם הסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה וישתלב בעבודה בתחום ההוראה.
ההלוואה היא הלוואה בנקאית עם תקופת פירעון של עד  4.5שנים.
מתי מקבלים הסטודנטים את כספם? בתום כל שנה? מה צריך למלא/לחתום/לעשות?
כל המצטיינים חייבים למלא בראשית כל שנה טופס של הלוואה מותנית ולהעביר אותו
למנהל הסטודנטים .המלגה ממשרד החינוך מגיעה על פי רוב במהלך סמסטר ב' (לפי לוח
הזמנים של משרד החינוך) ומועברת לבנק .על הסטודנט להעבירה מידית לשכר הלימוד.
באם הובטח סל חיזוקים נוסף ,הוא ניתן לרוב במהלך סמסטר א' של השנה הבאה .יש לזכור
כי קבלת המלגה מותנית בהגשת הטופס בכל שנה .מצטיינים אשר מסיבה כלשהי לא הגישו
את טופס ההלוואה המותנית עד למועד האחרון לא יקבלו את המלגה ולא יוכלו לערער על
כך.

האם ניתן להצטרף לתוכנית רג"ב בשנה ב'? מה דרישות הקבלה? האם יקבלו מענק כספי
זהה לאלה שהתקבלו בשנה א'?
התשובה היא כן .בכל שנה נבחרים  2-3סטודנטים אשר הפגינו מצוינות מעל ומעבר ,אישית
ואקדמית ושבהמלצת ראשי הפקולטות והתחומים שלהם וראש תכנית המצטיינים,
יכולים להתקבל כמצטייני רג"ב .מרגע קבלתם ככאלה הם זכאים לתנאים זהים של
הסטודנטים שהתקבלו ככאלה בשנה א'.
האם מצטייני רג"ב יכולים להחזיר שלוש שנים של הוראה במסגרות לא פורמאליות?
אילו?
מצטייני רג"ב יכולים ללמד ולהחזיר את שלוש שנות קבלת המלגה בעבודה במסגרות בלתי
פורמאליות ובלבד שמדובר במסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך .כל מוסד המוכר
לצורכי סטאז' מוכר גם לצורך החזר המלגה.
איך עושים סדנת סטאז'? היכן נרשמים? מתי? האם זה עולה כסף? מי משלם וכמה?
בהנחה שהסטודנט סיים לפחות  80%מלימודיו (לרבות קורס עזרה ראשונה ,בטחון
ובטיחות ,זהירת בדרכים והדרכה פדגוגית) ורשום לסטאז' במסגרת חינוכית במהלך שנת
הלימודים הקרובה ,הוא יכול להירשם לאחת מסדנאות הסטאז' המוצעות בכל המכללות.
מצטייני רג"ב פטורים מתשלום עבור סדנת הסטאז'.
לפי איזו דרגת-שכר משלמים משכורת למצטייני רג"ב במהלך שלוש שנות ההוראה שהם
נדרשים להחזיר לפי התחייבותם? האם הם מורים לכל דבר גם אם הם צריכים לעשות סטאז'
במהלך שנת ההוראה הראשונה שלהם?
מצטייני רג"ב זכאים לשכר של מורים בפועל במשך שלוש שנות ההוראה משנה ד' ואילך.
הדבר תקף גם לגבי שנת ההוראה הראשונה ,חרף היותה מוגדרת כסטאז'.
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