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 ט"תשע ב אדר' ה                    

 2019    מרץ    12

 

 לכבוד

 נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך

 

 פאקדמי ללומדים סדירים תש" "סל חיזוקים"הנדון: 

 

" חיזוקיםבאופן הדרגתי את התקציב שיועד ל"סל  להמיר שהוחלטמבקשים להביא לידיעתכם,  אנו

בשנתון  לסטודנטים "חיזוקים"סל  יתוקצב לאמשנת הלימודים תש"פ  החללתקציב "הלוואות מותנות". 

 ('ד-'א שנים) הלומדים כללמתקצוב זה  לגריעת עדשנה שלאחר מכן יגרע מהתקצוב עוד שנתון,  ובכלא' 

 "ג. תשפ"ל בשנה

למשוך למערכת ההכשרה אנשים איכותיים, בעלי , במטרה "מותנות הלוואות" לתקנתזה יופנה  תקציב, כאמור

שבחרו ללמוד תחומי הוראה הנדרשים למערכת החינוך כישורים קוגניטיביים ואישיותיים מתאימים להוראה, 

 .תוך שמירה על מחויבות לעבודה במערכת החינוך ,שכר הלימודסייע להם בתשלום ול

 

 לתנאים בכפוף', ד-'ב בשניםעבור סטודנטים  רק ""סל חיזוקים אקדמי תקציב למכללות ועברי"ל תש"פ בשנה

 .להלן המפורטים

 

 

 התקצוב מותנה באישור האגף להכשרת עו"ה ובכפוף למסגרת תקציב ייעודי לנושא.

 

 תנאים נדרשים לזכאות , לומדים סדירים ואקדמאים 

 

  (.B.Ed)תואר ראשון בהוראה  - תש"פ  'בסטודנטים סדירים בשנה  .1

מדים בכל התנאים הבאים:   שעו, לקראת תואר ראשון בהוראהשנה ב' בסל חיזוקים יינתן ללומדים 

מתכשרים למקצועות הוראה  ;כמפורט בטבלה שלהלן נתוני קבלה גבוהים סמך עלהתקבלו ללימודים 

היו זכאים לסל חיזוקים בתשע"ט; ממוצע ,  5המפורטים להלן בסעיף , במסלולי הכשרה נדרשים

 לפחות. 80הם בשנה א' הוא יציונ

 

 "פציונים הנדרשים לזכאות בסל חיזוקים בשנה"ל תש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כן זכאות לבגרות

 כן נבחן במבחן פסיכומטרי

 כן נבחן במבחן מסיל"ה

 ומעלה 625 משולבציון 

 ומעלה 600 ציון פסיכומטרי 
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  –קודמת שהיו זכאים לסל חיזוקים בשנה  , "פג'  ד'  תש בשנתון ממשיכים   סדירים סטודנטים .2

 לפחות  80לפת, כדלקמן: ממוצע של ההטבות לסטודנטים בשנתונים אלה מותנות בציונים בשנה החו

יהיו זכאים לסל טים בשנה ד' דנהסטו לפחות בעבודה מעשית. 85 מקצועות העיוניים  וציון הבכל 

ש"ש לפחות, במסגרת לימודים לתואר  12חיזוקים רק בתנאי שהיקף הלימודים שלהם בשנה זו הוא 

B.Ed. .  

 

בגין בכל סטודנט העומד  ש"ח 10,000א י, ה"פבשנה"ל תששנתון ב' למכללה עבור ה ההטב .3

-גובה המלגה לסטודנט לא יפחת ממזה לעיל.  2 -ו 1בתנאי הזכאות לסל חיזוקים כאמור בסעיפים 

 ש"ח .   5,000

 
ללימודיהם, העומדים בתנאים לקבלת הטבות, יהיו זכאים למענק  בשנים ג' ד'לומדים בתש"פ, שהם  .4

המועברים למכללה ע"י משרד החינוך. אנו ממליצים שהמכללה תוסיף על סכום ₪,  2,500שנתי בסך 

 .זה מתקציבה

 

 
 תחומי לימודי נדרשים  .5

 

, 2-1פים בסעי כמפורט העומדים בכל התנאיםולבעלי תואר אקדמי,  סדירים סל חיזוקים יינתן לסטודנטים

 כדלקמן:  סווגיםמו  ברשימה המצ"בלפחות, המפורטים המתכשרים להוראת אחד המקצועות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיוני+

 עיוני++

 מדעים

 מדעים +
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 להלן פירוט ההתמחויות בכל אחד מהתחומים :

 קוד התמחות התמחות תחום לימוד

 עיוני +

 42 גיאוגרפיה

 16 הומניסטיים )צרוף(

 645 הוראה כוללת

 185 התמחות כוללת

 33 לשון וספרות

 499 לשון וספרות עברית

 500 לשון וספרות ערבית

 938 מחשבים מתמטיקה

 947 עברית כשפה שניה

 843 עברית לדוברי ערבית

 עיוני + +

 62 אנגלית

 32 לשון עברית

 87 מתמטיקה

 624 עברית )חינוך לשוני(

 מדעים

 81 ביולוגיה

 19 הוראת המדעים

 937 הוראת מדעי המחשב

 427 חקלאות ולימודי הסביבה

 635 טבע

 434 מדע וטכנולוגיה

 637 מדעי החיים

 638 מדעי הטבע

 315 מדעים

 83 טבע/ביולוגיה/כימיה/פיסיקה

 מדעים +

 85 כימיה

 89 פיסיקה

 

 

 סטודנטים שאינם זכאים לסל חיזוקים:  .6

 5 שסיווגם שונה מהמפורט בסעיףסטודנטים הלומדים מקצועות הוראה ומסלולי הוראה  .א

 מבחן פסיכומטרישלא נבחנו בסטודנטים  .ב

  625-נמוך מסטודנטים בעלי ציון משולב  .ג

 600 –סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי נמוך מ  .ד
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 לומדי המשך .ה

 סטודנטים שהם מורים בפועל. .ו

 

  ייעוד תקציב סל החיזוקים .7

מיועד לשיפור איכות ההוראה, "פ בשנת תשבשנים ב' בגין סטודנטים  סל החיזוקים למכללות תקציב

 תוספת להתנסות ייחודית ומלגות לסטודנטים. 

  ש"ח .  5,000-גובה המלגה לסטודנט לא יפחת מ

המופיעים בטבלה  הכולל פירוט הרכיבים  ,ח ביצוע"התקציב יינתן לקראת סוף שנת הלימודים כנגד דו

 .2020בנובמבר   1-לא ישמר התקציב למכללה שלא תעביר את דו"ח הביצוע עד ל שלהלן. 

 

תוספת תקציב שניתן כ

 הוראהלשעות 

תוספת תקציב שניתן כ

 המעשית  התנסותל

מס' הסטודנטים 

 שקיבלו המלגה

סה"כ סכום המלגות  

 לסטודנטים

    

    

 

 בכל המסלולים ובכל ההתמחויות  רג"ב, - להוראהתוכנית מצוינים סטודנטים ב .8

 

 כאמור בראשית החוזר, סטודנטים בשנתון א' אינם זכאים עוד לסל חיזוקים –שנתון א 

 

בתנאי ההמשך של תכנית  לעומדיםהטבות לסטודנטים ממשיכים מקבוצה זאת יינתנו ה  – שנתון ב' ו  ג'

 המצוינים )פרטים בחוזר המצוינים(. 

 

 ש"ח. 5,000בתנאים אלה כאמור לעיל, תוענק מלגת לימודים בסך של לעומדים 

 

 להזכירכם: 

 

  הנ"ל  לסטודנטים העומדים בתנאים שפורטו לעילהמכללה היא האחראית למתן המלגות.  

 למשרד,  , שהועברהמצבת הלומדים הזכאים למלגות הנ"לפי  -תקציב סל החיזוקים למכללה נקבע על

  . בדצמבר בכל שנה 1-עד ל 

 ידי -סטודנטים העומדים בתנאי הזכאות לסל חיזוקים, שיתקבלו לאחר מועד זה, לא יתוקצבו על 

 המשרד.

  .על המכללה להעניק לסטודנטים אלה  את המלגה מתקציבה 

  בלבד.ברור לגבי זכאות/תשלום של מלגה לסטודנטים ייעשה ע"י המכללה  

 

 כבוד רב,ב                                                                                                                   

 יל רםא                                                                                                                     

 בדי הוראהמנכ"ל ומנהל מינהל עוס                                                                                                    

 :יםהעתק

 עדי קורסיה, , מנהל אגף תקציב ומינהל במנהל עובדי הוראה

 ד"ר לילי רוסו, ממונה התנסות, האגף להכשרת עו"ה

 ות"ת-תחום תכניות לימודים וקשרי מל"גד"ר כמאל חואלד, ממונה 
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 נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה
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