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 לכבוד 
 המכללות האקדמיות לחינוך ראשי /נשיאי

 להכשרת מורים באוניברסיטאות ותראשי היחיד
 

 שלום וברכה,

 

 ת ייחודית לגיוס להכשרה להוראה תכני בנושא קול קוראהנדון:  
 תש"פ  –להוראת ביולוגיה וכימיה בחטיבה העליונה          

 
 47-01-08תקנה תקציבית: 

 liliru@education.gov.il דוא"ל לילי רוסו ד"ראחראי פדגוגי מטעם האגף: 
 ariellame@education.gov.il לדוא" אריאלה מרידךאיש קשר מטעם אגף התקציב: גב' 

 

כימיה קול קורא זה פונה למכללות האקדמיות לחינוך ולאוניברסיטאות, המקיימות תכנית הכשרה להוראת 
תכניות מיוחדות  בקשה לתקצובלהגיש  , שקיבלה את אישורה של המל"ג. אנו פונים אליכםוביולוגיה

בעלי תארים  התכניות מכוונות לאקדמאים .ביולוגיה וכימיה בחטיבה העליונהלהכשרת אקדמאים להוראת 
טק ותעשיות מתקדמות אחרות, בעלי ניסיון -תעשיות ההיי (  יוצאיB.Sc. M.Sc., Ph.D)מדעיים מתאימים 

שנים לפחות בתחום מומחיותם, אשר מעוניינים לעבור ולעסוק בהוראה וחינוך בתחומי  3תעסוקתי של 
 הדעת כימיה וביולוגיה בחטיבה העליונה.

ט בחוזרי המועמדים יהיו בעלי תארים רלוונטיים לתחום הדעת אותם הם לומדים לתעודת הוראה, כמפור
 י"ב של המקצועות ביולוגיה וכימיה. -רישיונות הוראה  לכיתות ז'

 
 בקישור:ניתן למצוא  הרכיבים המתוקצביםפרטים על התכנית ו

training.aspx-https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/college/Pages/teacher 

 
 נוהל התשלום

מנהל , /ראש המוסדעשה פעמיים בשנה, לאחר הגשת דו"ח ביצוע, בחתימת נשיאיהעברת התקציב ת
 כמפורט בקול הקורא לשנת התקציב הרלוונטית. ורו"ח. הכספים

הגשת דו"ח ביצוע לחודשים  לאחר, 2020  ינואר, יועבר בחודש 2019 דצמבר -תשלום בגין חודשים ספטמבר
 ואישורו ע"י המשרד. אלה.

ביצוע סופי לכל  דו"ח הגשת לאחר,2020בחודש ספטמבר  , יועבר2020אוגוסט  – ינואר חודשים בגין תשלום
 ואישורו ע"י המשרד "פשנה"ל תש

 .2020לנובמבר  1-סופי עד ל ביצוע דו"ח יוגשבמקרים בהם לא  למוסדלא יישמר התקצוב 

 

 .2019באוקטובר  6ב' בחשוון תשע"ט, , חמישימיום לא יאוחר  במערכת מרכבהאת ההצעות יש להגיש 

 
 
 

 בברכה

                ד"ר לילי רוסו                                     
 ד"ר לילי רוסו       עדי קורסיה

 מנהלת אגף הכשרה וקשרי מל"ג ות"ת                                                          תקציב מינהל עו"ה  א' אגף מנהל
                                                       

 
 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה העתקים:

 איריס וולף, מנהל אגף בכיר הכשרה והתמחות       
 כימיהמפמ"ר הוראת  , דורית טייטלבויםד"ר       
 ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף א מקצועות מדעי הטבע      
       אירית שדה, מפמ"ר הוראת הביולוגיה      
 אריאלה מרידך, מנהלת תחום תקציב הכשרה והתמחות       
 צוות אגף הכשרה      

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/college/Pages/teacher-training.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/college/Pages/teacher-training.aspx

