מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
א' בתמוז תשע"ט
 3ביולי 2019

לכבוד
נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך
שלום וברכה,
הנדון :קול קורא להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה למורים בחינוך היסודי
שנה"ל תש"פ
תקנה תקציבית20.47.01.21 :
תקציב לחלוקה 1,344,000:ש"ח
אנשי קשר פדגוגיים:
גב' ציפי קוריצקי ,ממונה על תכניות ייחודיות דוא"ל zipiko@education.gov.il
ד"ר דורית נריה ,מנהלת תחום דעת מתמטיקה בחינוך היסודי דוא"לdoritne@education.gov.il:
בנושא מרכבה ותקציב :גב' רחל שיטרית דוא"ל rachelsh2@education.gov.il
קול קורא זה פונה למכללות אקדמיות לחינוך ,המקיימות תכנית הכשרה להוראת מתמטיקה
בחינוך היסודי ,באישור המל"ג ,ולתקצב תכנית מיוחדת להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה
בחינוך היסודי .התכניות מכוונות למורים קבועים המלמדים מתמטיקה בחינוך היסודי ,חסרי
הכשרה פורמאלית בהוראת מתמטיקה.
פרטים על התכנית והרכיבים המתוקצבים ניתן למצוא בקישור להלן :
http://meyda.education.gov.il/files/PortalShaar/mathematics-teaching-criteria.pdf
נוהל התשלום
העברת התקציב תיעשה פעמיים בשנה ,לאחר הגשת דו"ח ביצוע ,בחתימת נשיא/ראש המוסד,
מנהל הכספים ורו"ח .כמפורט בקול הקורא לשנת התקציב הרלוונטית.
תשלום בגין חודשים ספטמבר -דצמבר  ,2019יועבר בחודש ינואר  ,2020לאחר הגשת דו"ח ביצוע
לחודשים אלה .ואישורו ע"י המשרד.
תשלום בגין חודשים ינואר – אוגוסט  ,2020יועבר בחודש ספטמבר ,2020לאחר הגשת דו"ח ביצוע
סופי לכל שנה"ל תש"פ ואישורו ע"י המשרד
לדוחות הביצוע יש לצרף דוחות ביצוע פדגוגיים המפרטים את הישגי המשתתפים והתמדתם
בתוכנית +מבחנים שבוצעו באותו סמסטר .שיישלחו מנהלת תחום דעת מתמטיקה ביסודי  ,ד"ר
דורית נריה בדוא"ל doritne@education.gov.il
לא יישמר התקצוב למוסד במקרים בהם לא יוגש דו"ח ביצוע סופי עד ל 1 -לנובמבר .2020
את ההצעות יש להגיש במערכת מרכבה לא יאוחר מיום ראשון ג' באב תשע"ט  4 ,באוגוסט .2019
בברכה,

ציפי קוריצקי
עדי קורסיה
מנהלת אגף א' תקציב מינהל עו"ה

ציפי קוריצקי
ממונה תוכניות ייחודיות

העתקים :איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
איריס וולף ,מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עו"ה
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
מר מוהנא פארס ,מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות
ד"ר גילמור קשת ,מנהלת האגף למדעים
ד"ר דורית נריה מנהלת תחום דעת מתמטיקה ביסודי
מר עדי קורסיה ,מנהל אגף תקציבים ,מינהל עו"ה
אתי סאסי ,מנהלת האגף לחינוך יסודי
אריאלה מרידך ,מנהלת תחום תקציב הכשרה והתמחות
חברי אגף הכשרה
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