
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל עובדי הוראה 
 אגף התמחות וכניסה להוראה

     ____________________________________________________________________ 

 *  02-5603974פקס       02-5603420טל'         9100201ירושלים          2*  רח' דבורה הנביאה       

 www.education.gov.il/staj - אגף התמחות וכניסה להוראה אתר

 

 

 

 

 (ראש גדול בהוראה)אל בוגרי תכנית המצוינים, רג"ב 
 !ברכת הצלחה להשתלבותכם בהוראה

 

 .מקבץ של שאלות ותשובות נפוצות ,לנוחיותכם

 חוזרהנחיות  כל האמור בקובץ זה תקף לבוגרי תכנית המצוינים וניתן לשינוי ו/או עדכון לפי
 .להוראה ולכניסה להתמחות אגףוכן פרסומי אתר   ל"מנכ

 

 ?צים לעבודה בהוראהכיצד משתבשאלה: 

  תשובה:

הצליחו להשתבץ  האחריות לשיבוץ בהוראה חלה על בוגרי התוכנית. סטודנטים שלא
יודיעו על כך לאיתן שורץ חבר ענף  , בעבודה בתום לימודיהם על אף ניסיונותיהם המרובים

 la.co.ileithan6@walבמייל:   - הסטודנטים המצויינים ההתמחות בהוראה לענייני

 

ך קדימות רלצו במגזר הערבי ניתנת העדפה לבוגרי "רג"ב" באמצעות ניקוד מותאם ומיוחד
 .בשיבוץ

ת כוח /לפנות לפקיד בוגר תוכנית מצוינים שסיים את כל החובות לתואר ולתעודת הוראה יכול
 .הגבלת תאריך מערכת שיבוץ ללאלהקלדה באדם במחוז, 

  aliwated@beitberl.ac.ilל  עלי ותד במיי לבירורים בנושא ניתן לפנות לד"ר

 

 ?כיצד פותחים תיק עובד הוראהשאלה: 

  תשובה:

לצמצם את חובת ההגעה למחוז  , על מנתמקוון אופןתהליך פתיחת תיק עובד הוראה ייעשה ב
 .לצורך פתיחת התיק והגשת המסמכים

למערכות משרד החינוך,  הכניסה למערכת מתבצעת דרך פורטל עובד הוראה. אם אין לך סיסמה
עוברים לבדיקה אצל המנהל. בעת אישור הבקשה  עליך קודם להפיק סיסמה. המסמכים המוזנים

 שעות טרם כניסה למערכת למילוי שאלון עובד הוראה 48הנחייה להמתין  יישלח אליך דוא"ל עם

 .במסך ההזדהות בעת כניסה למערכת בפעם הראשונה, תוכל/י להפיק סיסמה בשירות עצמי

הנדרשים. לחיצה על אישור  למלא פרטים אישיים ולהזין את כל המסמכיםבשאלון למועמד יש 
 03-9298888 -לשאלות בנושא סיסמה מוקד סיסמאות . ושיגור מעבירה את השאלון לאישור

 03-6906600 -על המערכת מוקד המינהלת ליישומים מתוקשבים . לשאלות תפעול טכני
 

 האם ניתן לעבוד ללא שכר?שאלה: 

  תשובה:

ללא שכר לא תוכר כלל  עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר, על פי הנ"ל. עבודה
 ./ הגוףהבעלות כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או

 

 

 תשובה לבוגרי רג"ב –על כל שאלה 
 טלקראת שנת הלימודים תשע"
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 ?במי ניתן להיעזרשאלה: 

  תשובה:

הרפרנטים והמדריכות.  תוכל/י לפנות לפיקוח על בתי הספר והגנים, למנהלי בתי הספר, למפקחים
 .אגףאתר הבעלי תפקידים אלה נמצא ב רשימת

 

 ?'מהו משך זמן ההתמחות הדרוש לצורך הכרה בסטאזאלה: ש

  תשובה:

 -שיבוץ לשנת לימודים מלאה  משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה
עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות.  הועסק ששה חודשי תוכר התמחותו אם

בדצמבר  20לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא  המועד האחרון
חודשים כל אחת לפחות באותה  בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה

.עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות  מישנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של י
 ?בהוראה

 

לבוגרי  בנוגע (סטאז')מהי ההתנהלות בנושא שכר הלימוד בסדנאות ההתמחות שאלה : 
 (?ג"ב)רתוכנית המצוינים 

  תשובה :

במוסד בו הם  בסדנת התמחות בוגרי תכנית המצוינים להוראה במכללות לחינוך, המשתתפים
ים , גם אם חלפו כמה שנתההתמחו אינם נדרשים לשלם עבור סדנת, הוכשרו להוראה

 ממועד סיום לימודיהם.

 

 ?"על מי חל הסכם "אופק חדששאלה: 

  תשובה:

כאשר , או יעבוד בחינוך הקדם יסודי,  כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי  או בחטיבת ביניים
אופק חדש", "  ושכרו יהיו לפי הסכםתנאי העסקתו משרד החינוך הינו הגוף המשלם את שכרו, 

 .לסטודנטים לקראת התמחות באתר ההתמחות וכניסה להוראה מידעלהרחבה, עיינו 

 

 ?על מי חל הסכם "עוז לתמורהשאלה: 

  תשובה:

 רפורמת "עוז לתמורה". "יפיבה העליונה, תנאי העסקתו יהיו עמתמחה שישובץ בחט

 

 מהו ההיקף המינימאלי הנדרש להתמחות במסגרת "אופק חדש" ו"עוזשאלה: 

 "?לתמורה

  :תשובה

וכניסה  באתר התמחותשליש משרה. את טבלאות התפלגות המשרה תוכלו למצוא 
 .להוראה

 

 ?האם ההתמחות מוכרת לוותקשאלה: 

 תשובה: 

http://www.education.gov.il/staj
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/LIkratHitmahut/etmahotTsaad.htm
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, אך שנת ההתמחות מוכרת לצורך ותק לקביעות, להבראה ולמענק יובל -ב"אופק חדש" 
ב"עוז לתמורה" שנת ההתמחות מוכרת לכל סוגי  מוכרת לצורך ותק לקידום שכר.אינה 

 הוותק.

 

 

 ?מה הנוהל בנושא החזר ההלוואות המותנותשאלה: 

 תשובה: 

  החזרי ההלוואות המותנות
שהחלו את לימודיהם בתוכנית  על בוגרי רג"ב  יבות לגבי ההלוואות שנטלו,לצורך עמידה במחו

בשנת תשע"ו , יש לעבוד לפחות שנתיים וחצי ובמשך ארבע וחצי שנים מיום סיום לימודיהם 
  התקני.

בשנת ההתמחות )סטאז'( הראשונה לעבודת ההוראה ניתן לעבוד בהיקף של שליש משרה לפחות. 
 ש"ש ב"עוז לתמורה". 13ש"ש ב"אופק חדש" ,  12

בהעסקה   יבו בוגרי רג"בסיום שנת ההתמחות )סטאז'( , יחו נוספות , לאחרבמשך שנה וחצי 
 ש"ש ב"עוז לתמורה". 26-ש"ש ב"אופק חדש" ו 24בהיקף משרה של שני שליש לפחות, שהם 

 

o :על מנת להפוך את ההלוואות למענק, יש להמציא 

 תצלום של התואר האקדמי ושל תעודת ההוראה (1
                        בשנת ההתמחות סטאז' בהיקף של שליש משרה, כאמור לעיל ושל אישור העסקה (  2           

    משרה, כאמור לעיל. 2/3 וחצי נוספות בהיקף של שנה                 
את האישור הרשמי, הכולל לוגו וחותמת של המוסד בו השתלב/ה הבוגר/ת, יש לבקש 

תחילת העבודה, מועד סיום העבודה והיקף מהמנהל/ת. באישור צריך להיות מצוין מועד 
 המשרה.

 1/3בוגרי תכנית המצוינים רג"ב שהחלו את לימודיהם בתכנית לפני תשע"ו מחויבים ב  **
 ש"ש בעל יסודי. 13ש"ש ביסודי או  12משרה, לפחות, 

ומועדיהם  בכל שאלה אישית בנושא ההלוואות, אישורי העסקה ונוהליהם, החזרים
עובדי הוראה במשרד  פרטני מומלץ לפנות לגב' עדי פחימה מגף תנועתהמחייבים בירור 

ד' בין השעות -ג' ו בימים א' 5604816 02-או בטלפון  adifa@education.gov.il: החינוך במייל
 12:00עד  9:00

 la.co.ileithan6@walניתן להיעזר גם באיתן שורץ, מרכז התמחות ברג"ב במייל 

 .בכל פנייה יש לצרף מספר פלאפון ומספר תעודת זהות

ההלוואה כולל  לווה שלקח הלוואה מותנת ולא עומד בקריטריונים צריך להחזיר את
 3%מועדפת יש ריבית של / הריבית וההצמדה מהיום שקיבל את ההלוואה. על הלוואה

 .בשנה

 

 ?מה הנוהל לגבי הלוואות שנלקחו בעברשאלה: 

 תשובה: 

ההלוואות , בגף תנועת עובדי  בנושא זה ניתן לפנות למידע מפורט לגב' עדי פחימה, האחראית על
 adifa@education.gov.il הוראה במשרד החינוך באמצעות המייל הבא

לפנייה יש לצרף מספר ת.ז  12:00עד  9:00ד' בין השעות -ג' ו בימים א' 02-5604816או בטלפון 
 .ומספר פלאפון
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 ?מהן דרכי ההתקשרות עם כוח אדםשאלה: 

 תשובה: 

מול גורמי כח אדם במחוזות  ההתקשרות בנושא זה נעשית בידי הבוגרים באופן אישי כמקובל
לתנאי המצוינים בהתנהלות מול משרד החינוך ניתן  השונים. במקרה של קושי בתהליך בזיקה

 .עובדי הוראה במשרד החינוך שיעביר את הפניות לממונה על גף תנועת לפנות לאיתן שורץ

 .שאלות ותשובות המופיע באתר ההתמחות וכניסה להוראהניתן לעיין במקבץ 

  http://www.education.gov.il/staj: אגף, בכתובתהמידע נוסף ועדכני קיים באתר כאמור, 

 
 תודה ובהצלחה

 איתן שורץ
 התמחות מצוינים רג"ב

http://www.education.gov.il/staj
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/LIkratHitmahut/tsovot.htm
http://www.education.gov.il/staj

