מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה
גף דירוג והסמכה
טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי (למשלוח רק באמצעות הדואר ולא בפקס או בדוא"ל)

לכבוד
גף כא"ב במחוז_____________:
מטה_________________:
אודה על בדיקתכם בדבר זכאותי לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית______ -לשנת
הלימודים_____________ .
מצ"ב האישורים האלה :
אישור העסקה תקף להיום עם חתימה וחותמת של מנהל המוסד ובו פירוט מקצוע ההוראה והיקפי
משרה (חובה לצרף)
אישור לימודים מישיבה גבוהה ,חתומים על ידי ראש הישיבה  -חתימה וחותמת  -ובו יצוינו שנות
הלימוד והיקפי השעות – אישור מקורי
תעודת כושר לרב שכונה ,מושב או מועצה מקומית או מועצה אזורית חתומה על ידי הרב הראשי
לישראל– מקורית או נאמנה למקור
תעודת כתב הסמכה לרב עיר חתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל – מקורית או חתומה כנאמנה
למקור
כתב הסמכה לרבנות חתום על ידי הרבנים הראשיים לישראל " -יורה""-יורה" מקורי או חתום
כנאמן למקור
תעודת השכלה תורנית גבוהה המונפקת על ידי הרבנות הראשית לישראל באופן שהוסכם בין הרבנות
הראשית לבין משרד החינוך ,מקורית או חתומה כנאמנה למקור
תעודת כושר דיינות החתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל  ,מקורית או חתומה כנאמנה למקור
תעודת מורה מוסמך להוראת מקצועות הקודש בחינוך היסודי על סמך בחינות מילואים
רישיון הוראה קבוע/רישיון להוראת מקצועות הקודש ,למעט רישיון שניתן על סמך ותק ללא עמידה
בבחינות
תעודת הוראה של סמינר דו-שנתי או תעודת הוראה ממוסד להשכלה גבוהה או תעודת מורה מוסמך
בכיר להכשרת עובדי הוראה בארץ או תעודת דרגת שכר של מורה מוסמך בכיר להוראת מקצועות
הקודש
תעודת מורה מוסמך בכיר במקצועות הקודש מהמכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ.
תעודת  B.E.d.ממכללה אקדמית לחינוך בארץ במקצועות הקודש
תעודת  M.Ed.ממכללה אקדמית לחינוך בארץ במקצועות הקודש
אישור על בחינה בכתב על  05דפי גמרא עם רש"י ותוספות במסכת אחת המונפק על ידי המכונים
המוכרים על ידי משרד החינוך
תעודת בוגר מכללה תורנית גבוהה לבנים להכשרת מורים לתושב"ע ולתנ"ך המוכרת על ידי הפיקוח
להוראת תנ"ך ועל ידי הגף להכשרת מורים במשרד החינוך
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מינהל עובדי הוראה
אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה
גף דירוג והסמכה
טופס ניקוד על פרסום מאמר או ספר תורני ממשרד החינוך בלבד.
את העתקי/תצלומי התעודות יש לאמת כנדרש כהעתקים נאמנים למקור*.
השם הפרטי ושם המשפחה_________________:
מספר הזהות ____________ :מס' הטלפון הנייד_______________:
חתימה ____________________:תאריך________________________:
*נאמן למקור :חתום ע"י מנהל /ת ביה"ס כנאמן למקור.

