משרד החינוך –وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
הפיקוח על הוראת האזרחות –التفتيش على تعليم المدنيات

הבהרות לגבי רישיונות הוראה באזרחות
ההנחיות שיצאו השנה בנושא תנאים לקבלת רישיון ההוראה באזרחות נועדו בעיקר כדי להסדיר את מצבם של
מורים בעלי ותק ובמיוחד מורים להיסטוריה ,אשר בעבר לא הסדירו את רישיון ההוראה .ההסדרה היא חלק
ממהלך מקצועי נרחב אשר בעתיד עשוי להשפיע גם על קבלת שכר להערכה חלופית של מטלת הביצוע.
רישיון ההוראה אינו משפיע על האפשרות להוראה ,משום שהוראת המקצוע בביה"ס תלויה בהחלטת מנהל ולא
נקבעת ע"י הפיקוח להוראת אזרחות.
אנו ממליצים לכלל המורים העומדים בתנאים לקבלת רישיון הוראה למלא את הטופס הנדרש ולהגיש בקשה
לרישיון הוראה.

קבלת רישיון הוראה באזרחות
בעקבות פניות של מורים ,הבהרנו וקיצרנו את הנדרש בהגשת בקשה לרישיון הוראה.
השלבים הם:
לשלוח מייל לגב' מירב פירו -יצחקי (הממונה על כל רישיונות ההוראה בארץ) ,במייל יש לכתוב את השם המלא,
ת.ז ופירוט על הניסיון בהוראת אזרחות.
כתובת המייל של גב' מירבmeravpi@education.gov.il :
במידה ובמערכת המשרד נמצאים כל פרטי ההכשרה של מגיש הבקשה התהליך ימשיך באופן אוטומטי .במידה
וחסר מסמך כלשהי נשיב בפניה ובקשה להצגת המסמך החסר.
למעוניינים ,אנו ממליצים ,לשלוח מראש את כל אישורי הלימודים שברשותכם (תואר ראשון ,שני ,תעודת הוראה
ורישיון הוראה) בדואר רגיל לגב' מירב פירו -יצחקי .הדבר עשוי להקל על התהליך (ובמיוחד נדרש במידה ואין
תיעוד מלא של כלל המסמכים במערכת המשרד).
הכתובת למשלוח אישורי הלימודים:
גב' מירב פירו -יצחקי ,מרכזת רישיונות הוראה ,אגף בכיר לכוח אדם בהוראה ,משרד החינוך ,רח'
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לאחר קבלת האישורים ,משרד החינוך מנפיק את המידע על הוותק (בהוראת אזרחות) ושעות ההשתלמות
ונבדקת הזכאות לקבלת רישיון (על סמך מס' נתונים :תחום הדעת ,וותק ושעות השתלמות).
במידה ויש התאמה לזכאות לרישיון הוראה ,נדרש למלא המלצת מנהל קצרה ולארח לתצפית עמיתים את נציג
הפיקוח .אין בתצפית משום אישור רישיון ,הרישיון יאושר מיד לאחר התצפית .מבחינת המשרד נדרשת היכרות
אישית לפני מתן רישיון ועבורנו זו הזדמנות להיכרות וללמידת עמיתים.
בסיום התהליך מונפק רישיון ההוראה באזרחות הנשלח בדואר למועמד.
התהליך כולו לוקח כחודשיים ,מטפלת בעניין במקצועיות ובמסירות רבה המדריכה גב' איריס אלטרגוט.
המייל שלהirisgot1@gmail.com :
אנא הבנתכם וסבלנותכם!
מוזמנים לקחת חלק בחיזוק הפרופסיה של מורי האזרחות.
בברכה,
עינת אוחיון
מפמ"ר אזרחות

הפיקוח על הוראת האזרחות ,המזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך
רחוב דבורה הנביאה  2ירושלים  , 91911טלפון  ,02-5603599פקס 02-5603580

