
 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מנהל עובדי הוראה

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפדגוגיתהמזכירות 
 אגף א' מורשת

 
 

 '/סיון/תשע"חי  - 24/05/2018 

 

 12-2-18יום בלמוסדות שנשלח השלמה לקול קורא 

 מידע על

 גמולים | השתתפות בשכר לימוד / מלגות

 

 גמולים .1

שיעמדו  הרחבת הסמכהבמסלול קבועים בחצי משרה לפחות הלומדים עובדי הוראה ככלל, 

מסלולים השונים לימודיהם בבתום יזוכו כמקובל,  בדרישות )נוכחות, הגשת עבודות וציון(

 התאם לדרגתם ולרפורמה אליה הם שייכים.ב

 : בהרחבת הסמכה היקף הגמולים .א

בכפוף להגשת  9-7-כה מוכרים לכל הדרגות, גם להרחבת הסמם להגמולים במסלולי (1

למורים בעולם ישן או בעוז לתמורה, רפלקטיבי. -יישומי-עבודה הכוללת חלק דידקטי

שעות בשנתיים; למורים באופק חדש יוכרו גמולים בהיקף  224יוכרו גמולים עד 

 שעות בשנתיים, בהתאם לדרגתם;   120/150

ועולם ישן יוכל המורה בשבתון לקבל הכרה  ברפורמת עוז לתמורה –מורה בשבתון (2

שעות )כמו מורה שאינו בשבתון(. באופק חדש בדרגות  224בלימודי הרחבת הסמכה עד 

שעות בהתאם לדרגתו, ולא  180/210, יוכל מורה בשבתון לקבל הכרה בלימודים עד 9-1

 יזכה בסוף לימודי התעודה בשעות נוספות על לימודים אלה. 

 ותוספת שכר: תואר שניבגמולים היקף ה .ב

 שעות גמול בגין התואר השני.  120-מורים באופק חדש שסיימו תואר שני זכאים ל (1

שיסיימו את התואר השני, זכאים בנוסף  -בכל הרפורמות  -: עובדי הוראה תוספת שכר (2

 תוספת שכר עם מסירת תעודת הגמר לכוח אדם בהוראה.  5%-לגמולים הנ"ל גם ל

 

בתואר שני: המורה יפעל עצמאית במסגרת פורטל עובדי : הגמוליםמנגנון אישור  .ג

כנית ובסוף שנת הלימודים ימלא רכז התהוראה וידאג לעדכון המגיע לו. בהרחבות הסמכה: 

מאת רכזת פי טופס שיישלח אליו -במוסד המכשיר את שמות מסיימי אותה השנה על

ת לדוגמה. אנו נדאג להעברת עבודות גמר אישיו 3בצירוף הכשרה באגף מורשת )הדס(, ה

 המידע למשרד המטפל בנושא במטה הארצי, והגמולים יוקלדו למורים לפי זכאותם. 
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 השתתפות בשכר הלימוד ]למורים[ .2

קבועים בחצי משרה לפחות בחינוך הממלכתי הוראה עובדי  במסלול הרחבת הסמכה: .א

לתנאי בכפוף –הנסיעהשיתקבלו ללימודים יוכלו לקבל החזר רוב שכר הלימוד והוצאות 

)סטטוס הזכאות מופיע בפורטל עובדי הוראה,  ד ההוראהשל עובהזכאות האישיים 

: צוות הכשרת מורים באגף מורשת יעמוד בקשר נוהל ובאחריות עובד ההוראה לבדוק זאת(;

עם רכזי התכניות במוסדות, לצורך תיווך הליך בתחילת שנת הלימודים ישיר בעניין זה 

 עובדי הוראה.  במנהלקידות המטפלת בכך ההחזר מול הפ

עובדי הוראה קבועים בחצי משרה לפחות יהיו זכאים להחזר רוב שכר  תואר שני:במסלול  .ב

על פי הכללים המפורטים  הכל–אם טרם ניצלו מלוא זכאותם הלימוד והוצאות הנסיעה

הגשת בקשת החזר נעשית באחריות המורים דרך פורטל עובדי באתר האגף לפיתוח מקצועי. 

 הוראה. 

: הלומדים יהיו זכאים  להוראת אחד ממקצועות היהדות במסלול הסבת אקדמאים .ג

 (;ממשרד החינוך )תיווך הנושא ללומדים הוא באחריות המוסד המכשיר להלוואה מותנית

 . נא לקרוא בעיון( – השכלה גבוהה, מצ"בראו חוזר המערך המסייע ללומדים במוסדות ל

 :אנו מבקשים להדגיש את הדברים הבאים
  

רק מסלולי הסבת אקדמאים, במכללות ובאוניברסיטאות, שאושרו על ידי אגף 
מורשת יזכו את הלומדים באפשרות של הגשת בקשה להלוואה מותנית 

 .לשנת הלימודים תשע"ט 11,500 עד של
 

 .אקדמאים ניתן לקבל רק פעם אחתהלוואה מותנית להסבת 
 

ההלוואה המותנית רלוונטית רק לסטודנטים שיחלו את לימודיהם בשנת 
 .תשע"ט

 
במערכת החינוך  ההלוואה מותנית בכך שהלומדים, בתום לימודיהם, יעבדו

 .משרה לפחות, לפחות שלוש שנים 2/3כמורים ב הממלכתית
 

בחוזר זה משום התחייבות למען הסר ספק, בשל מגבלות תקציב אין באמור 
למתן הלוואה מותנית לכל מי שמגיש/ה. מספר ההלוואות המותנות וגובהן ייקבע 

 .בהתאם למסגרת התקציבית בתקנה
 

 

 המוכרים סלולי ההכשרהמורים במעידוד מאגף מורשת ל-מלגות .3

הסבת אקדמאים כנ"ל, יזכו המורים המלמדים או תואר שני או  במסלולי הרחבת הסמכה

לפי המפתח  -בשתי פעימות  –(, במלגת עידוד להלן - בחינוך הממלכתי )בכפוף לתבחינים

 הבא: 

ישראלית )במתכונת קול קורא -תנ"ך ותרבות יהודית הרחבת הסמכה משולבת: .א

 לאחר סיום ההכשרה.  3000+  4000. שתי פעימות: ₪ 7000 -( טתשע"

)במתכונת קול  בלבד או בתנ"ך ישראלית בלבד-הרחבת הסמכה בתרבות יהודית .ב

 לאחר סיום ההכשרה.  2000+  4000שתי פעימות: ₪.  6000–קורא תשע"ח( 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa
http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/higher-education/Scholarships-and-grants/Pages/moe-scholarships-for-academic-studies.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/higher-education/Scholarships-and-grants/Pages/moe-scholarships-for-academic-studies.aspx
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, כולל קורס דידקטי והיבטים תואר שני במקרא או באחד ממדעי היהדות, מותאם .ג

בתום  2000שתי פעימות: ₪:  4000דידקטיים משולבים בהוראת קורסים אחרים: 

 לאחר סיום התואר.  2000שנה א + 

או  אחד ממקצועות היהדותלהוראת תרבות ישראל או במכללות אקדמאים הסבת  .ד

הלוואה  :דעת רלוונטי באוניברסיטאות-תעודת הוראה לבוגרי תואר ראשון בתחום

 ג. -2ראו לעיל,  –מותנית 

 

 תבחינים עיקריים לקבלת המלגה

)למעט הסבת  יב-בחינוך הממלכתי בלבד, אט בתשע" פעיליםהלומדים הם מורים  .1

 ;, בעלי תעודת הוראה ורישיון הוראהאקדמאים( בחצי משרה לפחות

ספר ממלכתי לא דתי בו הם מקיימים -ידווחו על בית –לומדים במסלול הסבת אקדמאים  .2

שטרם שובצו בבית ספר '; לומדים שסיימו מסלול הסבת אקדמאים להוראה 'זהסטאאת 

שנקטו על מנת להתקבל לעבודה כמורים לתנ"ך את הפעולות בטופס המקוון יציינו ממלכתי, 

במערכת החינוך  או למחשבת ישראל או לתורה שבע"פ ישראלית-או לתרבות יהודית

 , ויגבו זאת במסמכים. הממלכתי

 הלומדים ימסרו פרטי קשר ופרטים מקצועיים בתחילת שנה אקדמית ובסופה; .3

כי מילאו חובותיהם, וממוצע  אישור)באמצעות טופס מקוון( נה סוף כל שהלומדים יציגו ב .4

 לפחות.  80ציוניהם הוא 

או לסמסטר  בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים השנייה .5

 בתום הלימודים יציגו תעודת סיום וזכאות לתואר.  .אחרון

 הלומדים יביעו נכונות בכתב )על גבי טופס הבקשה למלגה שיימסר בסוף השנה הראשונה .6

בחינוך או אחד ממקצועות היהדות או תנ"ך ישראלית -והשנייה( ללמד תרבות יהודית

שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי שלוש הממלכתי במשך 

 המשרד בדבר העסקת מורים. 

בטופס חובה להצהיר . , שמקורה בתקציב משרד החינוךאחת ללומד לא תינתן יותר ממלגה .7

. חובה לצרף אישור מהארגון שהעניק את המלגה מלגה ממקור אחרקבלת  עלהמקוון 

 .האחרת, כי תקציבו אינו מגיע בחלקו או כולו ממשרד החינוך
 

 

 בברכה,

 

 ד"ר מירי גוטליב

מנהלת אגף א התפתחות 

 מקצועית עובדי הוראה

 סרייובל 
 מנהל תחום דעת 

-תרבות יהודית

 ישראלית

 

 ענת צידון
 נ"ךתמנהלת תחום דעת 

 יובל אוליבסטון

 ראש אגף מורשת

 העתקים:

 ד"ר משה ויינשטוק, יו"ר המזכירות הפדגוגית 
 מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהלעובדי הוראה 

  ,ח אדם בהוראהומנהלת אגף בכיר כסמנכ"לית וגב' סוניה פרץ 
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 מנהל אגף א הכשרת עובדי הוראה, מר נח גרינפלד 
  הארציגב' לימור ניסני, החזר שכ"ל במטה 
  'ממונה תכנים ותכניות בפיתוח המקצועיהדר גפניגב , 
  ישראלית-תרבות יהודיתבד"ר אילון אידלשטיין, מרכז הכשרת מורים 
 ישראלית-אשור, מרכזת הכשרת מורים בתרבות יהודית-גב' הדס לאור 

 מרכז הכשרת מורים בתנ"ך , ד"ר יהושע זקבך 
 

 

 


