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נוסעות בשעות לעבודה כללים (ב)

 אישור למורה שאיו בתנאי לשבוע, ש״ש 6ל־ עד עזר בשיעורי לעבודה אישור לקבל צורך אין .1
נוספת. בעבודה או נוספות בשעות לעבודה

בשבוע. נוספות שעות 6 עד לאשר רשאי ספר בית מנהל .2

המקצועי. המפקח של דעת חוות קבלת לאחר יינתן נוספות בשעות לעבודה אישור .3

 של אישור לקבל ההוראה עובד חייב 2-1 בסעיפים כלולה שאינה נוספות בשעות עבודה על .4
בה. מועסק שהוא המחוזית הלשכה

ידו. על שנקבע מי בידי או המחוז מנהל בידי היא זה אישור למתן הסמכות

היותר. לכל אחת לימודים לשנת הוא נוספות בשעות לעבודה אישור בל של תוקפו .5

שינון - הוראה לעובדי השתלמות קרנות סן.
 מהבעלות שכר ללא לחופשה אישור לקבל חייב ההשתלמות קרנות מטעם להשתלמות היוצא הוראה עובד

 ללימודים השנה את יקדיש אלא יעבוד, לא בשבתון שהמורה היא זו בהנחיה הכוונה הספר. בית על
ולמנוחה.

 בכך (אין משרה שליש עד בהוראה לעסוק זכאי בשבתון הוראה עובד כי משרדנו על מוסכם זאת אף על
השבתון). בשנת למורה עבודה לתת המעסיק של התחייבות משום

 מעל עבודה כל משרה. לשליש מעל לעבוד שלא הקרן הנהלת בפני מתחייב השבתון בשנת ההוראה עובד
לדין. להיתבע עשוי ההתחייבות ומפר ההשתלמות, קרן כלפי התחייבות הפרת היא משרה לשליש

 כמשתמע ההוראה עובד של וחובותיו זכויותיו קיום על להקפיד מתבקשים ספר בתי של ובעלויות מפקחים
לעיל. מהנאמר

עלייה מסורבי הוראה עובדי ו.1
 עלייה׳/ ל״מסורב והפך ארצה ליעלוח מבקשתו כתוצאה !;ויפסקה בחו״ל שעבודתו הוראה עובד )1(

 השעייתו תקופת תוכר אחר, במקצוע ולעסוק בחו״ל ההוראה מקצוע את לנטוש מכך כתוצאה ונאלץ
בלבד. עברית השכלה חסר הוא אם בהוראה ותקו יוקפא לא כן בארץ. בהוראה■ כוותק מההוראה

בלבד. בהוראה ותק כתוספת אלא אחרות, לזכויות יעלה לא זה ותק ספק, הסר למען

 סלובין, לאה הדין מעורכת אישור ימציא לעיל האמור בגין זכויותיו את לממש הרוצה הוראה עובד )2(
 ,92 ת״ד ,43 ג׳ורג' המלך רחוב היהודית, הסוכנות מברית־המועצות, לעלייה האגף מנהלת

הראשי. במשרד בהוראה כוח־אד□ לאגף להפנות יש האישור את ירושלים.

אדם. כוח לאגף ההוראה עובד פניית מיום האישור תחולת )3(

 מוסמכת גננת לתואר מוסמך שכד דרגת בעלי ומודים מנוח הסמכת .12
הסמכה) תקנות (הרחבת בכיר(ה) מוסמך(ת) בכירה/מורה

 "מוסמך" של שכר דרגת שקיבלו מוסמכים כלתי ומורה שגננת נקבע, 1מו/ בחוזר 11 סעיף על בהסתמך
הוראה. עובדי להכשרת במוסדות בודדות שעות 960=240+720 ללמוד רשאים יהיו הב״ל הסעיף פי על
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 בכירה/מורה מוסמכת גננת לתואר זכאים יהיו הם ובמבחנים, הלימוד בחובות בהצלחה שיעמדו אחרי
 לשם בעבר בהן עמדו לא אלה שמורים השלמה" ל״כחינות ערך שוות הן ש״ב 240(בכיר(ה) מך(ת)0מו

התשמ״ז. הלימודים שנת - זו הוראה תחולת למוסד). קבלתם

 מהתשמ״ז התמחות/בתדקף ולהסבת להוראה הסבה לימודי .13
1986/7

הסבה סוגי

לכולל. ממקצועי או הביניים לחטיבת מיסודי כגון למסלול, ממסלול )1(

להיסטוריה. גיאוגרפיה תוספת או לספרות לשון תוספת כגון ההתמחות, תחומי הרחבת )2(

המיוחד בחינוך לגיל׳הרך למורה לגיל־הרך מורה כגון למיוחד, רגיל חינוך ממסגרת )3(

הוראה. תעודת בעל למורה הוראה תעודת חסר תיכונית על השכלה מבעל )4(

קודמים נתונים

להוראה) כראוי מיוחדת קבלה ועדת ע״י שאושר מועמד או בפועל (מורה

 מחוז או מדרש בית ע״י מוסמך מורה או גנבת א. )1(
מדרש בית ע״י בכיר מוסמך מורה או גננת כ.

 החינוך. במערכת הנלמדים מקצועות שלמד תיכוני על מוסד או אוניברסיטה מוסמך או בוגר )2(

הכשרה מקומות

 להכשרת למוסדות להתקבל יכולים ,3 ,2 ,1 סעיפים הסבה״, ב״סוגי המפורטות אוכלוסיות )1(
הנדרשת. ההתמחות במוסד שקיימת ובלבד המחלקה, נציג אישור פי על עובדי-הוראה

- 4 סעיף הסבה״ ב״סוגי המפורטות אוכלוסיות )2(

מוסדית. קבלה ועדת אישור פי על הנ״ל במוסדות להתקבל יכולים יחידים (א)
למכלול. הכרה או היתר שקיבלו רמסלולים ללמוד ירולות מאורגנות לימוד קבוצות (ב)

הלימודים משך

 להוראות. בהתאם אחר, משך או ש״ב), 1200( וחצי שנה עד ש״ב) 900(אחת׳ לימודים שנת

הלימודים תכנית

 בלימודיו בהתחשב המועמד, ילמד שבה ההתמחות מרכז או המסלול מרכז ידי על יורכב שיעורים לוח
והכשרות. התמחויות ובחינוך, בהוראה התנסות חינוך, ההכשרה: רכיבי שיישמרו ובלבד הקודמים,

הסמכה

ב".". להוראה הסמכה "אישור יונפק הוראה" "תעודת בעל למסיים )1(
להכשרתו. בהתאם הוראה" "תעודת תונפק הוראה" "תעודת בידו שאין למסיים )2(


