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פתח דבר

מורים עולים בפועל ומורים לעתיד
שלום רב,
עם תחילת שנת הלימודים תשע"ז ברצוני לברך אתכם
בשנה טובה ומוצלחת.
משרד החינוך רואה בכם נכס חשוב ומשמעותי
למערכת החינוך ומודע לקשיים ולאתגרים העומדים
בפניכם.
ציפי קוריצקי
על מנת להקל עליכם בתהליך הקליטה כמורים
מפקחת ממונה על
במערכת החינוך הישראלית מיושם בשנה זו,
תוכניות ייחודיות לעו"ה
ומורים עולים
לראשונה ,מתווה חדש לקליטת עובדי הוראה עולים
חדשים.
המתווה נועד להקל עליכם את ההשתלבות בהוראה ולסייע בליווי ,תמיכה והכוונה
בשלבי הקליטה הראשונים שלכם במוסד החינוכי.
על מנת לאפשר לכם להכיר את השינויים הצפויים ולהיערך אליהם כראוי הכנו
עבורכם מידעון זה הכולל פירוט של התוכניות המופעלות ליישום השינוי.
במידעון תוכלו למצוא מידע על תמריצים ייחודיים להם אתם זכאים כמורים עולים:
שעות תוספתיות להוראה ,חונך אישי ,סדנאות רפלקטיביות ,קורסים לשיפור העברית
וכן התאמות בתחומי הדעת.
פה תוכלו לקרוא על מועדים לפתיחת קורסים ,על אפשרויות להשלמת לימודים
לתעודת הוראה ועל דרכי התקשרות אל צוות מורים עולים השמח לסייע לכם בכל
שאלה.
ברצוני להודות ,בהזדמנות זאת ,למשרד הקליטה ,על שיתוף הפעולה והסיוע בכל
התהליך.
אני מאחלת לכם הצלחה וקליטה נעימה במערכת החינוך.
ציפי קוריצקי
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קליטה של מורים עולים בשנה"ל תשע"ז
זכאות לשעות תוספתיות
בשנות העבודה הראשונות שלכם ,כמורים עולים ,אתם זכאים לקבל סיוע ממשרד החינוך בשיבוץ
בעבודה ,זאת באמצעות 'שעות תוספתיות' שיועברו לבית הספר /הבעלות המעסיקים אתכם.
המשרד יקצה שעה שבועית תוספתית למשרתכם תמורת שעה שבועית שתינתן על ידי המוסד
החינוכי -בית ספר או גן ילדים.
בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי ניתן יהיה לקבל עד  8שעות תוספתיות ,מול שעות שייתן
המוסד החינוכי.
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ניתן יהיה לקבל עד  6שעות תוספתיות ,מול שעות שיינתנו על
ידי בית הספר.
כללים ונהלים למתן שעות תוספתיות
אם אתם מורים עולים ,שנמצאים בארץ עד  6שנים ממועד עלייתכם ארצה ,אתם זכאים לקבל
את השעות התוספתיות .במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שנמצא בארץ למעלה מ 6-שנים.
 עליכם למלא את טופס הבקשה ולהגיש אותו לאישור מנהל בית הספר או המפקחת על גן
הילדים .מנהלי המוסד החינוכי ישלחו את הטופס אל המדריך הממונה על המורים העולים
במחוז (לטופס בקשה לשעות תוספתיות ,לפרטי הקשר של המדריכים המחוזיים וראו
גם פרטי אנשי קשר המצ"ב בעמ' .)9
 האישור הניתן תקף לשנה אחת בלבד .השעות התוספתיות הן שעות זמניות ,אך דינן כדין
שעות תקניות לכל דבר.
 השעות תועברנה ,כאמור ,רק אם הוקצו שעות מקבילות להעסקתכם ,מתקן המוסד
החינוכי (לפחות שעה תמורת שעה) .מנהל שלא יקצה שעות במקביל  -לא יוכל לקבל שעות
תוספתיות עבורכם.
 תוכלו להתחיל את עבודתכם רק לאחר אישור בכתב אודות העברת השעות.
 אם תפסיקו את עבודתכם מכל סיבה שהיא ,תתבטלנה השעות עבורכם ואין המחוז רשאי
לנצלן למטרות אחרות .המנהל יודיע על כך למדריך הממונה על המורים העולים במחוז.
 אם אתם תושבים חוזרים תוכלו להיכלל בהסדר זה אם תצרפו אישור ממשרד הקליטה
המעיד על זכאותכם לסיוע.

כניסה להוראה
כניסה וקליטה של מורים עולים להוראה במערכת החינוך הישראלית מתאפשרת לאחר הכרה
בהשכלה מחו"ל:
א .תואר אקדמי -באמצעות גף להערכת תארים ודיפלומות .לאתר האינטרנט הכנסו לכאן
ב .תעודת הוראה -באמצעות הוועדה להכרה בתעודות הוראה במינהל עו"ה .לאתר האינטרנט
הכנסו לכאן
עובד הוראה עולה אשר השתלב בפועל במערכת החינוך בישראל ומועסק מעל ארבע שנים ללא
תעודת הוראה ,רשאי להשלים את לימודיו לשם קבלת רישיון הוראה בחינוך בעל יסודי או תעודת
הסמכה בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי( .חוזר מנכ"ל מיוחד ה' ,התשנ"ז עמ' .)43 - 37
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קבלת רישיון לעיסוק בהוראה
בשנת הלימודים תשע"ז נכנס לתוקף מתווה חדש למורים עולים .במסגרת המתווה ,קבלת
רישיון לעיסוק בהוראה על ידי אגף בכיר כוח אדם בהוראה מותנית בעמידתו של המורה העולה
בתנאים האלה:
 תואר אקדמי מוכר על-ידי המחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך
 תעודת הוראה מוכרת על-ידי הוועדה להכרה בתעודות הוראה מחו"ל במשרד החינוך
 הצלחה בשנת התמחות לעובדי הוראה עולים על כל רכיביה (סדנת התמחות ,חונכות,
תגבור לימודי עברית ולשון והערכה).

שנת התמחות למורה העולה
שנת העבודה הראשונה שלכם כמורים עולים ,היא "שנת התמחות".
היקף ההעסקה בשנת התמחות מחייב שליש משרה לפחות ,בהוראה עצמאית לקבוצת תלמידים
קבועה ,שאינה משתנה ממפגש למפגש ומונה לא פחות מ 15 -לומדים.
שנת ההתמחות כוללת ארבעה רכיבים :חונכות ,סדנת התמחות ,לימודי עברית ,תהליכי הערכה.

 מהי חונכות?
בתי ספר הקולטים אתכם ימנו מורה חונך שיסייע לכם להיקלט ולהשתלב .המורה החונך ילווה
אתכם בתחילת דרככם המקצועית מבחינה אישית ,חברתית ומקצועית ע"י שיחות שבועיות
קבועות ,צפייה הדדית בשיעורים ותהליכי משוב.
אם החונך שלכם ,טרם מילא את הטופס המקוון שבקישור ,אנא ,בקשו ממנו למלא אותו
בהקדם.
טופס הרשמה מקוון למורים חונכים
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 קורס תגבור לימודי עברית
על מנת להקל עליכם את תהליכי הקליטה החליט משרד החינוך לקצר את היקף שעות הלימוד
להנחלת הלשון העברית ולערוך שינוי במבנה הקורס.
התכנית החדשה בעברית ,אשר פותחה ע"י האגף לחינוך מבוגרים ,מבטלת את חובת הלימוד של
ששה מקצועות ,כפי שהייתה בעבר .התוכנית תתמקד בשפה העברית בלבד והיא כוללת תכנים
רלוונטיים המותאמים לרמת העברית הנדרשת להוראה.
היקף שעות  :הקורסים החדשים יהיו בהיקף של  120שעות בלבד (ויועברו על ידי מורי האגף
לחינוך מבוגרים) .בסיום הקורס תתקיים בחינה מסכמת להערכת ידע המשתתף בעברית.
מקום ומועד הלימודים:
מחוז ירושלים ומנח"י :מרכז פסג"ה ,רחוב הנרקיס  11ירושלים  -יום ד'
מחוז תל – אביב ומחוז מרכז :אולפן "דגניה" רחוב לילינבלום  7ת"א  -יום א'
מחוז דרום :אולפן "יעלים" מרכז קליטה יעלים  3באר שבע  -יום א'
מחוז חיפה ומחוז צפון :אולפן "אבא חושי " רחוב המגינים  131חיפה  -יום ב'
אם טרם נרשמת לקורס תגבור עברית ,אנא מלא את הטופס המקוון
טופס הרשמה מקוון לקורס תגבור עברית

פטור מלימודי תגבור בעברית ובלשון יינתן למי שעומד באחד מהתנאים האלה:
 בעל תעודת בגרות ישראלית
 בעל תעודה המעידה על השתתפות בקורסים בלשון העברית במוסדות אקדמיים מוכרים
בחו"ל
 אישור על סיום אולפן ברמה ד'
 הצלחה במבחן יע"ל (מבחן מיון בעברית) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מיסודן של
האוניברסיטאות בישראל.
בקשות לפטור יש להפנות אל המדריך הממונה על מורים עולים במחוז.
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 סדנת התמחות
במסגרת שנת ההתמחות תשתתפו בסדנת עמיתים למורים עולים .הסדנא מהווה מסגרת תמיכה
עבורכם ,ומטרתה היא לסייע לכם לפתח זהות אישית ופרופסיונאלית.
הסדנה תהיה בהיקף של  30שעות ותתקיים בכל המחוזות לפי הפירוט:
 מחוז צפון ומחוז חיפה – מכללת שאנן
 מחוז מרכז ומחוז ת"א – מכללת לוינסקי
 מחוז ירושלים ומנח"י– מכללת דוד ילין
 מחוז דרום – מכללת קיי
 מחוז התיישבותי – השתלבות בכל אחת מהמכללות הקרובה למקום המגורים
פרטים נוספים באמצעות המדריכים המרכזים במחוזות.
להרשמה לסדנא באחד מן המרכזים הנ"ל יש למלא את הטופס המקוון.
טופס הרשמה מקוון לסדנת התמחות

5

מתווה חדש למורים עולים ,תשע"ז

חוברת הדרכה

 תהליכי הערכה
במהלך שנת ההתמחות של עובד ההוראה העולה יתקיימו תהליכי הערכה הכוללים הערכה
מעצבת באמצע השנה והערכה מסכמת לקראת סיום שנת ההתמחות.






הערכה מעצבת (מילולית) תתבצע במחצית הראשונה של שנת הלימודים .תפקידה
לספק למתמחה משוב על עבודתו החינוכית והפדגוגית והנחיות להמשך עבודתו.
הערכה מסכמת (מילולית וכמותית) תתבצע לקראת סוף שנת הלימודים .תפקידה
לספק משוב מסכם של שנת ההתמחות .ההערכה המסכמת משמשת בסיס לזכאות
המתמחה לקבל רישיון לעיסוק בהוראה.
עובד ההוראה העולה המתמחה יוערך בתהליכי הערכה מסכמת באמצעות הכלי
להערכת מתמחים שפותח ברשות הארצית למדידה והערכה של מערכת החינוך
(ראמ"ה).
ההערכה המסכמת תתבצע בבית הספר על ידי מנהל בית הספר והמורה החונך,
ובמקצועות ייחודיים – גם בהשתתפות המפקח המקצועי .במסגרת הקדם-יסודית
תתבצע הערכה מסכמת על ידי מפקח הגן והגננת החונכת.
ועדת ההערכה המתקיימת במוסד החינוכי תדון בהערכות של כלל המעריכים ותסכם
את מסקנותיה בהערכה מסכמת.
עמידה בהצלחה בהערכה המסכמת מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.
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השלמות והתאמות בתחומי הדעת
במסגרת המתווה החדש ,מרבית ההתאמות הנדרשות בתחום הדעת טרם הכניסה להוראה הן
מצומצמות ומותאמות לדרישות המפמ"ר .השלמה של יתרת הלימודים המקצועיים תתבצע
במסגרת הפיתוח המקצועי.
יחד עם זאת ,כדי לאפשר לכם מסלול קליטה מהיר ,השנה ,כמו בשנים קודמות ,נפתח קורס
השלמה להוראת אנגלית בהיקף של  180שעות.
הקורס נועד למורים עולים
 מארצות דוברות אנגלית ,בעלי תואר אקדמי ובעלי תעודת הוראה בכל תחום,
המעוניינים ללמד אנגלית
 מארצות שאינן דוברות אנגלית ,בעלי תואר אקדמי באנגלית ובעלי תעודה להוראת
אנגלית מחו"ל
הקורס יתקיים בארבעה מוקדים:
מחוז חיפה ומחוז צפון :מכללת שאנן ,חיפה
מחוז תל – אביב ומחוז מרכז :מכללת לוינסקי ,ת"א
מחוז ירושלים ומנח"י :מכללת דוד ילין ,ירושלים
מחוז דרום :מכללת קיי ,באר שבע
טופס הרשמה מקוון לקורס השלמה באנגלית
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קורסי הסבה למורים עולים
על מנת לעודד מורים עולים להיכנס למערכת החינוך ולעסוק בהוראה ,אנו מאפשרים ,בשיתוף
פעולה עם משרד הקליטה ,הסבה אקדמית בנושאים שונים:
 קורס להוראת כימיה ,למורים בעלי תואר אקדמי רלוונטי המבקשים לעשות הסבה
להוראת כימיה
טופס הרשמה מקוון לקורס הסבה להוראת כימיה

 קורס לתעודת הוראה באנגלית ,למורים בעלי תואר אקדמי בתחום האנגלית או מורים
בעלי תואר אקדמי מארצות דוברות אנגלית
טופס הרשמה מקוון לקורס הסבה להוראת אנגלית

 קורס הסבה לתעודת הוראה ,לבעלי תואר אקדמי
טופס הרשמה מקוון לקורס תעודת הוראה
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צוות מורים עולים עומד לרשותכם וישמח לסייע בכל הנדרש .להלן פרטי התקשרות:
מטה
תפקיד

שם

מפקחת ,ממונה
ארצית על תוכניות
ייחודיות לעו"ה
ומורים עולים
יו"ר הוועדה להכרה
בתעודות הוראה

ציפי
קוריצקי

בתאום
מראש

ד"ר
יהודה
שוורץ
משה
מאיר

בתאום
מראש

מפקח ,פטור
ממקצועות עבריים
מדריכה ארצית
מרכזת שעות
תוספתיות
(ארצי)
מרכזת מורים עולים
מצרפת ומבלגיה
(ארצי)
מרכז בתחום
המדעים
(ארצי)

ימי קבלה

מקום המשרד

דבורה הנביאה ,2
בניין לב רם,
ירושלים

בתאום
מראש

רחוב השלושה ,2
ת"א

רותי
זוסמן
רשל
ועקנין

בתאום
מראש
ג' ,ה'
10:0015:00
א' ,ה'

דבורה הנביאה
,2בניין לב רם,
ירושלים

ד"ר דב
טריגרמן

ב' ,ד'
9:0016:00

הדסה
ממו

טל בעבודה

פקס

02-5603974

02-5603974

נייד

EMAIL

0506283504

zipiko@education.gov.il

02-5603091

02-5603899

0506282083

yehudash@education@gov.il

03-6896030

03-6896033

0506283331

mosheme@education.gov.il

-------------

-------------

0506280280

rutizusman@gmail.com

02-5604068

025603974

0547826155

rochellv@walla.com

02-5603674

02-5602495

0502350073

hadassama@education.gov.il
Hadassa.mamou@gmail.com

-------------

-------------

0544758328

veredvered@bezeqint.net

מדריכים במחוזות
שם

ימי קבלה

מקום המשרד

טל בעבודה

פקס

מחוז
צפון

זהבה קרן

חיפה

אורן בק

ה'
9:00-14:00
ובתיאום
מראש
בתאום
מראש

נייד

EMAIL

קריית הממשלה ,נצרת
עילית קומה  2חדר
451

04-6500266

פקס לידי זהבה
04-6500283
0777-957441

0545895454

Zehavak2@gmail.com

קריית הממשלה ,חיפה

048632718

פקס לידי אורן
04-8632575

0524367218

orenbeck@education.gov.il

מרכז

ירדנה
אלון

ב'
9:00-14:00

השלושה -2בניין
מוסקוביץ ,ת"א קומה
 ,15חדר 1552

03-6896035

03-6896784

0506280341

yardenaal2@education.gov.il

ת"א

ניצה הלוי-
כהן

ב'
10:0016:00

השלושה -2בניין
מוסקוביץ ,ת"א .קומה
 ,5חדר 525

03-6896017

,03-6896033
לידי ניצה.

0545550610

hcnitza@gmail.com

ירושלי
ם
ומנח"י

יעל קנטי

ב'
10:0015:00

כנפי נשרים ,22
ירושלים

02-5601532

025601591

0544677373

yaelkan@education.gov.il

דרום

גליה יונין

חינוך
התייש
בותי

יואל
גרומבק

ב'
10:00,12:00
– 15:00
17:30
בתאום
מראש

התקווה  ,4באר שבע
קומה  1חדר 1084

08-6263272

086263261

0545886786

galiay@education.gov.il

השלושה -2בניין
מוסקוביץ ,ת"א

05426100003

פקס לידי יואל
036898746

0542610003

yoelgr@kfar-olami.org.il

בברכת הצלחה
צוות מורים עולים
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