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משרד החינוך
קרנות השתלמות למורים 

תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים
חברה מנהלת בע"מ

הסתדרות המורים בישראל

טופס
2

קרנות השתלמות למורים וגננות
חברה מנהלת בע"מ

contact@kranoth.org.il טופס 2 יש לשלוח למשרדי הנהלת הקרנות שד' שאול המלך 8 ת"א מיקוד 6473307, או חתום וסרוק באמצעות דוא״ל
קבלת קהל בימים א'-ה', בין השעות 08:30 - 15:00 אתר אינטרנט: www.kranoth.org.il, טלפון: 03-6938364

בקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תשע"ט
יש לשלוח טופס זה אל משרדי הנהלת הקרנות לא יאוחר מ-31.7.2018

תאריך

חצי שנת השתלמותשנת השתלמות מלאה

הנחיות נוספות ראה בגב הטופס. יש לקרוא הנחיות אלו בעיון טרם מילוי הטופס והעברתו למשרדי הנהלת הקרנות.

כמצויין במדריךאבקש לאשר לי את תכנית הלימודים בשנת ההשתלמות כמפורט להלן:
למשתלם

תכנית זו נבדקה על ידי:
חתימה תאריך   שם  
חתימה תאריך   שם  

לשימוש
מזכירות

הקרן

החלטת הוועדה לאישור תכנית ההשתלמות  )עותק האישור ישלח לבית המשתלם(
בהתאם לבקשתך מיום   

אישור בהתאם למסומן בתכנית הלימודים.  

על-פי היקף משרתך הממוצע, ניתן לאשר מקסימום  ש"ש.  

בשנת השתלמות מלאה ניתן לאשר מקסימום 16 ש"ש ובחצי שנת השתלמות ניתן לאשר עד 8 ש"ש.  

קרן ההשתלמות אינה משלמת בעבור מנוי, אלא משתתפת בשכר לימוד המשולם לקורסים/חוגים.  

, ניתן לאשרו בהיקף  ש"ש בלבד. על פי סילבוס הקורס ו/או פרטי הקורס:  

אחר:  

עליך להמציא לנו אישורי סיום לימודים בהתאם לתכנית זו.            תאריך             חתימה

סה"כ שעות 
לשימוש הבנקשבועיות:

שיעור משרה
ממוצע

שם המקליד/ה

תאריך

קוד קורס )לפי 
המצויין במוסד 

הלימודים(
שעותנושא ההשתלמות/שם הקורס

שבועיות
שם מוסד ההשתלמות

)יש לרשום את שם המוסד הגובה את שכה"ל(
קוד מוסד הגובה

את שכ"ל

לימודי חובה

.1

.2

.3

.4

לימודי השלמה

.1

.2

.3

שיעור משרה ממוצעתאריך לידהמס' זהותשם פרטישם משפחה

היקף משרה שנה"לטלפוןמיקודישובכתובת
נייד

תפקידשעות שבועיותבכיתותמקצועות הוראה בשנת הלימודים הנוכחית

ותקותק צבאי בחודשיםדרגהדוא״ל
בהוראה

שם ביה"ס 

שיעורשנות ניצולמועסק במסגרת "אופק חדש"  כן / לא
השתלמות

לקבלת אישור לשינוי תכנית לימודים, עליך להפנות טופס שינוי תכנית לימודים ליועצת ההשתלמויות - שד' שאול המלך 8, ת"א מיקוד 6473307,
contact@kranoth.org.il :או לשלוח טופס שינוי חתום וסרוק באמצעות דוא״ל

אישור תכנית הלימודים אינו מהווה אישור לתשלום כל שכה"ל בגינה. החזר  א. 
שכה"ל שאקבל מכם יהיה על-פי תקנון הקרן.

ידוע לי שהלימודים בשנת ההשתלמות הם חובה והקרן רשאית לנקוט באמצעים  ב. 
)הכוללים גם עיכוב מענקים( לגבי כל מי שאינם ממלאים חובות הלימודים.

החזר שכה"ל יבוצע על-פי ערך שעה שבועית אוניברסיטאית ובהתאם  ג. 
לתכנית הלימודים המאושרת ועד לתקרת שכה"ל הזהה לשכה"ל המקובל 

באוניברסיטאות בארץ )הבסיס 16 ש"ש = 100% שכה"ל(.

ידוע לי כי עלי לבקש מכם אישור מראש ובכתב לכל שינוי/תוספת לתכנית הלימודים המקורית. ד. 
אני מתחייב/ת להמציא לקרן עד סוף שנת ההשתלמות, אישורים סופיים )נושאים, סה"כ  ה. 
שעות( מכל המוסדות בהם למדתי לימודי חובה ולימודי השלמה, כתנאי לאישור שנת ותק.

אם אלמד במוסד בו קיים הסדר תשלום שכ"ל ישיר בין המוסד לבין הבנק הבינלאומי  ו. 
הראשון לישראל בע"מ, הריני מסכים/ה לביצוע התשלום על ידכם בהתאם לכתב הרשאה 

עליו אחתום לתכנית לימודי ותקרת שכ"ל עפ"י זכאותי. 

חתימת המשתלם       תאריך  
ידוע לי, כי כל חריגה משכר הלימוד המאושר ע"י הקרן תהיה על חשבוני. אני מתחייב/ת למלא אחר כל האמור לעיל.

בחישוב שיעור משרה ממוצע, לא נלקחו בחשבון השנים שאין לנו נתונים 
לגביהן, עם קבלת הנתונים החסרים, יעודכן שיעור המשרה הממוצע.


