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מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת המנהל הכללי
עובדי הוראה יקרים שלום וברכה,
לפניכם חוברת ההשתלמויות המוצעות לכם  .אני מקווה כי ימצא בה עניין אישי כל אחד ואחת
מכם.
אנו ,בהנהלת המערכת ,רואים בתחומי הידע הרחבים הכלולים בהשתלמויות אלו ,נדבך חשוב
בהכשרתכם המקצועית כעובדי חינוך והוראה.
ככל שתרחיבו את השכלתכם ,הן בתחומים הנוגעים ישירות לשליחותכם המקצועית והן בתחומים
המשיקים לה ,תצלח עוד יותר שליחותכם החינוכית ושכרכם יבוא בהצלחות תלמידיכם.
משימתכם מורכבת ורבת פנים ,אולם ניתן לחלקה לארבעה אבות -תחום  ,בהם אנו שואפים
לשיפור מתמיד ,כדרך חיים מקצועית:
 .1מחויבות המורה /הגננת כלפי התלמידים /הילדים – לרבות טיפוח הקשר האישי עם
התלמידים ומתן מענה מותאם אישית ,שמירה מוקפדת על כללי האתיקה ,וכן היכולת
לאתגר את התלמידים ולבנות קשר ושותפות עם ההורים ועם הקהילה ,בשירות שיפור
החינוך והלמידה.
 .2מומחיות בתחומי התוכן הנלמד ובשיטות הוראתו  -שליטה בתחומי הדעת ,שיפור
ביכולות הבניית ידע ,בפיתוח חשיבה ,ובמיומנויות רגשיות וחברתיות  ,וכן קישור עולם
הערכים ללמידה.
 .3ניהול ההוראה והחינוך – תכנון מיטבי של מטרות ויעדים ,דרכי הוראה – למידה ,שילוב
תקשוב וסביבות למידה ,ניהול הכיתה ,יצירת אקלים בטוח המאפשר השתתפות תלמידים
ובניית מנגנוני הערכה ומשוב אפקטיביים.
 .4למידה והתמקצעות לאורך הקריירה – המורה כאדם לומד המזהה את צרכי ההתפתחות
המקצועית שלו ,מעשיר את עולמותיו בהתאם לכך ומנצל הזדמנויות איכותיות להתפתחות
מקצועית באמצעות למידת עמיתים וחקר הפרקטיקה של המקצוע.
לשם התפתחות בכל אחד מארבעת אבות התחום הללו ,נועד הפיתוח המקצועי המוצע לכם
בחוברת זו.
אני מבקש להודות להסתדרות המורים ובמיוחד לבית הספר שלה ,על אספקת שפע
ההשתלמויות המוצעות כאן ,ולאחל לכם ,עובדי חינוך והוראה יקרים ,בחירות נכונות שיביאו
בכנפיהם התפתחות אישית ומקצועית משמעותית.
בברכה
שמואל אבואב
המנהל הכללי
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הסתדרות המורים בישראל
לשכת המזכ“לית
לחברותינו ולחברינו היקרים,

ברכות חמות עם יציאתכם לשנת שבתון.
שנה זו חשובה בעינינו לא פחות מכל שנת עבודה .השבתון היא שנת מרגוע אמתית לגוף
ולנפש.
כל מי שיודע להעריך את כובד אחריותם ומסירותם של העוסקים במלאכת ההוראה והחינוך,
מבין גם את חשיבותה של האתנחתא הזאת ,כדי לשבור שגרה ,כדי למנוע שחיקה ועל-מנת
למלא מצברים.
שנת השבתון – היא אחד התגמולים המומלצים והיותר ראויים לעובדי ההוראה .לצד שמירה
על הזכויות ,כפי שוודאי למדתם להכיר ,מציעה לכם הסתדרות המורים מגוון רחב של קורסים,
סדנאות והשתלמויות מקצועיות ,שיעזרו לכם להתמקצע ,לפתוח אופקים חדשים ,להרחיב
ידע ,להשלים פערים וגם להתחדש ולממש חלומות ישנים ,שכל-כך הרבה שנים נדחקו לקרן
זווית וחיכו לשעת כושר.
אני שמחה לראות את חיוכי ההקלה והשמחה של כל חברה וחבר ,עם צאתם לשבתון .אשמח
עוד יותר לפגוש אתכם עם חיוך רחב יותר ועם שמחה גדולה יותר – בעת שובכם.
נצלו את השנה ואת כל ההזדמנויות הפרוסות בפניכם – בטוב ובנעימים ,בהנאה ובבריאות.

בברכה נאמנה,
יפה בן-דויד
מזכ“לית הסתדרות המורים
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משתלמים יקרים,
אנו מאחלים לכם שנת השתלמות פורייה ומועילה,
שנה של הרחבת אופקים וחידוש כוחות לקראת
המשך עבודתכם הברוכה במערכת החינוך.
מקווים ,כי תפיקו משנת ההשתלמות את המירב
לקידומכם האישי והמקצועי ולקידום
מערכת החינוך כולה.

בברכת שנת השתלמות מוצלחת,

פסח לנדסברג
מזכיר ומנכ“ל קרנות ההשתלמות

איל גבאי
יו“ר קרנות ההשתלמות
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למשתלם/ת בשנת השתלמות,

לפניך המדריך למשתלם לשנת תשע“ט .המדריך מכיל פירוט זכויותיך וחובותיך בשנת
ההשתלמות וכן רשימה מרוכזת של מוסדות לימוד ,המפרסמים באתר האינטרנט של קרנות
ההשתלמות ,מידע על אפשרויות הלימוד הפתוחות בפניך במוסדות אלו.
אין בפרסום המוסדות המופיעים במדריך זה ובאתר האינטרנט משום המלצה ללמוד בהם.
מטרת הפרסום  -להביא בפניך מידע רחב עד כמה שניתן ויש באפשרותך לבחור ללמוד גם
במוסדות אחרים שאינם מפורסמים במדריך זה ובאתר האינטרנט ,לאחר קבלת אישור.
אנא שמור/י את המדריך למשתלם עד תום השבתון.
עליך לקבל אישור מראש ובכתב לתכנית הלימודים .אין להתחיל בלימודים או להתחייב בתשלום
שכר לימוד לפני אישור לימודיך ע“י אחת מיועצות הקרנות.
לאחר אישור תכנית הלימודים ע“י אחת מיועצות הקרנות ,עליך להירשם ללימודים
במוסדות הלימוד.
רישום מדוייק של שם מוסד הלימודים ,קוד המוסד ומספר שעות הלימוד בתכנית הלימודים,
ימנע טעויות ואי הבנות בענייני כספים.
אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות.
בסיום השנה עליך להגיש למשרדנו אישור סיום לימודים ,מכל מוסד הרשום בתכניתך ,לימודי
חובה ולימודי השלמה .עם קבלתם ,ננפיק לך אישור לשנת ותק בגין שנת ההשתלמות.
יועצות קרנות ההשתלמות ,ובתוכם אני ,עומדות לרשותך ,מוכנות לענות על שאלותיך ולעזור
בבניית תכנית הלימודים שלך.

אני מאחלת לך שנת השתלמות מועילה ומהנה
רונית עקירב
יועצת השתלמויות ארצית
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טיפים להתארגנות מוצלחת בשנת השתלמות
•
•

•
•
•
•
•
•

קראו נא בעיון את המדריך למשתלם והדגישו את המידע הרלוונטי עבורכם.
מצורפים למדריך זה טפסים.
אם נדרשתם בטופס מספר  1לשלוח אישור העסקה לשנים מסוימות ,עליכם לשלוח מיידית
את המידע לבנק הבינלאומי בטרם שליחת טופס מספר  2לאישור.
אישור העסקה קובע את שיעור המשרה הממוצע שלכם ,נתון הכרחי לאישור תכנית לימודים
)טופס מספר .(2
הקפידו על שליחת הטפסים הנדרשים בזמן.
הקפידו לצלם כל מסמך ולהשאיר ברשותכם עותק.
בעמוד  41בחוברת זו ,ריכזנו בעבורכם את כל הפעולות החשובות שיש לבצע בשנת
ההשתלמות.
מומלץ לבדוק בעיון רב טרם חתימתכם על טופס הרשמה ללימודים ,את תנאי ביטול
הלימודים ו/או ההרשמה ללימודים ,באם תחליטו לבטל את הלימודים במוסד ההשתלמות.
לאחר אישור תכנית הלימודים )טופס מספר  (2על ידי יועצות הקרנות ,יש להירשם
במוסדות הלימוד.
מועדי הכנסים ליוצאים לשנת השתלמות מפורסמים בעמוד  39בחוברת זו.
בהצלחה
קרנות השתלמות לעובדי הוראה
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מידע כללי מטעם
קרנות ההשתלמות
למשתלמים בשנת
ההשתלמות תשע“ט
בעמודים  12-44מובא בפניך מידע שיעזור לך
לתכנן ולנצל את שנת ההשתלמות שלך בצורה הטובה ביותר.
מידע זה מפורסם מטעם קרנות ההשתלמות.

האתר של קרנות ההשתלמות
http://www.kranoth.org.il
דואר אלקטרוני:
contact@kranoth.org.il
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מידע כללי

רשימה מרוכזת של כל הגופים המטפלים בעובדי הוראה
בשנת השתלמות  -תחומי עבודתם ונושאי הטיפול
לידיעתך :פנייה לכתובת הנכונה  -יעילה ,מקצרת תהליכים וחוסכת זמן.

שם המוסד  /בעל תפקיד
קרנות השתלמות לעו“ה
שד‘ שאול המלך  ,8ת“א מיקוד 6473307
טל‘ )רב קווי(03-6938364 :
פקס03-6969670 :
יועצות ההשתלמות של קרנות ההשתלמות
לעו“ה  -במחוזות )ראה רשימה בעמ‘ (38
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ,
מחלקת  -קופ“ג
קרנות ההשתלמות
רח‘ קיבוץ גלויות  34תל אביב
מוקד טלפוני03-7706060 :
*5339
פקס03-5155651 :
האגף להשתלמות במשרד החינוך
המפקחים על התפתחות מקצועית
במחוזות משרד החינוך
)ראה עמ‘ .(44
האגף להכשרה והשתלמות מרכז הסתדרות
המורים רח‘ בן סרוק  ,8תל אביב
טל‘03-6922949 :
מרכז מידע מינהלת אופק חדש בהסתדרות המורים:
שעות מענה טלפוני:
ימים א‘ -ה‘ בין השעות 08:30-12:30
ימים א‘-ד‘ בין השעות 15:00-19:00
טלפון )רב קווי( 1-700-550-043
פקס 03-6949857
דוא“ל  -דליה גילדוני  -ראש המינהלתdalia@itu.org.il :
בלוג הסתדרות המוריםhttp://www.blogmorim.org.il :

מידע כללי

תחומי הטיפול
* ייעוץ והכוונה בנושאי לימודים בשנת ההשתלמות
* אישור תכניות לימודים חריגות כמו :לימודים
בחו“ל וכו‘.
* אישור שינוי בתכנ“ל ,אישור ותק ,ועדת חריגים.
* אישור מוסדות השתלמות ולימודיהם.
ייעוץ בענייני בניית תכנית לימודים;
אישור תכנית לימודים יולי  -אוגוסט.
אישור שינוי בתכנית לימודים ספטמבר-נובמבר
* תשלום מענק חודשי למשתלמים
* החזרי שכר לימוד לזכאים
* שינויי כתובת או נתונים אישיים
* שינויים במעמד ודרגה
* הצטרפויות לקרנות ההשתלמות לעו“ה
* חישוב אחוז משרה ממוצע לקביעת חובת הלימודים
* בירורים כספיים
* זכאות לגמולי השתלמות
* אישור גמולי השתלמות
* אישור מראש לקורסים במסלול אישי
* חובת הלימודים ל“מוסמך“ ול“בכיר“
ייעוץ בנושא תמריצים ,גמולי השתלמות ומענקי
שעות ,ייעוץ בנושא החזר השלמת שכר לימוד
)ליוצאים לחצי שנת השתלמות(
* מענה לשאלות הנוגעות לרפורמת ”אופק חדש“ ניתן
ע“י עובדים מקצועיים ,מורים ומנהלים ,בעלי ניסיון
עבודה עשיר במערכת החינוך המכירים באופן
מקצועי ומעמיק את פרטי הסכם ”אופק חדש“.
התשובות ניתנות בטלפון ,בדואר האלקטרוני,
בפקס ובפורום שבבלוג הסתדרות המורים.
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תחומי הטיפול

שם המוסד  /בעל תפקיד

לנוחיותך:
משרדי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ:
משרדי הנהלת קרנות ההשתלמות:
מחלקת קופות גמל/קרנות השתלמות לעובדי הוראה
פניות לוועדת ההשתלמות,
פניות בענייני זכאות לשנת השתלמות ובירור
וועדת חריגים ולמזכירות הקרנות:
תשלומים:
שד‘ שאול המלך  ,8תל אביב ,מיקוד 6473307
ת.ד ,8224 .תל אביב ,מיקוד 6108102
טל‘ 03-6938364 :פקס03-6969670 :
טל‘ *5339 ,03-7706060 :פקס03-5155651 :
בירורים וקבלת קהל בימים א‘  -ה‘ 8:30-15:00
בימי ו‘ ובערבי חג אין קבלת קהל.

לתשומת לבך:
יש להקפיד על כך שאישורים לתכניות לימודים ,או שינויים בהן ,יתקבלו בכתב בלבד.
כל פנייה בתחומי זכאות ,השתלמות ,כספים וכיו“ב ,תעשה בכתב.
יש לרשום בכל פניה את מספר תעודת הזהות ,כפי שמופיע ברישומי הקרן.
לתשומת ליבך,
יציאה לשנת השתלמות או לחצי שנת השתלמות פירושה שהנך חייב להשתלם בשנה זו.
הזכאות למענקי השתלמות וכל הזכויות הנלוות לתקופת שנת ההשתלמות כפופים
לעמידה בתנאים ליציאה להשתלמות כפי שנקבעו על ידי הקרן ואשר עליהם התחייבת
מראש במסגרת בקשתך ליציאה להשתלמות ובכללם ,התחייבותך ללמוד בהתאם לתכנית
הלימודים שאושרה לך ע“י הקרן ובכפוף לכך שיוצגו על ידך לקרן כל האישורים הנדרשים
לה לרבות ,אישור על סיום לימודים בתום שנת ההשתלמות ,בהתאם לתכנית הלימודים
שאושרה לך.
נבקש להבהיר כי היה ולא תעמוד בתנאי ההשתלמות כפי שהתחייבת להם ואשר אושרו
לך ע“י הקרן ,תבוטל שנת ההשתלמות .בהתאם ,יבוטלו כל תשלומי מענקי ההשתלמות,
תשלומי שכר הלימוד ,או כל תשלום נלווה אחר שהקרן משלמת בעבור העמית
המשתלם .כמו כן ,אתה תידרש להשיב לקרן באופן מיידי ,כל תשלום ששולם לך מהקרן,
משוערך בהתאם לתשואת נכסי הקרן נכון לאותו המועד ,בגין ההשתלמות כאמור.
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המסמכים הנדרשים ליציאה לשנת השתלמות:
יש לשלוח כל מסמך ישירות לכתובת המצויינת להלן ללא ”קיצורי דרך“.
טפסים ומסמכים הנדרשים בשנת השתלמות והמפורטים מטה )למעט סעיף  ,(5ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל:
mishtalmim_his@fibi.co.il

 .1בקשה ליציאה להשתלמות) :ראה הנחיות בעמ‘ (16
נא למלא על כל פרטיו את טופס הבקשה ליציאה להשתלמות המצ“ב ,ולהחזירו עד .15.6.18
יש לצרף לטופס זה ,אישור ניהול חשבון או צילום המחאה .הזכאות הסופית תקבע רק לאחר החזרת כל
המסמכים הנלווים לטופס לבנק הבינלאומי הראשון  -מחלקת קופ“ג  /קרנות השתלמות למורים,
ת.ד ,8224 .תל אביב.6108102 ,
בטופס זה יש למלא את שם קרן הפנסיה במדוייק .עיכוב במסירת שם קרן הפנסיה ,עלול לפגוע בזכויותך
הפנסיוניות.
 .2תלוש שכר אחרון:
יש לצרף תלוש שכר אחרון לטופס הבקשה ליציאה להשתלמות.
 .3אישור העסקה:
מי שאינו מקבל תלוש שכר ממשרד החינוך ,חייב להחתים את מעסיקו על אישור היקף המשרה בשנות
החיסכון ,על הטופס המתאים )אישור העסקה( ,ולהעבירו אל הבנק הבינלאומי הראשון  -מחלקת קופ“ג /
קרנות השתלמות למורים ,ת.ד ,8224 .תל אביב) .6108102 ,לחילופין ,ניתן לשלוח תלושי משכורת חודש
אוגוסט של כל אחת משנות החסכון(.
 .4אישור חופשה ללא תשלום )חל“ת(-יש לפנות למעסיק לפני :31.3.18
אישור זה ,יש לקבל מהמעסיק )משלם המשכורת( ולשלוח לבנק הבינלאומי הראשון -מחלקת קופ“ג  /קרנות
השתלמות למורים ,ת.ד ,8224 .תל אביב 6108102 ,בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מתאריך 1/7/18
)או מייד עם קבלתו(.
 .5טופס בקשה לאישור תכנית לימודים בשנת השתלמות )ראה הנחיות בעמ‘ :(36
עליך למלא טופס ”בקשה לאישור תכנית הלימודים בשנת ההשתלמות“ ,לרשום את נושאי הלימוד ,היקף
הלימודים בשעות ) 1ש“ש =  28שעות( ,שם מוסד הלימודים וקוד המוסד.
נא להחזיר את הטופס בהקדם ,ולא יאוחר מה ,31/7/18-לאחת מיועצות ההשתלמות של הקרנות בסניפי
הסתדרות המורים )ראה רשימה בעמ‘  ,(38או למשרד הקרנות ,בשדרות שאול המלך  ,8תל אביב מיקוד
 .6473307ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק באמצעות דוא"לcontact@kranoth.org.il :
 .6טופס תמריצים:
הטופס מיועד לחוסכים במסגרת התמריצים ,לצורך קבלת אישור הממונה על התמריצים.
יש להחזיר את הטופס לבנק הבינלאומי הראשון  -קרנות השתלמות למורים ,ת.ד ,8224 .תל אביב,
 ,6108102לא יאוחר מ.1/7/18-
 .7צילום תעודת זהות:
במידה ועליך לצרף צילום תעודת זהות ,הודעה על כך תופיע בטופס מס’  1סעיף ו’.
היציאה לשנת השתלמות מותנת בהגעת כל המסמכים לקרן ההשתלמות ,מלאים וחתומים כדין.
עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים במהלך שנת ההשתלמות.
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המסמכים הנדרשים בסיום שנת השתלמות:
אישורי סיום לימודים:
עם סיום שנת ההשתלמות ,יש להמציא אישורי סיום לימודים מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים
שאושרה לך לימודי חובה ולימודי השלמה.
חובת הגשת האישורים חלה גם על המשתלמים בחו“ל וגם על המשתלמים בחצי שנת
ההשתלמות.
האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים:

שם ומשפחה ____________________________
ת.ז__________________________________ .
כתובת ________________________________
למד/ה בשנת הלימודים תשע“ט )(1.9.18 - 31.8.19
בקורס/ים ______________________________
בהיקף של ____ שעות שבועיות )____ שעות שנתיות(
ועמד/ה בכל מטלות הקורס/ים.
חותמת המוסד וחתימה ____________________

הערות:
 .1אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות ישראליות  /מכללות אקדמיות:
ניתן לשלוח גיליון ציונים רשמי וחתום ,במקום האישור הנ“ל.
 .2אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות חו“ל:
יש להמציא גיליון ציונים רשמי ,מפורט וחתום מאת אוניברסיטת האם או מהשלוחה הישראלית
וזאת בתנאי שהשלוחה הוכרה ע“י המועצה להשכלה גבוהה ,הכולל את הפרטים הבאים :שם
ומשפחה ,מס‘ ת.ז ,.לימודים לתואר ____ ,תאריך תחילת וסיום הלימודים ,רשימת הקורסים
שנלמדו ,סה“כ היקף השעות שנלמדו בין התאריכים 1.9.18-31.8.19
 .3אישורים בגין לימודי שפה בחו“ל:
יש להמציא אישור רשמי וחתום על סיום לימודים מבית הספר בחו“ל בו התקיימו הלימודים.
האישור יכלול :שם ומשפחה ,מס‘ ת.ז ,.תאריך תחילת וסיום הלימודים ,סה“כ היקף השעות
שנלמדו.
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הנחיות למילוי טופס 1
בקשת יציאה לשנת השתלמות תשע“ט
• נא לוודא את נכונות הפרטים האישיים המודפסים על גבי הטופס .יש להודיענו בהקדם על כל
שינוי שחל בפרטים.
• קרא/י בעיון סעיפים א‘ ו-ב‘ בנושא התחייבות והמשך חיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות.
• מלא/י את שם קרן הפנסיה עפ“י הפרשות מעסיקך ,ערב היציאה לשנת ההשתלמות ,בהתאם
לסעיף ד‘ .אם המעסיק אינו משרד החינוך ,יש לצרף העתק מדו“ח קרן הפנסיה.
• מלא/י את פרטי חשבון הבנק שלך בהתאם לנדרש בסעיף ה‘  -לחשבון זה יופקדו הכספים
המגיעים לך מקרן ההשתלמות במהלך שנת ההשתלמות .יש לצרף אישור ניהול חשבון או
צילום המחאה.
• שלח/י לבנק לפי הכתובת המודפסת בראש טופס  ,1את כל המסמכים הנדרשים לצורך יציאה
לשנת השתלמות כמפורט בסעיף ו‘) ,פרט לתכנית הלימודים  -טופס  ,2אותו יש לשלוח
למשרדי הנהלת הקרנות(.
• יש לחתום במקום המיועד ולהחזיר את טופס  1לבנק הבינלאומי עד לתאריך .15.6.18
הערות:
 .1אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד ,ביציאה לשנת השתלמות ,ינוצל המחזור האחרון.
לפרטים והבהרות ניתן לפנות לבנק הבינלאומי הראשון ,רח‘ קיבוץ גלויות  ,34ת“א
טלפונים.*5339 ,03-7706060 :
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ĆĎĆą°đğĈğğĆĊğĐđČĊđĞđĞĎĖęĊčĉğą

PLVKWDOPLPBKLV#ÀELFRLOđĎĎēđĊą đąĝĞĎğĈĊćąĎđėĊęĜĕĆĎęĎĕĖĊĎēĊąđĕĎĆĉĜĕĆĉĎęĎĕĖğĊėěēąĆĒćČĊđĞđĔğĎĕ
đąĝĞĎĆĒĎĝĊēĉğĊĝĈğĖĉ

ďĊĕĎČĉĈĝĞē

ğĊĕĕćĊĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉğĊĕĝĜ
ēėĆğđĉĕēĉĝĆČ

ĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉğĊĕĝĜ
ĒĎČĜęēĊĒĎĝĕĎēĖĎĝĊēĒĎĎĕĊĐĎğ
ēėĆğđĉĕēĉĝĆČ
ćĉěčĒąčąĄĐĞćĞĞĉčĉĐĆęĉąčě ċĜ
www.kranoth.org.il ¯ĕěĘ¯ĐČ

ĎčĜĄĞ

ĖęĊč


ĊĭĞĜĘĕĒ

čėĞğ°ğĊēđğĞĉğĕĞđĉąĎěĎğĞĜĆ
ğĊēđğĞĉğĕĞĎěČ

ĉąđēğĊēđğĞĉğĕĞ

ėčĔĕđĝ

ėčĔĕĜĘĕĒ

ěĔąćĉě

ěĔąĈđĝ

ĒĎĐēĖēĊĒĎĝĊĞĎą Ċ
ğĊēđğĞĉĉğĊĕĝĜēėĆğđĉĕēĉĝĆČğĊĕĕćĊĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉĉğĊĕĝĜĝĊĞĎąĆğĎĕğĊēğĊēđğĞĉğĕĞđĎğąĎěĎĎĐĎđėĊĈĎ
ĔđĉđčĝĊęēĐĒĎĐēĖēĉĊĒĎĝĊĞĎąĉĘĊĝĎěĆĊēėĆğđĉĕēĉĝĆČĒĎČĜęēĊĒĎĝĕĎēĖĎĝĊēĒĎĎĕĊĐĎğĒĎĝĊēđ
 ćĖ ĕĘĉČąđčćĉĒčĐĞčĔďĞĜĉĝčĄĐĈĝěą¯
 ćĖ  ĕĒĕĘĉČ¯
ćĖ ĬĈėčĖĕąĞĔččĚĝēĉąĝċĈčČĜĘĐđčĒĄĉĞĈēĉąĝċĐĉĈčĔĜĉĝčĄĉĄĈĄċĒĈđĉĐčĚ¯

čĐĖĉćččďĉėĜĉĚĒĈđĐĞĝĒĐĎčĜćĒĈĞĉĄĜĉĈĐĈĊĐĐďąĉĐčĖĐđčČĜĉĘĒĈđčĘčĖĕąĜĉĒĄĐčĞĒďĕĈĞĄĞĄĊąĜĝĄĒĉĜčĈĚĒčĔĔĈ
ĈĜĝĉĄĝđčćĉĒčĐĈĞčĔďĞĐđĄĞĈąĐĖĉĘąđčćĉĒčĐĐĞĉĘĉĘďĞĉĒĐĞĝĈĐĞĉĉĐĔĈĞĉčĉďĊĐĉĞĉĒĐĞĝĈčěĔĖĒĐčĞĉĄďĊčďčĐĖđďĕĉĒĉ
ćĉĒčĐĜďĝđĉĐĝĞĜąćąĞĉĄĞďĒĕĄĞĄĚĒĈĐĉēĜěĈčćčĐĖ
ĉğĎēėĉğēĎğČ

ĎčĜĄĞ

וצריך גם לחתום
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P

ēĉąĝċĜĘĕĒ

¨AĀď÷øĈüċú

ğĊĆĎĎČğĉ ą
ĞĐąěĐĞčĄďĊčĔĄĉĞĉĒĐĞĝĈĞĜČĒĐđĉĐĝĞĄĐĐĈĝĘĉċčĐĈĜĝĉĄĉĐčĄĉĈĉČĖĝĞĞĉĒĐĞĝĈĞĔĝĐĞĄĚĐĞĝěąĒčĔĔĈĉĐčĄĉĈ
ĎĝĊēĒĎĎĕĊĐĎğĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉğĊĕĝĜ ēėĆğđĉĕēĉĝĆČğĊĕĕćĊĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉğĊĕĝĜĈěčĔĖĒĝčĘďđčĜċĄđčĒĉĐĝĞĉđčěĔĖĒ
ēĒěĐćďĈĊąĞąččċĞĒĒċĈčĔĄēėĆğđĉĕēĉĝĆČĒĎČĜęēĊĒĎĝĕĎēĖ
ĄčĈĝĈąčĕĐďĒĉĄēĜěĈčĘĐďčĞĉąččċĞĈčĄĔĞĒĉĈĝĐďčĄĔĞĜĘĄđĄ  ĜĝĉĄĞĝąĚĒĈĞčĔďĉĞčĘĐđčćĉĒčĐĐĞĉĒĐĞĝĈĈĞĝĘĉċĞĄĝčćěĈĐ
ĐďĜčĊċĈĐĞąččċĞĒčĔĄčĐđčĖčĆĒđĔčĄĝđčĒĉďĕēĜěĈĒĉĒĐĉĝč
ĞĔĝčĚċ ĈĜĝĒ¯ĒĜĞĉčĜďĝąĞĉĒĐĞĝĈĈĞĘĉěĞąćĉąĖĐĄĐčĐ
čĔĒĒĖčĆĒĈčďĈđčďĕĒčĔĄēďĉĈĔĉĝĄĜĈĝčĜćčĘĐčĔĒĒĝĜćčĝđĉďĕ
čĞĖčćčĐĉĄąĉčĝĞĉĄĜĉĈĐďđččěĐĉ ĈĜĝĒćĖĞĉĒĐĞĝĈ
ĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝąčĐĉĖčĆčĝđčěĔĖĒĈĒĈďĉĔč
ēďĉĞĒĉĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝđĉĞĒđčĔĝĞĉċĘĐĈĄĜĉĈĞćĉąĖąĎčĝĒĈĐ 
ĞąĝĈ ĞĄ ĝĉĜćĐĉ ĞĉĒĐĞĝĈĈ čěĔĖĒ ĞĄ ĜĉĚĖĐ ĞčĄĝĜ ĄĈĞ ēĜěĈ  đĄ ĄĐĄ ĈĝĘĉċĐ čĞĄčĚč čĔĘĐ ēĉĜċĄĈ čěčĕĖĒ ĐĚĄ ĜĞĉč ĉĄ đččĞĔĝ
ćĖĉĒĉĞĉĄĐćĖčĐĉĒĐĉĝĝĞĉĒĐĞĝĈĈčěĔĖĒ
čĄĔĞĄĐĒĄĄĐđĄĞĉĄĐĒĆĉđččĉĚčĘąđčďĊĒĈđčĄĔĞąěĉċĈčĘĐĝĉĜĘĄ
ĞĄĖĉĜĘĐčĐĖēĜěĈĒĈĄĉĉĐĈĞċčěĐĐĝĈĜěĒąčďąččċĞĒčĔĄĉčĐĖĉćč  ĞĘĉěĞąčĞĐąěĝđčĒĉďĕĈĐďĞĄđďĐĜčĊċĈĐĈĊąĞąččċĞĒčĔĔĈĈĊ
ēĜěĈĞĐĈĔĈĞČĐċĈĐđĄĞĈąĈćĒĚĈĉĞčąčĜĐĐĉďĈĊĐďĉĞĉĒĐĞĝĈĈ
ĝĄĜĒĜĉĝčĄčĘ¯ĐĖĉĄĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝĐčĞĄčĚčđĜČĈĄĉĉĐĈĈĞĜĞč
ĜĄĝĔ ĎĄ ćąĖ ĉą ćĕĉĒ ĉĞĉĄĐ ąĉĝĐ ĞĉąččċĞĈĒ ĉĜĜċĝĐ ĝěąĒĈ 
ĈčĈčĝĈĄĉĉĐĈĈĐĝčĘĉĕĈēĉĖĜĘĈćĖĉĒĞĄđčćěĈĐēĜěĈĞĄĒąĞďąĉ
ĉĞĝěą ĞĜċĄ ĞĉĐĖąą ĄĚĒĔĈ čďĉĔčċ ćĕĉĒą đčĔĝ ĞĉċĘĐ ćĉąĖĐ
đĄĞĈąĉĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝđĉĞčĔĘĐđčĝćĉċĈĝĉĐĝćĖĜċĉĄĒĈĐďĐ
ēĜěĈĞĉĜčďĊĒąēĉćčĞ
đćěĉĒĈēĉĖĜĘĈćĖĉĒĐđččĝćĉċĈĈĄĉĉĐĈĈĜĊċĈčĒĉĐĝĞĉĒĄĞĉčĎďĐ
 čĐĝěĔąĈēĉąĝċąčĝćĉċąĉčċĐĈĄĝĜĈĈĞĒĄĞĈĞĉąĜĐ
ċĉČčąĉ čĒĉĄĐ ċĉČčąą ĞċČĉąĒ čĔčĄ ĞĉĒĐĞĝĈĈ ĞĘĉěĞą čď čĐ Ėĉćč 
ĐďĒċĉČčąąčĞĉĄĞċČąĒĈĔčĄēĜěĈĝčĐĖĉćččďĞĄĊąĜčĈĚĒčĔĄ  ċĉČčąĐćĕĉĒĐĞĉĜčĝčĉĄĞđĐĞĝĒčĔĄĉąćĕĉĒĈčĖđĐĝĐčĐĖĉĞĉĄčĜą
čĒĚĖąĆĄćĄĎďčĘĐĞĉčĝčĄĞĉĔĉĄĞēčĆąđčĔĉďčĕćĆĔďĄĉĈĝĆĉĕ
ĈĄĚĉĞďĉĒĜĆččĝćĕĘĈĉĄěĊĔĐďĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝĐċĉČčąĈčĒćĞĄčĒĉĄĐ
ĞĉĒĐĞĝĈĈĞĘĉěĞąđčĄĞĒċĉČčąĐ
čĐĖěĜĉĐĉċčĐĔďđĉĐĝĞčĄĒĉĄĉĞċČĉąĒĄĐčĞĉčĈĒ
ĜċĄĐěĜĉćąĐąĈĝěąĉĔčĈĈĊĕĘĉČčďčĐĖĉćččďĈĜčĈĚĒčĔĄ  čĞĉčĉąččċĞĈĜąćąĈěčćąĎĜĖĞēďčĔĘĐĉĄĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝĎĐĈĒąčďčĐĖĉćč 
čĐĜĝĉĄĞčĞĉĄďĊčĄĔĞĉĞĉčĘĕďĈčĞĉčĉąččċĞĈčĉĐčĒĜąćąĈěčćą
đčĖčĆĒĈđčĒĉĐĝĞĈĒĉďĉĔčēĈčďĈđčďĕĒčĔĄĞąččċĄĚĒĄđĄĉĞĉčĘĕďĈ
ĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝĐĈĄčĚčĈ
ĝĜćĔďĈćĒĚĈĉĞčąčĜĞĘĕĉĞąĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝąčĐ
ĞĈĊČĝČąđĒĎđČĉąĊĊđĉĉđĞĔĊėĝęĉĎĈėĊēĊĉąĊĊđĉĉğąĊėĝęĒĝčĔĊğĆĞđĉąĎěĎĉĈėĊēĆĊĔĝĜĉēĉąĊĊđĉĊđĆĎĜĞĒĎğĎēė Ć
ğąċĒąğĉĆĊĕğĞĎĎĞĈĊČĉĝċČĉĉĎēĊđĞğĊ°đĔĐĈĊėĎĎęĊĖĉĔĊėĝęĉĔĊĐĖČğĊĕĞđėēđĞĘĖĊĕĔĊĐĖČĝĊċČēĒğĊĐċđĔĎąĊ
ğĎēėĉēĔĝĜđĊėĎćĎĞĊĒĎėĎćēĉĆĊČĉĎēĊĐĖąĊđēĔĊėĝęğČčĆĉđğĊēđğĞĉğĕĞđĉąĎěĎĉĎĕęđĉąĊĊđĉĉğĝğĎđĞĎĈĎĎēĔĊėĝęĒĊĜēĆ
ċċĜđĊĎĈĎĎēĔĊėĝęđĉąĊĊđĉĉĎęĖĐğąĈĎēėĉđĊĉĞđĐĒĊđĞğĆğĎēėĉđĞĉĈĎēėĎąğėĆğĎąĞĝĔĝĜĉąĉğĉąĊĊđĉĉĒĐĖĉĎęė
ğĊēđğĞĉĉğĕĞĆğĎēėđĒĎėĎćēĉĒĎĜĕėēĉğĊĆĝđĔĝĜĆğĎēėĉĒĞđėĒĎĈĜęĊēĉĒĎęĖĐĉēĊėĝęĕąđĞĉąĊĊđĉĉĎēĊĐĖğą
ĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝđĉĞąēĉďĕċĎĝĒĈ ć
ĞĉĔěĞĐđĄĞĈąĞĉĒĐĞĝĈĈēĜěąĎĉĕċĐĎčĝĒĄ¯ąĈćĉąĖĐčąĉĝđĖĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝđĉĞĜċĄĐčďĈĊąđďĖčćĉĒčĔĔĈ 
čĞĜĉďĝĒĒĞĉĜčĝčĞĉĒĐĞĝĈĈēĜěĐđččĉďčĔĈĖĉĚčąĎĜĉĚĐčěčĕĖĒĐĞĉĔĘĐđďċĉďĞĄĈĘčĒčĔĔĈđĖĘĐđĖĘĒĈĔččĈĞĝčĘď
ğĎČĐĊĕĉđĉĕĞĆĜĎĖėēĉğĊĞĝęĉĎęėĉĎĖĕęĉĔĝĜĒĞ Ĉ
ĉĎĖĕęĉĔĝĜđĝĊČĎąĆĒĎęĖĐĉğĝĆėĉĔĎćĆğĎĆĎĝĎĝąĊčĜąĆĊĞĎČĆĜėĒđĞđĉğĊĕđĞĝĆĜėąđĞĞĝĈğĔĝĜĉĒąĞĎđėĊĈĎ 
ĎđėđĊČĎđĕĉĒĊđĞğĉ
ĔĝĜĉēĒĎēĊđĞğĊĒĎĜĕėēğđĆĜđ ĜĕĆĔĊĆĞČĎčĝę ĉ

הכתובת
למשלוח טופס
זה והמסמכים
‘הנזכרים בסעיף ו
2 דלהלן )פרט לטופס
בקשה לאישור תכנית
.(לימודים

לקרוא בעיון

נא להקפיד למלא
במדויק שם קרן
.הפנסיה
למלא פרטי
- חשבונך הפרטי
.אפשרי בכל בנק
אלה המסמכים
הנדרשים כדי
לאפשר יציאתך
.לשנת השתלמות

יציאה לחצי שנת השתלמות:
ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאי שבתון ,אף לשנים לא עוקבות )כל שנה עומדת
בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות( ולקבל מהקרן מחצית הזכויות המקובלות ,במשך שנתיים.
למשתלם בחצי שנת השתלמות הממשיך את עבודתו באותו מקום עבודה )כמו לפני היציאה
להשתלמות( הניכוי לקרן ימשך .הניכוי יהיה למחזור חיסכון חדש או המשך במחזור חסכון קיים,
שאינו מנוצל לשנת ההשתלמות.
מי שעובד במקום עבודה אחר צריך לפנות בכתב אל הבנק הבינלאומי הראשון  -קרנות
השתלמות למורים ,ת.ד ,8224 .תל אביב  ,6108102לדווח על פרטי המעסיק ולצרף תלוש
משכורת.

חישוב שיעור המשרה הממוצע:
בטופס לאישור תכנית הלימודים צויין שיעור המשרה הממוצע לשנות החיסכון ,כפי שידוע לנו
בעת הדפסת הטופס.
נתון זה מתקבל מחישוב הממוצע של שיעורי המשרה בכל אחת משנות החיסכון )ולא רק על פי
שיעור המשרה בשנת החיסכון האחרונה(.
שיעור משרה זה הינו זמני ושיעור המשרה הסופי ,שעל פיו נקבע המענק החודשי ,יקבע רק
לאחר קבלת כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם ומהמעסיק.

תשלומים המגיעים למשתלם בשנת השתלמות:

 .1המענק החודשי:
בתחילת כל חודש ,החל בחודש אוקטובר ) 2018מענק ספטמבר( ,יקבל המשתלם מענק
השתלמות .הכסף יועבר לחשבון הבנק של המשתלם ותלוש מיוחד ,המפרט את תשלומי
המענק ,ישלח לביתו.
גובה המענק נקבע לפי:
א” .שיעור משרה ממוצע“ שהוא ממוצע המשרה שלך במשך כל שנות החיסכון המנוצלות
לשנת ההשתלמות ובהתאם לתקנות.
ב” .שיעור ההשתלמות“ המבטא את מספר חודשי החיסכון המנוצלים בשנת ההשתלמות
הנוכחית .במידה והנך רוצה לשנות את שיעור ההשתלמות) ,בכפוף למס‘ שנות החסכון
העומדות לזכותך( עלייך להודיע בכתב לבנק הבינלאומי .בקשות לשינוי שיעור השתלמות,
יש להעביר בכתב לאחר קבלת מענק השתלמות ראשון לפחות ) .(1/10/2018העדכון
יהיה רטרואקטיבי.
שני הנתונים האלה מודפסים על גבי טופס ”בקשה לאישור תכנית לימודים לשנת
ההשתלמות תשע“ט“.
ג .המענק מחושב באופן הבא :משכורת אחרונה במשרה מלאה ) 100%משרה כוללת רכיבים
פנסיוניים בלבד( מוכפלת בשיעור ההשתלמות ובהיקף המשרה הממוצע.
ד .שינויים רטרואקטיביים בשכר עובדי ההוראה ,שתחילתם מספטמבר שנה קודמת לשנת
ההשתלמות ולכל המאוחר סוף חודש אוגוסט ,יחולו במלואם גם על מענק ההשתלמות
המשולם לעמית/ה המשתלם/ת.
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לנוחיותך ,להלן טבלת שנים עבריות:
תשמ“א
תשמ“ב
תשמ“ג
תשמ“ד
תשמ“ה
תשמ“ו
תשמ“ז
תשמ“ח
תשמ“ט
תש“ן
תשנ“א
תשנ“ב
תשנ“ג
תשנ“ד
תשנ“ה
תשנ“ו
תשנ“ז
תשנ“ח
תשנ“ט
תש“ס
תשס“א
תשס“ב
תשס“ג
תשס“ד
תשס“ה
תשס“ו
תשס“ז
תשס“ח
תשס“ט
תש“ע
תשע“א
תשע“ב
תשע“ג
תשע“ד
תשע“ה
תשע“ו
תשע“ז
תשע“ח

מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-
מ-

9/80
9/81
9/82
9/83
9/84
9/85
9/86
9/87
9/88
9/89
9/90
9/91
9/92
9/93
9/94
9/95
9/96
9/97
9/98
9/99
9/00
9/01
9/02
9/03
9/04
9/05
9/06
9/07
9/08
9/09
9/10
9/11
9/12
9/13
9/14
9/15
9/16
9/17
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עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
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8/81
8/82
8/83
8/84
8/85
8/86
8/87
8/88
8/89
8/90
8/91
8/92
8/93
8/94
8/95
8/96
8/97
8/98
8/99
8/00
8/01
8/02
8/03
8/04
8/05
8/06
8/07
8/08
8/09
8/10
8/11
8/12
8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18

שיעור ההשתלמות יהיה כמפורט בטבלה:
משך תקופת החיסכון

חודשי החיסכון

 6שנים
 6שנים  8 +חודשים
 7שנים
 7שנים  8 +חודשים
 8שנים

72
80
84
92
96

שיעור המענק
שנה מלאה
66.66%
74.06%
77.77%
85.18%
88.88%

שיעור המענק
בחצי שנת השתלמות
33.33%
37.03%
38.88%
42.59%
44.44%

בקשות לשינוי שיעור השתלמות ,יש להעביר בכתב לאחר קבלת מענק השתלמות ראשון
לפחות ) .(1/10/2018העדכון יהיה רטרואקטיבי.
 .2החזר שכר לימוד:
הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר.
אי לכך שכר הלימוד בשנת הלימודים תשע“ט ובכלל ישולם בהתאם להחלטות ממשלת
ישראל.
המשתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד .הסכום שיוחזר יקבע לפי מספר השעות המאושרות
בכל אחד ממוסדות הלימוד הרשומים בתכנית הלימודים שאושרה לך ועד לגובה שכר הלימוד
המקובל בקרנות.
שכר הלימוד המירבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ ,הבסיס :עבור 16
ש“ש  100% -שכ“ל .ולכן ,עבור כל  1ש“ש ,יתקבל החזר של עד  1/16משכר לימוד המקובל
באוניברסיטאות בארץ.
בהנחה ששכר הלימוד האוניברסיטאי בשנת הלימודים תשע“ט יהיה כ 13,781-ש“ח )הסכום
המדוייק מתפרסם ב ,(16.8.18-אזי עבור כל שעה יוחזר סך של עד כ 861 -ש“ח.
אופן חישוב החזר שכר לימוד:
על מנת שמשתלם ינצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד העומד לרשותו  ,החזר שכר
הלימוד יבוצע בשיטת ” הסל התקציבי ”.
לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה.
סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי חובה  ,יהיה בהתאם לסה“כ שעות החובה
שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.
סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי ההשלמה  ,יהיה בהתאם לסה“כ שעות
ההשלמה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.
לדוגמא :משתלם שאושרה לו תכנית לימודים בהיקף  12ש“ש על פי החלוקה הבאה:
 9ש“ש לימודי חובה ) במספר מוסדות לימוד (
 3ש“ש לימודי השלמה ) במספר מוסדות לימוד (
זכאי לסה“כ החזר שכ“ל בגין לימודי חובה 9 x 861 :סה“כ כ₪ 7749 -
וזכאי לסה“כ החזר שכ“ל בגין לימודי השלמה 3 x 861 :סה“כ כ.₪ 2583 -
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משתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד והוצאות נלוות ,לא כולל תשלום בגין חומרים.
לא יוחזרו דמי מנוי למועדון  /קאנטרי קלאב אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים שם.
הזכאות לשכר לימוד היא רק עבור לימודים שיתקיימו בשנת ההשתלמות ,כלומר תחילתם לא לפני
 1/9/18וסיומם לא יאוחר מ.31/8/19-
הערה :עובד/ת הוראה בשנת השתלמות מלאה שהיקף משרתו/ה  75%ומעלה ,הלומד/ת
באוניברסיטה ישראלית יקבל/תקבל  100%שכ“ל אם היקף לימודיו/ה  12ש“ש ומעלה לתואר ראשון או
 8ש“ש ומעלה לתואר שני.
עובד/ת הוראה בשנת השתלמות מלאה ,שהיקף משרתו/ה  75%ומעלה ,הלומד/ת במכללה אקדמית
ישראלית יקבל /תקבל  100%שכ“ל אם היקף לימודיו/ה  12ש“ש ומעלה לתואר ראשון או  8ש“ש
ומעלה לתואר שני וזאת בתנאי שהמכללה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה ישראלי וקיבלה הסמכה
מהמועצה להשכלה גבוהה ,להעניק תואר במסלול הלימודים שנבחר ע“י עו“ה.
החזר שכר לימוד והוצאות לבעלי תואר שלישי ,ראה/י עמוד .22
ההחזר יתבצע באחת משתי הדרכים:
א .החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות:
תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר ,לאחר חתימת המשתלם על הרשאה לחיוב
חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים:
 (1המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת ,ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים.
 (2מספר השעות ,הרשום בטופס תכנית לימודים ,זהה לזה שבפועל.
 (3מספר הזהות ע“ג ההרשאה לחיוב חשבון זהה למספר הזהות הרשום בקרן.
הערה :גם במוסדות שבהם קיים הסדר גביה באמצעות הרשאה לחיוב הקרן ,בחירת אמצעי תשלום
שכר הלימוד ,נתונה להחלטתך .אם מסיבה כלשהי תמצא/י לנכון לשלם את שכר הלימוד במקום
לחתום על הרשאה לחיוב חשבונך בקרן ,תכבד הקרן את הקבלה שתמציא/י )בצירוף מכתב שבחרת
לשלם באמצעות קבלות( ,ויוחזר לך שכר הלימוד ששילמת ,כמוסבר בסעיף ב‘ ,דלהלן.
התשלום יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות )לפי המוסבר בעמ‘ .(20
ב .החזר שכר לימוד על-פי קבלות:
תשלום שכר הלימוד יבוצע בהתאם לתכנית ההשתלמות המאושרת ,כנגד קבלות רשמיות בלבד
ולפי זמן פירעון של התשלום )לדוגמה :תשלום שמועד פרעונו  ,15/1/19יוחזר במענק חודש ינואר
 ,2019המשולם ב.(1/2/19-
ההחזר יכלל במענק החודשי באופן הבא :ההחזר בגין קבלות ,שתתקבלנה בבנק הבינלאומי
הראשון עד ה 15-לחודש ,יתבצע במענק הקרוב .ההחזר בגין קבלות ,שתתקבלנה לאחר ה,15-
יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.
ההחזר יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות )לפי המוסבר בעמ‘ .(20
קבלות יש להגיש לבנק הבינלאומי הראשון  -קרנות השתלמות לעו“ה ,ת.ד ,8224 .תל אביב,
 ,6108102או לכל אחד מסניפי הבנק עד לתאריך  ,15/8/19על מנת לקבל החזר במענק האחרון
 .01/09/19חובה לציין על הקבלות את מספר תעודת הזהות ואת שם המשתלם.
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בתשלום המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד למשתלמים במוסדות הגובים באמצעות
הרשאה לחיוב חשבון:
• בטור התשלומים )זכות( יופיע הרישום :החזר שכר לימוד והסכום.
• בטור הניכויים )חובה( יופיע הרישום :ניכוי שכר לימוד והסכום.
למשתלמים ששלחו קבלות:
• בטור התשלומים )זכות( יופיע הרישום :החזר שכר לימוד והסכום.
הערה :לא יוחזרו כספים ששולמו עבור מנוי למועדון ספורט ,לתאטרון ,לבריכת שחיה וכו‘.
החזר הוצאות ושכר לימוד לעו“ה בעלי תואר שלישי:
יאושרו התשלומים הבאים ,לאחר הצגת קבלות רשמיות כחוק ,ובתנאי שסה“כ התשלומים לא
יעלו על שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת:
א .הוצאות בגין עבודת מחקר :צילומים ,הדפסות ,תרגומים ,עריכה לשונית ,סטטיסטיקה וכו‘
החזר על סמך קבלות רשמיות )לא כולל רכישת ציוד(.
הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד  100%משכ“ל אוניברסיטאי ,בתנאי שלא
יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת.
ב .הוצאות השתלמות ,השתתפות בכנסים או עריכת מחקר בחו“ל :הקרן תממן השתתפות ב:
דמי הרשמה ,טיסה ,נסיעה ואש“ל ,עפ“י נוהלי הדיווח והתעריפים הנהוגים במשרד החינוך.
הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד  25%משכ“ל אוניברסיטאי ,בתנאי שלא
יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת.
ג .גובה שכר הלימוד בקורסים מיוחדים שיש להם זיקה לתחום העבודה או המחקר של
המשתלם ,לא יחושב לפי ערך שעה רגיל  -ניתן יהיה במקרים מיוחדים ובאישור מראש,
לשלם שכ“ל גבוה מהנהוג בקרנות ,לכל יחידת לימוד ,בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר
הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת.
ד .תינתן גמישות מירבית באישור תכנית בין שעות לימוד חובה והשלמה.
החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת דוקטורט ,לעו“ה בעלי תואר שני ,הלומדים לתואר
שלישי:
הקרן תאשר החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת מחקר ,ללומדים לתואר שלישי ,בהתאם
לזכאות המשתלם וכנגד הצגת קבלות רשמיות כחוק.
ההוצאות המאושרות :צילומים ,תרגומים ,הדפסות ,עריכה לשונית ,סטטיסטיקה )לא כולל
רכישת ציוד(.
הסכום המקסימאלי שיאושר יהיה עד  75%משכ“ל אוניברסיטאי )=  12ש“ש בשנת
ש“ש בחצי שנת השתלמות( ובתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד
השתלמות מלאהׁ 6/
בהתאם לזכאות המשתלם.
 .3החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית )במסגרת תמריצים(:
המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות
ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח .החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים
של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי .עובד,
הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי ,יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי הזכאות ולפי תעריפי
התחבורה הציבורית באותם קווי נסיעה בין-עירוניים בלבד.
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בקשה לקבלת ההחזר צריך להגיש ישירות לבנק הבינלאומי הראשון  -מחלקת קופות גמל/
קרנות השתלמות לעובדי הוראה ,על גבי טופס דיווח על נסיעות ,שניתן להוריד מאתר
האינטרנטwww.kranoth.org.il :
הזכאים להחזר הוצאות נסיעה:
הוצאות נסיעה בינעירונית יוחזרו למועסקים בדירוג עובדי הוראה באחד מהתפקידים :מפקחים,
מנהלי בתי ספר ,מורים ,גננות ומדריכים ,העובדים וגרים באזור עדיפות לאומית ,בתנאים אלה:
• אושרו על ידי היחידה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך לצאת לשנת השתלמות.
• ממשיכים לגור ביישוב שבאזור עדיפות לאומית.
• עמיתים שחסכו ערב היציאה של שנת ההשתלמות במסגרת תמריצים.
הערות:
א .החזר הוצאות נסיעה למשתלמים בשבתון מלא ,לא יעלה על שתי נסיעות בשבוע.
למשתלמים בחצי שבתון ,נסיעה אחת בשבוע בלבד.
ב .אין לדווח על הוצאות נסיעה עתידיות.
ג .טופסי דו“חות נסיעה ,יש להגיש למחלקת קרנות ההשתלמות בסניפי הבנק הבינלאומי
הראשון עד לתאריך .31/7/19
ד .יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד.
ה .ניתן להוריד טפסי נסיעות מאתר האינטרנט
 .4ביטוח לאומי:
מורה בשנת השתלמות העובד במשרה חלקית ,בשכר או במשכורת ,בכל אותה תקופה -
אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ,כי התשלום מתבצע באמצעות מעסיקו .מורה בשנת
השתלמות שאינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי לשם שמירת זכויותיו בשנת
ההשתלמות ,ישירות למוסד לביטוח לאומי .הקרן תחזיר לו את תשלומיו על פי קבלות מהמוסד
לביטוח לאומי ,ובלבד שהתשלומים לא יעלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט במוסד להשכלה
גבוהה או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד ,זאת כפי שיקבע על ידי המוסד
לביטוח לאומי )בשנת הלימודים תשע“ז סכום תקרת ההחזר הינו  686ש“ח(.
יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי .ההוצאה חלה על
המשתלם ,והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה) .בעת הפנייה למוסד לביטוח לאומי יש
להצטייד באישור חל“ת ובתלוש משכורת אחרון(.
המשתלם יקבל החזר לאחר שימציא קבלות על תשלום שבוצע באמצעות כרטיס אשראי /
הוראת קבע  /אישור תשלום ,המופק באמצעות האינטרנט.
קבלות בגין תשלום ביטוח לאומי ,יש להגיש לבנק הבינלאומי הראשון ,קרנות השתלמות לעו“ה,
ת.ד ,8224 .תל אביב  - 6108102עד לתאריך 31/1/20
 .5קצובת הבראה:
קצובת הבראה תשולם על פי הנהוג בדירוג עובדי ההוראה בשירות המדינה ,על פי הוותק
ובהתייחס להיקף המשרה הממוצעת של המשתלם )עד למשרה מלאה( ושיעור השתלמותו.
 .6תשלום ביגוד:
הקרן משלמת עבור ביגוד רק לעובד הוראה שמעסיקו הפריש לקרן ההשתלמות כספים עבור
ביגוד ,בכפוף לשיעור ההשתלמות והיקף משרה ממוצע עד למשרה מלאה.
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 .7דמי לידה:
עובדת הוראה בשנת ההשתלמות ,שתלד במהלך שנת ההשתלמות ,תהיה זכאית להמשיך
ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.
עמיתה אשר היתה בשנת השתלמות מטעם הקרן וילדה ,תקופת הזכאות היא החל מתאריך
ה 19-במאי בשנת ההשתלמות ועד עשרה חודשים לאחר תום השבתון.
עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי
לידה מביטוח לאומי ,זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה
המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות ,בכפוף לתאריך הלידה.
במידה ועמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת
ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.
החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות ,יחושב עפ“י שלושת המענקים האחרונים
שלפני תקופת הלידה.
מסמכים נדרשים:
לשם בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן על העמיתה להמציא המסמכים הבאים:
 .1מכתב בקשה לקבלת דמי לידה כולל פרטי בנק לצורך זיכוי.
 .2תעודת לידה.
 .3אישור זכאות/אי זכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.
במקרה ושולמו דמי לידה מהביטוח הלאומי ,יש לשלוח את פירוט התשלום.
הערה :תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לקרן עד שנה מתאריך הלידה.
 .8שירות מילואים פעיל:
להלן תקנון הקרן:
”עובד הוראה שיקרא לשרות מילואים תוך  3חודשים מתום חופשת השתלמותו יהיה זכאי
לתשלום מהקרן שגובהו יקבע מעת לעת על ידי הנהלת הקרן ,ובלבד שלא קיבל משכורת או
גמול או השתתפות או כל תמיכה כספית ממקור איזשהו“.
הערה:
משתלם ,אשר העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות ,לרבות תשלומי מענקי
השתלמות ,שכר לימוד ,הפרשות לפנסיה ,תשלומים למוסד לביטוח לאומי ,דמי לידה ,תשלום
עבור שירות מילואים או כל תשלום אחר תהא נמוכה מהסכום הכולל אשר נצבר לזכותו בקופה
בגין שנות הצבירה המנוצלות לצורך שנת ההשתלמות ,יקבל מהקרן החזר כספי בגובה
ההפרש בין העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות ,לבין הסכום הכספי שהצטבר לזכותו
בקופה ,בגין תקופת הצבירה המנוצלת לשנת ההשתלמות.
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ניכויים מתשלומי המענק החודשי:

ניכויים שוטפים :הקרן תנכה מהמענק את התשלומים השוטפים כמו :ביטוח חיים ונכות וכו‘.
הפרמיה לביטוח חיים ונכות תנוכה לעובדי משרד החינוך ולמבוטחים בביטוח חיים ונכות ממענקי
ההשתלמות בחודשים ינואר ,פברואר ומרץ .2019

זכויות:

.1

.2

.3

.4

.5

ותק:
שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק ,לאחר מילוי כל חובות הלימודים .לכן ,יש להמציא אישורים על סיום
לימודים ,מכל המוסדות כפי שאושרו בתכנית הלימודים  -לימודי חובה והשלמה כאחד.
חובת הגשת אישורי סיום לימודים חלה גם על משתלמים שלמדו בחו“ל וגם על משתלמים בחצי
שנת השתלמות .משתלם שיציג את כל האישורים הנדרשים ,יקבל אישור על שנת ותק לצורך הגשתו
למעסיק) .פרטים נוספים בעמ‘ .(15
תשלום לקרן פנסיה:
הקרן מעבירה למשתלם במהלך שנת ההשתלמות את התשלומים כפי המקובל ,לקרן הפנסיה שהוא חבר
בה .לכן על המשתלם ,לפני יציאתו לשנת השתלמות ,להודיע לקרן ההשתלמות ,בהתאם לנדרש בסעיף ד‘
בטופס מס‘  ,1את שמה המדויק של קרן הפנסיה שלו בצרוף דו“ח מקרן הפנסיה )במקרים בהם העמית
מועסק ערב יציאתו לשנת השתלמות ביותר ממעסיק אחד ,יש לציין את שמות קרנות הפנסיה בהתאם
למעסיק ממנו הוא חוסך(.
אי מסירת שם קרן הפנסיה בהתאם להפרשות מעסיקך ערב היציאה לשבתון ,עלולה לפגוע בזכויותייך
הפנסיוניות  -ניתן לוודא את שם קרן הפנסיה עם המעסיק ערב יציאתך לשנת השתלמות.
לידיעתך ,במקרים בהם הקרן תדרש ,שלא עקב רשלנותה ,לשלם עקב חישוב אקטוארי/ריבית בגין העברת
הכספים באיחור לקרן הפנסיה ,התשלום הנ“ל לא יחול על הקרן ,אלא יחול על המשתלם.
הקרן משלמת את חלקו של העמית וגם את חלקו של המעסיק.
שיעורי התשלום לקרן הפנסיה נקבעו עפ“י היקף משרה ממוצע שעל פיו מחושב מענק ההשתלמות,
שמשלמת הקרן לעמית המשתלם .תשלום זה משלמת הקרן מדי חודש במשך חודשי תקופת ההשתלמות.
אי העברת המסמכים והאישורים הנדרשים לקרן לשם מתן אישור סופי ליציאה לשנת השתלמות ,עלול
לפגוע בזכויותייך הפנסיוניות.
עבודה בשנת ההשתלמות:
משתלם בשנת השתלמות מלאה רשאי לעבוד עד  1/3משרה ואינו רשאי לחסוך עבור עבודה זו בקרן
במסלול הרגיל ,אלא בקרן המקוצרת  -קרן ”מקור“ ,המנוהלת בבנק מסד ,יש למלא טופס הצטרפות
ולצרף תלוש משכורת .משתלם בחצי שנת השתלמות רשאי לעבוד עד  2/3משרה ורשאי לחסוך בקרן
הרגילה עד לתקרה זו.
מס הכנסה:
המענקים המגיעים למשתלם מהקרן בשנת ההשתלמות ,פטורים מתשלום מס הכנסה .לצורך תיאום
מס ,יקבל כל משתלם אישורים מתאימים )במענקים דצמבר ואוגוסט( .משתלם המועסק במשרה חלקית
ימלא אצל מעסיקו טופס על מנת להקטין את המס שישלם.
מחלה בשנת ההשתלמות:
חלה המשתלם במהלך שנת ההשתלמות וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות ועקב כך
מופסק מענק ההשתלמות שלו ,יהיה זכאי העמית לחופשת מחלה במקום עבודתו הקבוע .לאחר שיחלים
העמית ממחלתו ,יהא רשאי לבחור באם לנצל את יתרת מענק ההשתלמות באופן יחסי או למשוך את
הכספים העומדים לזכותו בהתאם.
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המלצות:

 .1ביטוח תאונות אישיות:
הקרן אינה מבטחת כנגד תאונות אישיות .להסתדרות המורים יש הסדר של ביטוח תאונות אישיות.
לשם בירור ,נא לפנות למחלקת תאונות אישיות ,הסתדרות המורים ,רח‘ בן סרוק ,8
תל אביב ,טל‘ 03-6098230/1 :או באמצעות אתר הסתדרות המורים.
 .2השלמת שכר לימוד למשתלם בחצי שנת השתלמות:
משתלם בחצי שנת השתלמות ,הלומד לתואר במוסד אקדמי ישראלי ,והיקף לימודיו מחייב תשלום
שכר לימוד גבוה מזה המוחזר לו מקרנות ההשתלמות ,יכול לפנות אל משרד החינוך בבקשה
לקבלת השלמת שכר הלימוד.
פרטים והסברים מלאים לגבי הזכאות והנהלים מפורסמים בחוזר מנכ“ל משרד החינוך.
 .3עבודה לאחר תום שנת ההשתלמות:
עם סיום שנת ההשתלמות יש לעקוב אחר ביצוע הניכויים לקרן מתלוש השכר.
במידה וחל שינוי במעסיק נא ליידע את הקרן ולהמציא תלוש משכורת ,לצורך
עדכון הניכויים בקרן.
במקרה של הפסקת עבודה ,יש להודיע על סיבת ההפסקה.

תכנית הלימודים:
עובד הוראה היוצא לשנת השתלמות ,או לחצי שנת השתלמות ,חייב להשתלם.
לעניין זה ,יילקחו בחשבון אך ורק לימודים שיתקיימו בין התאריכים .31.8.19 - 1.9.18
 1ש“ש =  28שעות .עליך לבדוק במוסד את היקף הלימודים ורק אח“כ לרשום את מספר השעות
בתכנית.
משתלם בחצי שנת השתלמות רשאי לממש מחצית מהמאושר לשנת השתלמות מלאה.
כל תכנית השתלמות חייבת לקבל אישור מיועצת הקרנות )אזורית או ארצית( בכתב ומראש ,וכן כל
שינוי בתכנית הלימודים.
לאחר אישור תכנית הלימודים ע“י אחת מיועצות הקרנות ,עלייך להירשם ללימודים במוסדות הלימוד.
באם הנך לומד בהשתלמות שאינה לתואר וכדי למנוע אי הבנות ,מומלץ לבקש ממוסד
ההשתלמות ,להציג בפניך את אישור הקרנות על היקף השעות שאושרו למוסד בשנה“ל
תשע“ט וזאת טרם שליחת טופס ”בקשה לאישור תכנית לימודים“ ו/או טרם הגעתך לייעוץ
אצל אחת מיועצות הקרן.
לאור נסיון העבר ,אנו ממליצים לבדוק בעיון רב ,טרם חתימתך על טופס הרשמה ללימודים ,את תנאי
ביטול הלימודים ו/או ההרשמה ללימודים ,במידה ותחליט/י לבטל לימודיך במוסד ההשתלמות.
בנושאי גמול השתלמות יש לפנות למפקח על התפתחות מקצועית במשרד החינוך.
קרן ההשתלמות אינה עוסקת במתן גמולים )ראה/י עמ‘ .(42
אישור התכנית על ידי קרן ההשתלמות מקנה לך אך ורק זכאות להחזר שכר לימוד עד לגובה שכר
הלימוד הנהוג בקרנות ההשתלמות ואין באישור זה משום הכרה בזכאות כלשהי ,לגבי תואר או לגבי
גמולים.

מידע כללי

26

נושאי ההשתלמות המאושרים בקרנות:
במסגרת שעות החובה:
• לימודים אקדמיים לקראת תואר בכיר M.A,B.A,M.Ed,B.Ed ,ודוקטור.
• לימודי הסמכה ,רשיון הוראה ,ריכוז מקצוע והשלמות לקראת תואר.
• כתיבת תכניות לימודים ,ספרים ,חוברות ופרוייקטים ,שיש להם זיקה לעבודה
חינוכית והם מונחים על ידי מנחה ממוסד להשכלה גבוהה או ממוסד השתלמות
מוכר לצורך זה )פרוייקט אישי ראה עמ‘ .(32
• השתלמות לקידום ופיתוח מקצועי ,בתחומי ההוראה ו/או החינוך.
שימו לב !
תנאים מיוחדים לעובדי הוראה הלומדים לתואר שלישי ועוסקים בכתיבת עבודת דוקטורט.
ראו עמוד 22
במסגרת שעות החובה/השלמה:
 .1אישור לימודים בחו“ל:
תאושר עד יציאה אחת לחו“ל לצורך השתלמות בפועל למטרות שמפורטות להלן:
א .לימודי שפות בחו“ל מאושרים עד  5ש“ש ) 112שעות חובה  28 +שעות השלמה( -
הלימודים יאושרו למכסה שנעה בין שבועיים לארבעה שבועות שיוכרו:
 2שבועות  2 -ש“ש לימודי חובה  1 +ש“ש לימודי השלמה
 3שבועות  3 -ש“ש לימודי חובה  1 +ש“ש לימודי השלמה
 4שבועות  4 -ש“ש לימודי חובה  1 +ש“ש לימודי השלמה
יאושרו אך ורק לימודים המתקיימים בין התאריכים 1/9/18 - 31/8/19
משתלם הרוצה לממש בחצי שנת ההשתלמות הראשונה את  5ש“ש ) 4שבועות( ללימודי
שפה בחו“ל ,יצרף לתכנית הלימודים תצהיר ,לפיו ידוע לו כי לא יוכל לצאת בחצי שבתון
השני לחו“ל לצורך לימודים )לקבלת התצהיר ראה מקבץ טפסים בסוף חוברת זו(.
על המשתלם לבדוק מראש ותוך כדי לימודים אם אמנם הוא מקבל את השעות הנ“ל -
המשולמות ע“י הקרנות .קרנות ההשתלמות מחזירות אך ורק את שכר הלימוד נטו וכל יתר
ההוצאות ,כמו טיסות ,דיור ,כלכלה וכיו“ב  -תהיינה על חשבון המשתלם.
לזכאים ל 4-שבועות לימודי שפה בחו“ל ,תינתן אפשרות לפצל את היציאה ל 2-נסיעות
)שיאושרו מקסימום  4ש“ש חובה  1 +ש“ש השלמה( אך ורק לאותו מוסד לימודים בחו“ל
בו התקיימה ההשתלמות הראשונה.
ע“ג טופס מס‘  - 2בקשה לאישור תכנית לימודים  /טופס שינוי תכנית לימודים ,על
המשתלם לציין בשם מוסד ההשתלמות  -את שם ביה“ס בארץ דרכו מתבצעת הנסיעה
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לחו“ל ,ובנושא ההשתלמות :לימודי שפה בחו“ל  +שם ביה“ס בחו“ל בו יתקיימו הלימודים.
לטופס זה יש לצרף תוכנית לימודים מפורטת )לימודי חובה  +לימודי השלמה( מביה“ס
בחו“ל בו יתקיימו הלימודים.
ב .מסע לפולין  -יאושר מסע לפולין במסגרת לימודים בנושא השואה המתקיימים בארץ
ומוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.
ג .מלווי קבוצות בחו“ל  -יאושרו לימודים עיוניים למלווי קבוצות לחו“ל .לא יאושרו טיולים
וסיורים בחו“ל .לא יאושרו שעות לימוד עבור לווי קבוצות בחו“ל במסגרת כל שהיא ,כולל
סטאז‘.
ככלל ,לא יאושרו טיולים וסיורים לימודיים בחו“ל במסגרת שנת השתלמות.
 .2אישור לימודים ב“שבוע מרוכז“ המוכר לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך וכולל
לינה:
סדנאות  /סמינרים וימי עיון מרוכזים בשבוע לימודים מרוכז ,המוכר לגמול השתלמות מטעם
משרד החינוך ,הכוללים לינה ,יאושרו עד  2סמינרים לכל היותר ,שהיקף כל סמינר  56שעות
)= 2ש“ש( ובסה“כ עד שני סמינרים  4 -ש“ש )=  112שעות( בשנת השתלמות מלאה.
 .3סרטים והצגות:
קורסים שמשלבים הקרנת סרטים עלילתיים באורך מלא כחלק בלתי נפרד משעות הקורס
או שמשלבים צפייה בהצגות ,יוגבלו עד  8ש“ש בשנת השתלמות מלאה )כולל לימודי חובה
והשלמה יחד( ועד  4ש“ש בחצי שנת השתלמות )כולל לימודי חובה והשלמה יחד(.
 .4ידיעת הארץ וארצות העולם:
קורסים בנושא ידיעת הארץ וארצות העולם יאושרו עד  8ש“ש בשנת השתלמות מלאה )כולל
לימודי חובה והשלמה יחד( ועד  4ש“ש בחצי שנת השתלמות )כולל לימודי חובה והשלמה
יחד(.
הכוונה לקורסים עיוניים וכן קורסים בנושא ידיעת הארץ ,המשלבים סיורים וטיולים להכרת
הארץ ,כחלק בלתי נפרד משעות הקורס.
 .5יצירה ואומנות )ציור ,פיסול ,קרמיקה וכו‘(:
קורסי יצירה יוכרו כלימודי השלמה לכלל עובדי ההוראה.
לגננות ,למורות א‘-ב‘ ,למורי אמנות ולמורי חינוך מיוחד ,יוכרו קורסי יצירה בהיקף של עד  112שעות
)= 4ש“ש( כלימודי חובה בשנת השתלמות מלאה) .רק למורים לאמנות יאושרו  4ש“ש הנ“ל ,גם
בנושאי צורפות ותכשיטנות(.
קורסי היצירה יאושרו עד  8ש“ש בשנת השתלמות מלאה )כולל לימודי חובה והשלמה יחד(
ועד  4ש“ש בחצי שנת השתלמות )כולל לימודי חובה והשלמה יחד(
 .6לימודי שפה
לימודי שפה יאושרו עד מכסה של  8ש“ש )= 224שעות( בשנת השתלמות מלאה ,מתוכן עד  5ש“ש
) 112שעות חובה  28 +שעות השלמה( ללימודי שפה בחו“ל.
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במסגרת שעות ההשלמה:
פעילות בתחומי אמנות ,יצירה ,העשרה ,פעילות ספורטיבית וכו‘.
לימודים יוכרו כלימודי השלמה אם מתקיימים התנאים הבאים:
 .1היקפם  28שעות לפחות.
 .2שכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
 .3עם סיום הקורס ינתן למשתלם/ת אישור על סיום הלימודים ובו הפרטים :שם המשתלם/ת ,מס‘
ת.ז ,.תאריכי פתיחה וסיום הקורס והיקף השעות שנלמדו.
שיעורי ספורט יאושרו עד  4ש“ש בשנת השתלמות מלאה ,מתוכן עד  2ש“ש לשיעורי שחיה /
פעילויות במים .
אין מאשרים פעילויות במועדון ספורט/קאנטרי קלאב/מכון כושר שאינם מקיימים רישום נוכחות.
לא יוחזרו דמי מנוי למועדון/קאנטרי/מכון אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים בו.
אין מאשרים לימודי נהיגה.
סדנאות/סמינרים וימי עיון ,שאינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך ,הכוללים לינה,
יאושרו עד  2סמינרים לכל היותר ,שהיקף כל סמינר  28שעות )= 1ש“ש( ובסה“כ לשני הסמינרים
 56שעות )= 2ש“ש(.
בטופס הבקשה לאישור תכנית הלימודים יש לציין את שם הקורס היקפו ושם המוסד או המורה
הפרטי הגובה את שכר הלימוד.
אם הקורס אינו מוכר ע“י קרנות ההשתלמות ,ייתכן ותדרש/י למלא טופס פרטי קורס )ראה/י מקבץ
טפסים בסוף חוברת זו( ולצרף לטופס תכנית הקורס השנתית הכוללת :חלוקת מפגשים ,תאריכי
המפגשים ,מספר שעות בכל מפגש ,נושאי הלימוד בכל מפגש.
בסוף שנת ההשתלמות יש להמציא למשרדי הנהלת הקרנות אישורים על סיום הלימודים בהתאם
לתכנית שאושרה לך על ידי הקרן ,על כל לימודי החובה וההשלמה .על בסיס אישורים אלה תקבל/י
אישור לשנת ותק.

אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות.
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לוח חובת הלימודים בשנת ההשתלמות תשע“ט
שנת השתלמות מלאה
מכסת שעות ההשתלמות :החל מ 8-ש“ש עד  16ש“ש
חצי שנת השתלמות
מכסת שעות ההשתלמות :החל מ 4-ש“ש עד  8ש“ש

חלוקת השעות בין לימודי חובה ללימודי השלמה:
ניתן ללמוד את כל מכסת השעות במסגרת שעות החובה או לחלק אותן בין שעות חובה לשעות
השלמה כך שלימודי ההשלמה לא יהוו יותר מ  1/4 -מהתכנית כולה.
עובדי הוראה מגיל  45או בעלי תואר שני ושלישי זכאים לחלוקה שווה בין לימודי חובה והשלמה.
מכסת שעות ההשתלמות המוצגת בלוח חובת הלימודים הנ“ל ,נעה בין מינימום למקסימום ונתונה
להחלטתו של המשתלם.
להמחשת הדברים ניקח לדוגמא משתלם בשנת השתלמות מלאה ,מכסת שעות הלימוד תהיה:
”החל מ 8-ש“ש עד  16ש“ש“.
פירוש הדבר:
א .שהוא חייב ללמוד לפחות  8ש“ש ויכול לבחור וללמוד עד  16ש“ש.
ב .שמכסת לימודי ההשלמה יכולה לנוע בין  0ש“ש עד  2ש“ש  -אם בחר ללמוד את מינימום
השעות  8 -ש“ש בסה“כ .או בין  0ש“ש עד  4ש“ש אם בחר ללמוד את מכסימום השעות 16 -
ש“ש בסה“כ.
)משתלם מגיל  45או בעל תואר שני ומעלה יוכל ללמוד מכסה גבוהה יותר של שעות השלמה ובלבד
שמספר שעות ההשלמה לא יעלה על מספר שעות החובה(.
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כיצד לתרגם מכסת הלימודים לש“ש?
סה“כ שעות הקורס
28
56
84
112
140
168
196
224

כל  28שעות =  1ש“ש
סה“כ שעות הקורס
מספר ש“ש
252
1
280
2
308
3
336
4
364
5
392
6
420
7
448
8

מספר ש“ש
9
10
11
12
13
14
15
16

עליך לבדוק אם היקף הלימודים בקורס/ים תואם את מספר השעות שרשמת בתכניתך .בסוף השנה
תדרש/י להמציא אישור סיום לימודים בהם יצויין היקף שעות לימוד שלא יפחת מהמספר שרשמת
בתכנית.
שים/י לב :חתימת יועצת הקרן על התכנית אינה מהווה אישור לאימות היקף שעות הלימוד.

מוסדות ההשתלמות:

בטופס תכנית הלימודים יש לציין את שם המוסד הגובה את שכר הלימוד ולא את שם המוסד שבו
מתקיימים הלימודים.
לדוגמה :כאשר הלימודים מתקיימים בשלוחה של מכון ”אביב“ במסגרת הקתדרה העממית בשוהם:
א .אם שכר הלימוד נגבה ע“י מכון ”אביב“  -בטופס תכנית הלימודים צריך לרשום” :מכון אביב“
וקוד המוסד.
ב .אם שכר הלימוד נגבה ע“י ה“קתדרה“  -בטופס תכנית הלימודים צריך לרשום” :הקתדרה
העממית בשוהם“ וקוד המוסד.
יש באפשרותך ללמוד במוסדות המפורסמים במדריך זה ובאתר האינטרנט של הקרנות ,או במוסד
השתלמות אחר ,בקורס שיקבל את אישור קרנות ההשתלמות.
אם המוסד בו בחרת אינו מופיע במדריך ובאתר האינטרנט של הקרנות ,יש לצרף מסמך מטעם
המוסד ובו תכנית שנתית מפורטת של הקורס שנבחר על ידך ,הכוללת :חלוקת מפגשים ,תאריכי
המפגשים ,הנושאים הנלמדים בכל מפגש ,שעת התחלה ,שעת סיום לכל מפגש והיקף השעות.
כל המידע על מוסדות ההשתלמות המתפרסם באתר האינטרנט של קרנות ההשתלמות הוא על
אחריות המוסדות וקרנות ההשתלמות אינן אחראיות לתוכנו.
הדברים אמורים במיוחד לגבי המידע הנוגע להכרה בלימודים לצורך תעודה ו/או תואר ו/או גמולים.
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פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים:
במסגרת שנת ההשתלמות מאפשרת קרן ההשתלמות לבצע פרוייקט אישי כחלק מתכנית
הלימודים ,בהיקף של עד  224שעות שנתיות ) 8ש“ש( ,בשנת השתלמות מלאה .הפרוייקט האישי
מאושר לעו“ה בעלי תואר ראשון לפחות .ניתן לבצע אותו אך ורק במסגרת המוסדות המאושרים
לכך.
שכר הלימוד בגין הפרוייקט יוקדש למימון הנחיה מקצועית ואקדמית אישית ,עריכה דידקטית
ולשונית וכל שרות אחר ,המתחייב מכתיבת הפרוייקט וביצועו.
שכר לימוד יוחזר לזכאים ,אך ורק כנגד קבלה  /הרשאה ממוסד הלימודים המאושר בתוכנית
הלימודים )לא יוחזרו תשלומים כנגד קבלות ששולמו לספקים פרטיים(.
שכר הלימוד המכסימלי שיאושר למימון יהיה  25%משכ“ל אוניברסיטאי )שווה ערך לעלות  4ש“ש(.
נושאים אפשריים לפרוייקט אישי:
השתתפות בפרויקט חינוכי  /לימודי ביוזמת מנהלי המחוזות במשרד החינוך.
כתיבת תכניות לימודים מוזמנות ע“י הפיקוח או הנהלת ביה“ס.
כתיבת חוברות עבודה לתלמידים ו/או חוברות הדרכה למורים ,בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה“ס.
כתיבת ספרי לימוד ,בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה“ס.
כתיבת ספרי ילדים ,לפי תכנון מראש.
כתיבת ספרות דידקטית ,משחקים חינוכיים וכיו“ב ,לפי תכנון מראש.
כתיבת ספרות בנושאי פולקלור ,תרבות וכיו“ב ,לפי תכנון מראש.
כתיבת מחקר מדעי במוסד להשכלה גבוהה
המוסדות המאושרים לביצוע הפרוייקט:
מוסדות ישראליים להשכלה גבוהה.
מכללות אקדמאיות לחינוך.
מכון מופ“ת  -רשות המחקר )לעובדי הוראה בעלי תואר שני לפחות(.
תהליך אישור הפרוייקט האישי:
עובד הוראה בשנת השתלמות המעונין לבצע פרוייקט אישי באחד המוסדות המאושרים ע“י
הקרנות למטרה זו ,יגיש בקשה לאישור הפרוייקט .טופס בקשה לאישור פרויקט אישי  -ראה מקבץ
טפסים בסוף חוברת זו.
בתום שנת ההשתלמות בנוסף על האישור ממוסד הלימודים ,יש להגיש לקרנות עותק הפרוייקט,
לצורך הכרתו כביצוע חובת הלימודים בשנת ההשתלמות.

מידע כללי

32

השתלמות בחו“ל במסגרת שנת ההשתלמות:
מידע למורה בשנת השתלמות המתעתד/ת לשהות וללמוד בחו“ל בתקופה העולה על 4
חודשים:
 .1זכויותיך וחובותיך בשנת השתלמות אינם משתנים בהיותך בחו“ל .לכן כל המידע
שפורסם במדריך זה בעמודים  11-44ישמש אותך.
 .2בקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תשע“ט  -טופס  ,2יש למלא ולשלוח
למשרדנו עד ) .31.7.18הנחיות בע“מ  .(36אם טרם בחרת במוסד ובתכנית הלימודים,
מלא/י בטופס  2בעמודה ”נושא ההשתלמות“ :לימודים בחו“ל על פי תכנית שאני
מתחייב/ת בזאת לשלוח במועד מאוחר יותר .נא לציין את היעד לחו“ל וכן את תקופת
השהות המשוערת.
בעמודה ”שעות שבועיות“ יש לציין מספר שעות משוער וכן לחתום על הטופס במקום
המיועד.
 .3חישוב מספר שעות לימוד לצורך הרישום בבקשה לאישור תכנית לימודים:
כל  1ש“ש =  28שעות .יש לברר תאריכי תחילת לימודים וסיומם ומספר שעות שבועיות
במהלך תקופת לימודים ועפ“י נתונים אלה לחשב את סך כל שעות הלימוד בקורס/ים.
 .4החזר שכר לימוד יבוצע על פי קבלות .כלומר עליך לשלם שכר לימוד למוסד ולשלוח לבנק
הבינלאומי את הקבלות הרשמיות .פרטים נוספים בעמודים  .20-22הקרן תחזיר שכר
לימוד אך ורק עבור לימודים שאושרו מראש על ידי יועצת ההשתלמויות הארצית .החזר
שכר הלימוד יהיה כמקובל בארץ ולא יכסה הוצאות נילוות שאינן שכר לימוד כמו טיסות,
אש“ל וכו‘) .תנאים מיוחדים לבעלי תואר שלישי ראה/י עמ‘ .(22
 .5אישורי סיום לימודים עם סיום שנת ההשתלמות יש להמציא אישורי סיום לימודים
מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך  -לימודי חובה ולימודי השלמה.
האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים:
שם ומשפחה ,מספר ת.ז ,.שמות הקורסים ,מועד תחילת הלימודים ,מועד סיום הלימודים,
מספר שעות בכל שבוע או לחילופין מספר שעות כולל של כל הקורס/ים ,חתימה וחותמת
המוסד.
 .6קשר עם משרדנו בעת הצורך ,ייעשה בכתב באמצעות הפקס ,הדואר או הדואר
האלקטרוני .אם במכתבך יצויין מספר פקס  /דוא“ל להתקשרות איתך ,נוכל לענות לך
ישירות .ולא ,נא לציין כתובת בישראל ושם איש הקשר אליו נוכל להפנות את תשובתנו
בדואר.
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הערות:
 .1מוסדות לימוד ישראליים אחדים מקיימים לימודים בהתכתבות /לימודים שאינם מחייבים
השתתפות בשיעורים )כמו האוניברסיטה הפתוחה( .בקורסים של מוסדות אלה ניתן ללמוד גם
בעת השהייה בחו“ל .פרטים ניתן לקבל במוסדות.
 .2שכר לימוד עלול להיות יקר יותר מזה הנהוג באוניברסיטאות בישראל וכל חריגה משכר הלימוד
המשולם ע“י קרן ההשתלמות ,תהיה על חשבונך.

שינויים בתכנית הלימודים:
שינויים בתוכנית הלימודים יאושרו עד  30/11/2018ע“י יועצת השתלמויות ארצית ויועצות
הקרנות .החל מתחילת דצמבר  2018ועד  30/6/2019שינויים בתוכנית הלימודים יאושרו ע“י
יועצת השתלמויות ארצית.
לקבלת טופס בקשה לשינוי תכנית הלימודים ראה מקבץ טפסים בסוף חוברת זו וכן ,ניתן לקבל
את הטופס אצל היועצת )ראה רשימה בעמ‘  ,(38במשרדי הנהלת הקרנות ,בסניפי הבנק
הבינלאומי הראשון וניתן להוריד את הטופס מאתר הקרנות בכתובת.www.kranoth.org.il :
רק שינוי מאושר וחתום ע“י יועצת אזורית או יועצת ההשתלמויות הארצית מחייב את הקרנות.
לתשומת לבך :לפני הגשת הבקשה לשינוי ,על המשתלם להסדיר את ביטול התחייבותו הכספית
לשכר לימוד )הרשאה לחיוב חשבון( במוסד ממנו הוא מעוניין לעבור .הרשאה חתומה ,כמוה
כשיק ומחייבת בראש ובראשונה את חשבונו האישי של המשתלם.
כל קנס על ביטול לימודים יהיה על חשבון המשתלם.

שנת השתלמות לעובדי הוראה ברפורמת אופק חדש:

א .אישור תכנית לימודים
במסגרת שנת ההשתלמות תשע“ט ,ניתן יהיה לנצל חלק משנת ההשתלמות לצורך לימודים של
עד  210 / 180שעות לימודי חובה בהתאם לדרגה ,על פי ההנחיות שלהלן.
השעות יוכרו לדרגה במידה והלימודים בשנת השבתון יהיו במסגרת כללי ותהליכי הפיתוח
המקצועי של מתווה ”אופק חדש“ ,כפי שפורסמו בחוברת הנהלים של האגף לפיתוח מקצועי
במשרד החינוך )יתרת השעות על פי כללי הקרן(.
היקף השעות יאושרו בהתאם להחלטתו של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז העבודה.

לימודים בשנת שבתון
עובד הוראה הנמצא בדרגה  1-9היוצא לשנת שבתון מלאה ומעוניין ללמוד בקורסים לפיתוח
מקצועי במסגרת "אופק חדש "  ,יוכל לקבל הכרה בלימודים של עד  120/180/210שעות.
תכנון הלימודים בשנת שבתון יהיה בהתאם להנחיות הבאות:
• ניתן להעביר רק  105/90שעות במעבר מדרגה לדרגה.
• עובד הוראה יוכל ללמוד במסגרת השבתון סה"כ  120/180/210שעות בהתאם לדרגה ,באם
עובד ההוראה פיצל את שנת השבתון לשנתיים )חצי שבתון בכל שנה( באותה דרגה  ,יוכל לצבור
מקסימום  90/105שעות )בהתאם לדרגה( עבור כל שנה.
• עובד הוראה היוצא לשבתון מלא פעמיים באותה דרגה  ,יזוכה בשעות פעם אחת בדרגה.
• עובד הוראה הנמצא בחצי שנת שבתון  ,יוכל לקבל עד  90/105שעות בשנת השבתון ועל פי
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הכללים שצוינו לעיל.
• עובד הוראה בשנת שבתון  ,אשר למד לימודים לתואר מתקדם ולא סיים לימודיו  ,יזוכה עד
 180/120שעות בהתאם לדרגתו עם הצגת גיליון ציונים ולא יזוכה בסיום התואר בשעות נוספות
על לימודים אילו.
עובד הוראה הנמצא בשנת שבתון  ,יוכל ללמוד באחד המסלולים הבאים :
• קורסים מתוך מתווה התוכניות לפיתוח מקצועי של המשרד )במסגרות המאושרות ללימודים(.
• לימודים במוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה )מכללות לחינוך ואוניברסיטאות (.
הלימודים יהיו במסגרות אקדמיות בלבד ובמסלולים לתואר בתחומי החינוך ו/או ההוראה .עובד
הוראה אינו חייב להיות תלמיד מן המניין לתואר אך חייב לעמוד בכל דרישות הקורס ולהגיש גיליון
ציונים למפקח/ת הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו.
• קורסים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,אשר קיבלו מראש אישור של
המפקח המחוזי לפיתוח מקצועי  ,והם תואמים לקורסים המפורטים במתווה .קורסים אילו מיועדים
לעובד הוראה בשנת שבתון בלבד.
• קורסים נבחרים שאושרו לארגוני המורים  ,שקבלו הכרת משרד החינוך ל"אופק חדש".
• עובד הוראה בשנת שבתון הלומד בישיבה  ,יכול ללמוד עד  60שעות לימודי ישיבה על פי
הכללים.
לימודי תעודה בשנת שבתון:
• בקשות ללימודי תעודה  ,יש להגיש  45יום מראש בצירוף סילבוס למפקח על הפיתוח
המקצועי במחוז .היקף השעות יאושרו בהתאם להחלטתו של המפקח על הפיתוח המקצועי
במחוז העבודה.
• עם סיום הלימודים חובה להגיש גיליון ציונים מפורט ותעודת זכאות למפקח במחוז העבודה.
• על הלימודים להיות בעלי זיקה לתחומי החינוך וההוראה  ,במוסדות שאושרו לכך ע"י המועצה
להשכלה גבוהה ,לא יאושרו שעות פיתוח מקצועי נוספות שתלמדנה לתעודה  ,לאחר שנת
השבתון.
רצוי להיוועץ עם מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות השונים )ראה/י ע“מ  (44בבחירת תכנית
לימודים במוסדות אקדמיים טרם ההרשמה )בנושאים שנויים במחלוקת לעניין סעיף זה ,תדון ועדה
משותפת למשרד החינוך והסתדרות המורים(.
היכן מצוי מאגר הקורסים?
לצפייה בתכניות המתווה ,יש להיכנס לאתר משרד החינוך.
באתר ניתן לקבל מידע אישי בנושאים :שכר  /כ“א בהוראה )וותק ,דרגה וכו‘(  /פיתוח מקצועי
בפורטל לעו“ה בכתובתhttp://edu.gov.il/sites/pohnet/pages/homepage.aspx :
ב .שנת השתלמות  -תקופת שהייה לקידום בדרגה:
שנת השתלמות באופק חדש מזכה את המשתלם בשנת ותק מלאה וזכויות לפנסיה.
לצורך קידום בדרגה תיחשב שנת ההשתלמות כחצי שנת פז“מ )מתוך השנים הנדרשות לקידום
בדרגה( לאחר מילוי כל חובות הלימודים ,כפי שאושרו ע“י קרנות ההשתלמות.
במידה והמשתלם בחר לעבוד בשנת ההשתלמות  1/3משרה ,תיחשב שנה זו כשנת פז“מ מלאה
מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה.
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הנחיות למילוי טופס -2בקשה לאישור תכנית
לימודים לשנת השתלמות תשע“ט:

• נא לוודא את נכונות הפרטים האישיים המודפסים על גבי הטופס .יש להודיענו בהקדם על
כל שינוי שחל בפרטים.
• תכנית לימודים זו מהווה:
א .התחייבות שלך כלפי קרנות ההשתלמות  -חתימתך על הטופס מחייבת
אותך ללמוד עפ“י התכנית שהצגת ולהמציא בסוף שנת ההשתלמות אישורים
על סיום לימודיך מכל המוסדות שציינת בתכניתך זו ,בהיקף שלא יפחת מזה
שהתחייבת ללמוד.
ב .התחייבות של קרן ההשתלמות כלפיך  -אישור התכנית על ידי קרן
ההשתלמות מחייבת את הקרן לשלם שכר לימוד עבור כל שעת לימודים
הרשומה בטופס ,עד לגובה שכר הלימוד המקובל ל 1-ש“ש בקרן ההשתלמות.
• יש לשלוח את טופס  2בקשה לאישור תוכנית לימודים למשרדי הנהלת הקרנות לפי
הכתובת הרשומה בראש הטופס או לפנות אל אחת מיועצות הקרנות .לאחר אישור
התכנית יישלח אליך עותק אחד כשהוא חתום.
הערה חשובה ביותר :בחישוב שיעור המשרה הממוצע המופיע בטופס  ,2נלקחו בחשבון אך
ורק השנים שלגביהן קיימים נתונים בקרן ההשתלמות.
אם חסרים נתונים לאחת או יותר משנות החסכון ,יעודכן שיעור המשרה עם קבלת הנתונים
החסרים.
לכן אם נדרשת להמציא לקרן ההשתלמות אישור העסקה ו/או תלוש שכר ,יש לעשות זאת
בהקדם האפשרי.

מידע כללי
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מספר זה מתקבל
מחישוב הממוצע
של שיעורי
המשרה בכל
אחת משנות
החיסכון )ולא עפ“י
שיעור המשרה
בשנת החיסכון
.(האחרונה

שיעור זה נקבע
עפ“י מספר שנות
י/ ראה.החיסכון
.20 ‘טבלה בעמ

הנתונים מתייחסים
לשנת הלימודים
ćĉěčĒ
ąĉĝč
ĞąĉĞď
ĈĜĝĒėěčĈ ĐĈĔĝ
ēĉĘĐČ
ćččĔ
.תשע“ח
ćčěĘĞ
ĞĉčĖĉąĝĞĉĖĝ
ĞĉĞčďą
ĞčċďĉĔĈđčćĉĒčĐĈĞĔĝąĈĄĜĉĈĞĉĖĉĚěĒ
חשוב לציין
ěĞĉ đčĝćĉċąčĄąĚěĞĉ
ĈĆĜć
מקצועות
ĐĭĄĉć
ĈĄĜĉĈą
ĕĈčąđĝ
ה/ההוראה אם את
ĐĉĚčĔĞĉĔĝ
ĄĐēďĝćċěĘĉĄĞĜĆĕĒąěĕĖĉĒ
ĜĉĖčĝ
ĞĉĒĐĞĝĈ
ת/מורה מקצועי
ĎĈĎđėĉĜĈĆĕĊċğĎĕĐğ ĝĉĒčĝĐ
đčĔĉĞĔĉĔĐēčĄĝđčĔĝĈēĉąĝċąĉċěĐĔĄĐĖĚĉĒĒĈĜĝĒĜĉĖčĝąĉĝčċą
ĞĉĜčďĊĒ
ĖĚĉĒĒĈĈĜĝĒĈĜĉĖčĝēďćĉĖčđčĜĕċĈđčĔĉĞĔĈĞĐąěđĖēĈčąĆĐ
או לציין ”חינוך
ēĜěĈ
ĎčĜćĒąēččĉĚĒď
ēĐĈĐČĜĉĘĒďĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝąđčćĉĒčĐĈĞčĔďĞĞĄčĐĜĝĄĐĝěąĄ ה/מיוחד“ אם את
đĐĞĝĒĐ
čĘĐ ĕĜĉěćĉě
ĈąĉĆĈćĕĉĒćĉě
ĞĉĖĝ
ğĊēđğĞĉĉĈĖĊēĒĞ
ćĕĉĒąēččĉĚĒĈ
ĖĝĊĜĉĒĞğĊēđğĞĉĉąĞĊĕ
ĐďĝĞĄ
ĞĉčĖĉąĝ
đĉĐĞğąĉĆĊćĉĈĖĊēĉĒĞğąĒĊĞĝđĞĎ
đčćĉĒčĐĈ
.עובד במסגרת זו
ĞĉĈĊ ĕĒ

čČĜĘđĝ

ĉēĎğČ
ĉēĎğČ




ĈċĘĝĒđĝ

ďĎĝąğ
ďĎĝąğ




ĒĞ
ĒĞ









ĈĊĜĎēąğďđēĉđĊąĞ ĈĞ°ğĊĎĊēđğĞĉĉğěėĊĎđĒĎĈĊēĎđğĎĕĐğĎĊĕĎĞĖęĊčğĊĕęĉđďĎđėĒĎĈĊēĎđğĎĕĐğĎĊĕĎĞđĝĊĞĎąğđĆĜđ
contact@kranoth.org.il đĮąĊĈğĊėěēąĆĜĊĝĖĊĒĊğČĎĊĕĎĞĖęĊčČĊđĞđĊą
ĞčĜĉěĒĈđčćĉĒčĐĈĞčĔďĞĐĞĘĕĉĞčĉĔčĝĐďĐąĞďąĉĝĄĜĒĜĉĝčĄđďĒĝěąĐčĐĖčďčĐĖĉćč ć
ďĈĕđčĄĝĉĔ đččĘĉĕđčĜĉĝčĄĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝėĉĕćĖēĜěĐĄčĚĒĈĐĞąččċĞĒčĔĄ Ĉ
ěĞĉĞĔĝĜĉĝčĄĐčĄĔĞďĈĒĐĝĈčćĉĒčĐĉĈąĉċčćĉĒčĐčĞćĒĐđĈąĞĉćĕĉĒĈĐďĒ ĞĉĖĝ
čĒĉĄĐĔčąĈěĔąĈēčąĐćĕĉĒĈēčąĜčĝčĐďĝđĉĐĝĞĜćĕĈđččěĉąćĕĉĒąćĒĐĄđĄ ĉ
ĈĄĝĜĈąĞďĐđĄĞĈąđďćčĐĖđĉĐĝĞĈĖĉĚčąĐĈđčďĕĒčĔčĜĈĒĖąĐĄĜĝčĐēĉĝĄĜĈ
čĞĉĄďĊčĘĖĐďĝĞĜěĞĉčćĉĒčĐĞčĔďĞĐđĉĞċĄĉčĐĖ

ĜĊċĈĈĔčĆąĐĈďĝĐďđĉĐĝĞĐĜĉĝčĄĈĉĉĈĒĉĔčĄđčćĉĒčĐĈĞčĔďĞĜĉĝčĄ Ą
ēĜěĈēĉĔěĞčĘ¯ĐĖĈčĈčđďĒĐąěĄĝĐĈďĝ
đčĖĚĒĄąČĉěĔĐĞčĄĝĜēĜěĈĉĈąĉċđĈĞĉĒĐĞĝĈĈĞĔĝąđčćĉĒčĐĈĝčĐĖĉćč ą
đčćĉĒčĐĈĞĉąĉċđčĄĐĒĒđĔčĄĝčĒĐďčąĆĐ đčěĔĖĒąĉďčĖđĆđčĐĐĉďĈ
đĄĞĈąĉĞčĄČčĕĜąčĔĉĄĞčĖĉąĝĈĖĝĎĜĖčĘ¯ĐĖĖĚĉąčĐĈďĝĜĊċĈ Ć
ĐąĉěĒĈĐĈďĝĐĈĈĊĈĐĈďĝĞĜěĞĐćĖĉĞĜĝĉĄĒĈđčćĉĒčĐĈĞčĔďĞĐ
 ĐĈďĝĝĝĕčĕąĈ ęĜĄąĞĉĄČčĕĜąčĔĉĄą

 đĐĞĝĒĈĞĒčĞċ

ĎčĜĄĞ
đĎėđĝĊēąĉđĐĝČąąđēđğĆĎĎČğēĎĕąĎĕĊĆĞČđėĉĎĉğĔĝĜĉĎėĝĞĊąēĉĈĊēĎđĉĝĐĞēĉćĎĝČđĐĎĐĎđėĊĈĎ

ĒđğĞēĉğĎĆđČđĞĎĝĊĞĎąĉĜğĊė   ğĊēđğĞĉĉğĎĕĐğĝĊĞĎąđĉĈėĊĊĉğčđČĉ
đĉčĒĎĞĝěąĐđĄĞĈą 
ĞĉĖĝďĈĕ
ĞĉčĖĉąĝ

ěĔąĈĝĉĒčĝĐ
ĈĜĝĒĜĉĖčĝ
ĖĚĉĒĒ

ĝĝ

ĈćčĐěĒĈđĝ
ĎčĜĄĞ

 לא- וחשוב ביותר
.לשכוח לחתום

ĉąđēğĊēđğĞĉğĕĞ

ĈćčĐĎčĜĄĞ

ĉēđĞĉĎĈĊēĎđ

הערה המתייחסת
לתיקון אחוז
המשרה

ğĊēđğĞĉğĕĞĎěČ

ĖĚĉĒĒĈĜĝĒĜĉĖčĝ

ĉĆĊČĎĈĊēĎđ

אלה הנתונים
המצויים בקרן
ההשתלמות לגבי
אחוז המשרה
הממוצע בכל אחת
.משנות החיסכון
על פי נתונים
אלה נקבע אחוז
המשרה הממוצע
.הרשום למעלה

הכתובת
טופס
למשלוח
đąĝĞĎĆĒĎĝĊēĉğĊĝĈğĖĉ
ďĊĕĎČĉĈĝĞē
ğĊĕĕćĊĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉğĊĕĝĜ
ĒĎĝĊēđğĊēđğĞĉğĊĕĝĜ
 ניתן גם לפנות.זה
ēėĆğđĉĕēĉĝĆČ
ĒĎČĜęēĊĒĎĝĕĎēĖĎĝĊēĒĎĎĕĊĐĎğ
ēėĆğđĉĕēĉĝĆČ
ĎčĜĄĞ
ליועצת הקרנות
čėĞğğĊēđğĞĉğĕĞđĒĎĈĊēĎđğĎĕĐğĝĊĞĎąđĉĞĜĆ
ĖęĊč
°ēĝČĊąĎąđğĊĕĝĜĉğđĉĕĉĎĈĝĞēđąĉċĖęĊčČĊđĞđĞĎ
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ćąĐąĝĝ





đčĆĉċđčĕĜĉěĐđĐĉĝĒĈćĉĒčĐĜďĝąĞĘĞĞĝĒĄĐĄčĉĔĒĜĉąĖąĞĒĐĝĒĈĔčĄĞĉĒĐĞĝĈĈēĜě



ėěčĈąĉĜĝĄĐēĞčĔ

ĈĒčĞċ

đčćĉĒčĐĈĞčĔďĞąēĒĉĕĒĐđĄĞĈąĜĉĝčĄ
đĉĒčĕěĒĜĝĄĐēĞčĔĖĚĉĒĒĈĎĞĜĝĒėěčĈčĘ¯ĐĖ

ĝĝćĖĜĝĄĐēĞčĔĞĉĒĐĞĝĈĞĔĝčĚċąĉĝĝđĉĒčĕěĒĜĝĄĐēĞčĔĈĄĐĒĞĉĒĐĞĝĈĞĔĝą

ĎčĜĄĞ

ĕĜĉěĈčČĜĘĉĄĉĕĜĉěĈĕĉąĐčĕčĘĐĖ



ĜċĄ



 ĊċğĎĕĐğđĒąğĉĆĒĎĈĊēĎđĒĊĎĖĎĝĊĞĎąĊĕđąĎěēĉđďĎđė

ğĊĕĝĜĉğđĉĕĉĎĈĝĞēđĊğĝĆėĉĊĖęĊčĉĎĊđĎēĒĝčĔĊĎėĆĊđąğĊĎČĕĉąĊĝĜđĞĎĖęĊčĉĆćĆĉąĝğĊęĖĊĕğĊĎČĕĉ

לבירור ועדכון
נתונים אלה יש
לפנות לבנק
הבינלאומי הראשון
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פרטים על
היקף השעות
והחלוקה בין
לימודי חובה
.30 ‘והשלמה בעמ
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שם היועצת

מועדי הייעוץ
לקראת הלימודים

כתובת וטלפון
שד‘ שאול המלך  ,8קומה 10
תל-אביב ,טל‘03-6938364 :

מקום
מתן הייעוץ

קרנות השתלמות
לעובדי הוראה

רשימת יועצות הקרנות ,לאישור תכניות הלימודים

אזור היעוץ

ארצי

רונית עקירב

בתיאום טלפוני מראש

קרנות השתלמות
יועצות במשרדי
קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה
בית הסתדרות
דינה קצביאן
המורים ,תל אביב

ממאי עד סוף אוגוסט :ב‘-ה‘ 09:00-14:00
בספטמבר עד סוף נובמבר :ב‘-ה‘ 09:00-15:00

הערות
מאשרת ת“ל כולל
לימודים בחו“ל
ותכניות חריגות

 .1בין המועדים 5/8/18 - 17/8/18
לא ינתן ייעוץ.

 .1רק בתאום טלפוני מראש;
 .2בימי קבלת קהל אין ייעוץ טלפוני.

 .1בין המועדים 5/8/18 - 17/8/18
מיולי עד סוף אוגוסט :א‘ 08:30-12:00
לא יינתן ייעוץ.
מספטמבר עד  14באוקטובר :א'  .2 08:30-11:30יתכנו שינויים באוגוסט.
ניתן להתעדכן בסניף

ימים א‘  -ה‘ ,בשבוע במשך כל שנת
שד‘ שאול המלך  ,8קומה 10
הלימודים בין השעות 08:30-15:00
תל-אביב ,טל‘03-6938364 :
מיולי עד סוף אוגוסט :ב‘ ,ד' 08:30-13:00
רח‘ בן סרוק  ,8קומה  ,7ת“א
מספטמבר עד  16באוקטובר :ג‘ 09:00-13:00
טל‘03-6922978 :

דינה קצביאן

ירושלים
והאיזור

תל אביב
והאיזור
גוש דן,
השרון,
תל אביב
ראשל"צ
והאיזור

סניף הסתדרות
המורים ,ראשל"צ

דורית לב-אור

חיפה
והאיזור

באר שבע
והאיזור

רח‘ הרצל  ,59ראשל"צ
טל'03-9697881 :

סניף הסתדרות
המורים ,ירושלים

יוכי פרוכטר

חמדה הורביץ

רח‘ מרדכי נרקיס  ,11ירושלים מיולי עד  15באוגוסט :ב‘,ג‘,ד‘ 10:00-14:00
מספטמבר עד סוף נובמבר :ג‘ 10:00-14:00
טל‘02-6236066 :

בית המורה ,חיפה רח‘ ארלוזורוב  ,92חיפה
טל‘04-8660168 :

רח‘ הרצל  ,97ב“ש
סניף הסתדרות
המורים ,באר שבע טל‘08-6278251 :

מיולי עד סוף אוגוסט :א‘-ד‘  .1 08:00-12:00בחודשים יולי ואוגוסט יתכנו
מספטמבר עד סוף נובמבר :א‘ ,ג'  08:00-12:00שינויים .נא להתעדכן בסניף.

הערה :היועצות האזוריות מאשרות תכניות רגילות בלבד .לאישור לימודים בחו“ל ו/או תכניות חריגות יש לפנות ליועצת הארצית.

לוח הכנסים של עובדי הוראה
היוצאים לשנת השתלמות בתשע“ט

קרן ההשתלמות מקיימת  4כנסים לעובדי הוראה היוצאים לשנת השתלמות בתשע“ט.
בכנסים יינתן מידע הנוגע ליציאה לשנת ההשתלמות ,זכויות וחובות בשנת ההשתלמות ,מידע
על מענקים וכספים וכן מידע על אישור תכניות לימודים.
חצי שעה לפני כל כנס יוגש כיבוד ,הנכם מוזמנים.
לעיל מפורטים מועדי הכנסים הנערכים מטעם קרנות ההשתלמות:
כתובת

אזור

מקום הכנס

מועד הכנס

ירושלים
והסביבה

מלון לאונרדו
ירושלים

יום ג‘
כ“ב סיון תשע“ח
5.06.18
בשעה 17:00

רח‘ סנט ג‘ורג‘ 9
ירושלים

באר שבע

מלון לאונרדו
באר שבע

יום ה‘
כ“ד סיון תשע“ח
7.06.18
בשעה 17:00

רח‘ הנרייטה סולד 4
באר שבע

חיפה

מלון לאונרדו חיפה
חיפה

יום ד‘
ל‘ סיון תשע“ח
13.06.18
בשעה 17:00

רב אלוף דוד אלעזר 10
בניין אלמוג
חיפה

תל-אביב
ואיזור
המרכז

מלון כפר המכבייה
רמת גן

יום א‘
ד‘ תמוז תשע“ח
17.06.18
בשעה 17:00

רח‘ פרץ ברנשטיין 7
רמת-גן

לתשומת לבך,
השתתפות בכנסים ו/או קבלת ייעוץ והכוון לקראת היציאה לשנת ההשתלמות שלא מטעם
הקרנות ,אינם באחריות קרנות ההשתלמות ועלולים לגרום למשתלם שלא לקבל את כל המידע
הנדרש ,לצורך מיצוי זכויותיו בשנת ההשתלמות.
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מוקדי השירות לעו“ה בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון ובנק פאג“י
המוקד הראשי :מחלקת קופות גמל של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע“מ,
רח‘ קיבוץ גלויות  ,34תל-אביב ,טל‘03-7706060 ,*5339 :

סניפי הבינלאומי ובנק פאג“י פתוחים עבורך
גם אחרי הצלצול!
מרבית סניפי הבנק הבינלאומי פתוחים
לשירותך שעות רבות ונוחות:
בימים א‘-ה‘ עד השעה 13:30
בימים ב‘ ו-ד‘ גם מהשעה  16:00עד 19:00
בימים ו‘ וערבי חג עד 11:30
לרשימת סניפי הבנק הבינלאומי ובנק פאג“י
ניתן להיכנס לאתר המורים בבנק:
www.fibi.co.il

אתר קרנות ההשתלמות:
www.kranoth.org.il
אתר אינטרנט המאפשר קבלת מידע כללי
ומידע על מצב חשבונך בקרן*.
באתר מידע נרחב אודות קרן ההשתלמות
וההטבות השונות למורים הניתנות ע“י הבנק
כמו כן ,אפשרות לבירור מצב החשבון בקרן,
אפשרות להורדת טפסים.
* לקבלת קוד משתמש וסיסמא יש לגשת
לכל אחד מסניפי הבינלאומי
בנק פאג“י.

נהנים מהשירות הטוב ביותר גם אם הסניף
סגור:
מוקד מידע ראשי לשירות המורים
בימים א‘-ה‘ בין השעות 14:30-8:30
רח‘ קיבוץ גלויות  ,34בית תעוז ,תל-אביב 6655018
מוקד מענה טלפוני:
במוקד מענה טלפוני אנושי בימים א‘-ה‘
בין השעות 08:00-16:00
ימי שישי וערבי חג המוקד יהיה סגור
טל‘03-7706060 :
*5339

מידע כללי
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גזור ושמור נגיש עד תום שנת ההשתלמות

לוח סדר הפעולות
תאריך

לשלוח לכתובת

הפעולה

עד 15.6.18

להחזיר את טופס ”בקשה ליציאה לשנת
השתלמות תשע“ט“  -טופס מס‘ 1
 +המסמכים הנדרשים  +צילום המחאה או
אישור ניהול חשבון

הבנק הבינלאומי הראשון
מחלקת קופ“ג  /קרנות השתלמות
למורים ,ת.ד 8224 .ת“א6108102 ,

עד 1.7.18

לשלוח אישור חופשה ללא תשלום )חל“ת(.
)תנאי הכרחי ליציאה לשבתון(
הערה :בקשה למעסיק לאישור חל“ת
יש להגיש עד 31.3.18

הבנק הבינלאומי הראשון
מחלקת קופ“ג  /קרנות השתלמות
למורים ת.ד 8224 .ת“א6108102 ,

עד 31.7.18

למסור טופס ”בקשה לאישור תכנית לימודים“
טופס מס‘ 2

למסור לידי אחת מיועצות קרנות
ההשתלמות או לשלוח אל :קרנות
השתלמות לעו“ה ,שד‘ שאול המלך ,8
ת“א ,מיקוד 6473307

עד 30.11.18

ניתן להגיש בקשות לשינויים בתוכנית הלימודים למסור לידי אחת מיועצות קרנות
ההשתלמות או לשלוח אל :קרנות
לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית ויועצות
הקרנות .החל מתחילת דצמבר  2018ועד  30.6.19השתלמות לעו“ה ,שד‘ שאול המלך ,8
ת“א ,מיקוד 6473307
ניתן להגיש בקשות לשינויים בתוכנית
הלימודים לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית

עד 31.3.19

לשלוח הודעה על חזרה לעבודה
בשנת תש“פ

המעסיק )משרד החינוך או
מעסיק אחר(

עד 15.8.19

למסור קבלות בגין תשלום שכר לימוד

הבנק הבינלאומי הראשון
מחלקת קופ“ג  /קרנות השתלמות
למורים ת.ד 8224 .ת“א6108102 ,

עד 31.8.19

לשלוח אישורים על סיום הלימודים
לימודי חובה ולימודי השלמה.
)ראה/י דוגמא בעמוד (15

קרנות השתלמות לעו“ה,
שד‘ שאול המלך  ,8ת“א ,מיקוד
6473307

עד 31.1.20

למסור קבלות בגין תשלום
ביטוח לאומי
למורים ת.ד 8224 .ת“א6108102 ,

הבנק הבינלאומי הראשון
מחלקת קופ“ג  /קרנות השתלמות

עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים המגיעים לך בשנת ההשתלמות
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גמולי ההשתלמות

מטעם אגף א‘ לפיתוח מקצועי של עו“ה במשרד החינוך:
שים לב!
אין קשר בין אישור לימודי חובה בשנת השבתון לבין זכאות לגמולי השתלמות .האישור
ללימודי חובה והשלמה ניתן על ידי הנהלת הקרנות ,ואילו גמולי השתלמות מאושרים על ידי
אגף א‘ לפיתוח מקצועי של עו“ה במשרד החינוך.
הערה :מורים באופק חדש מתפתחים מקצועית בקורסים מתוך המתווה לפיתוח מקצועי,
שפורסמו וקיבלו הכרה ע"י אגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך ושיטת
הקידום הינה על פי הסכמי "אופק חדש".
על מנת להבטיח את זכאות לגמול השתלמות ,לעובדי הוראה שאינם באופק ,יש לנהוג
כדלהלן:
א .לבדוק בהנהלת המוסד בו הנך לומד/ת ,אם אכן הלימודים מוכרים לגמול השתלמות ואם כן,
לבקש מסמך המעיד על כך) ,אישור הפיקוח על ההשתלמות לשנה הרלוונטית(.
ב .מומלץ להיוועץ במפקחים המחוזיים לפיתוח מקצועי של עו“ה ,בכל עניין הקשור לגמולים.
)טבלת מפקחי/ות האגף לפיתוח מקצועי של עו“ה תמצא בעמוד .(44
• עו“ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה ע“י המפקח לפיתוח מקצועי של עו“ה כמוכר לגמול
ועמד עפ“י דווח המוסד המבצע בכל החובות )נוכחות ,מטלות ,עבודה/בחינה במועד וכו‘(.
אישורים מופיעים במערכת פורטל עובדי הוראה.
צבירה של  112שעות ,שמהן לפחות  56שעות עם ציון ,מזכות בגמול אחד
)עד לתקרה של  16גמולים(.
• עו“ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה ע“י המפקח טרם תחילת הלימודים במסלול אישי )ראה
להלן הנחיות( ,יציג בתום הההשתלמות אישור על סיום לימודיו למפקח על הפיתוח המקצועי
של עו“ה במחוזו.
• על כל עו“ה בשנת שבתון להמציא לקרנות ההשתלמות אישורים רשמיים על סיום לימודיו,
בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לו ,לשם קבלת אישור לשנת ותק.
• בכל השתלמות מתקיים נוהל החתמת נוכחות למשתלמים .יש לוודא ,כי נוהל זה מתקיים עפ“י
הכללים.
לימודים לתואר אקדמי בחו“ל
 (1לימודים לקראת תואר אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו“ל ,מזכים בגמול השתלמות לפי
ההוראות המפורטות בחוזר המנהל הכללי )ההכרה ניתנת ע“י הועדה להערכת תארים במשרד
החינוך(.
 (2עובד ההוראה היוצא להשתלמות בחו“ל ,שאינה במסגרת לימודים לקראת תואר אקדמי ,יהיה
זכאי לגמול השתלמות בתנאי שלימודיו הוכרו מראש על ידי אגף לפיתוח מקצועי של עובדי
הוראה לצורך גמול )במסגרת מסלול אישי(.
 (3לימודי שפה זרה בחו“ל :עובד הוראה המבקש ללמוד שפה זרה בחו“ל ,חייב לקבל אישור
מראש בכתב מהמפקח על הפתוח המקצועי במטה ,לפני יציאתו לחו“ל.
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לימודים במסלול אישי
ככלל ,מסלול אישי הינם לימודים במסגרת שאינה מיועדת לעו“ה בלבד ,אלא לקהל הרחב.
 (1השתלמות במסלול אישי כוללת לימודים סדירים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה בארץ
ולהשכלה גבוהה בחו“ל ,המוכרים ע“י האגף לקשרי חוץ ואונסקו במכללות להכשרת עובדי
הוראה.
 (2מסלול אישי  -עובד ההוראה ,המתכוון ללמוד בהשתלמות שאינה מוכרת לזכאות לגמול השתלמות,
חייב למלא טופס בקשה להשתלמות ,ולהגישו  45יום לפחות לפני תחילת ההשתלמות ,אל המפקח
לפיתוח מקצועי של עו“ה במקום עבודתו ,בצרוף תכנית הלימודים .נכללים במסגרת זאת גם
לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה ,שאינם מיועדים למורים.
 (3מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ומפקחי משרד החינוך יפנו אל אגף א‘ לפיתוח מקצועי של
עובדי הוראה לקבלת אישור לתכנית לימודים במסלול אישי.
 (4מסלול אישי לעובדי הוראה ב“אופק חדש“  -עובד הוראה ב“אופק חדש“ בעל ותק של  25שנה
ומעלה ,שאינו מוצא מענה במתווה ומבקש ללמוד בקורס שאינו במתווה ,יפנה בבקשה למפקח
המחוזי על פיתוח מקצועי ,בצירוף המלצת מנהל בית הספר והמלצת המפקח המקצועי בנושא
המבוקש.
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הכתובות ומספרי הטלפון של מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות:
מנהלת אגף א‘
פיתוח מקצועי של עו“ה:
ד“ר מירי גוטליב
טל02-5603688 :
פקס02-5602076 :
דוא“לmirigo@education.gov.il :

מחוז תל אביב:
המפקחת :עינת רום ,משרד החינוך
רח‘ השלושה  ,2ת“א.
טל‘03-6896291-2 :
פקס03-6896826 :
דוא“לeynatro@education.gov.il :

מחוז ירושלים ומנח“י:
המפקחת :ברנית גולן יוסובש,
משרד החינוך
רח‘ כנפי נשרים  ,22ירושלים.
טל‘02-5601735 :
פקס02-5601566 :
דוא“לbranitgo@education.gov.il :

מחוז המרכז:
המפקחת :חנה חרוסט ,משרד החינוך
רח‘ השלושה  ,2ת“א.
טל‘03-6896622-7 :
פקס03-6896628 :
דוא“לchanach@education.gov.il :

מחוז הצפון:
המפקחת :ענת כהן ,משרד החינוך
בנין הממשלה ,נצרת עילית
טל‘04-6500288/347 :
פקס04-6500341 :
דוא“לanatco@education.gov.il :

מחוז הדרום:
המפקח :זאב אלדר ,משרד החינוך
רח‘ תקוה  4ק .הממשלה ,באר שבע
טל‘08-6263114-5 :
פקס08-6263116 :
דוא“לeldarz@education.gov.il :

חינוך התיישבותי:
מחוז חיפה:
המפקחת:עדנה גולדשמיט ,משרד החינוך
המפקחת :יעל סלומון ,משרד החינוך פל ים רח‘ השלושה  ,2ת“א
15א‘ ק .הממשלה ,חיפה.
טל‘03-6898822-3-4 :
טל‘04-8632591-3 :
פקס03-6898841 :
פקס04-8632592 :
דוא“לednag@education.gov.il :
דוא“לyaelsa@education.gov.il :
מחוז חרדי:
מחוז חינוך מוכר:
המפקחת :נעמי נחמה שי ,משרד החינוך
המפקחת :ורדה בורובסקי ,משרד החינוך
רח‘ כנפי נשרים  ,22ירושלים.
רח‘ דבורה הנביאה  ,2ירושלים
טל‘02-5601840 :
טל‘02-5603162 :
דוא“לneomisy@education.gov.il :
פקס02-5603682 :
דוא“לvardabo@education.gov.il :
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רשימת מוסדות
לפי תחומי השתלמות
בעמודים הבאים מפורסמת רשימה מרוכזת של מוסדות לימוד ,המפורסמים באתר האינטרנט של
קרנות ההשתלמות.
כל המידע על מוסדות ההשתלמות המתפרסמים באתר הקרנות הוא על אחריות המוסדות וקרנות
ההשתלמות אינן אחראיות לתוכנו.
אישור התכנית על ידי קרנות ההשתלמות מקנה לך אך ורק זכאות להחזר שכר לימוד עד לגובה שכר
הלימוד הנהוג בקרנות ההשתלמות ואין באישור זה משום הכרה בזכאות כלשהי לגבי תואר או לגבי
גמולי השתלמות.
אין בפרסום המוסדות משום המלצה ללמוד בהם.
ניתן לבחור ללמוד גם במוסדות אחרים שאינם מתפרסמים באתר ,לאחר קבלת אישור מקרנות
ההשתלמות.

חיפוש מוסד באתר האינטרנט של קרנות ההשתלמות:
רשימת מוסדות הלימוד מופיעה באתר האינטרנט של הקרנות בכתובתwww.kranoth.org.il :
לאחר כניסה לאתר ,יש להקיש על חיפוש מוסד
מתקבלות שלוש אפשרויות חיפוש:
 .1חיפוש על פי שם המוסד
 .2חיפוש על פי אזור בארץ ותחום הלימוד
 .3חיפוש על פי קוד המוסד
קוד מוסד יש לציין ,בהתאם לקוד המפורסם במדריך זה ,ראה רשימת מוסדות בעמודים .46-64
לאחר מציאת פרטי המוסד המבוקש ,יש באפשרותך להתקשר ישירות למוסד ההשתלמות באמצעות
דוא“ל ו/או לגלוש לאתר האינטרנט של מוסד ההשתלמות ,כפי שמופיע במודעת המוסד.
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רשימת מוסדות לפי תחומי ההשתלמות
אוניברסיטאות ומוסדות מחקר ישראליים
קוד מוסד
שם המוסד
תואר ראשון / 191
 .1אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תואר שני  / 192תואר
שלישי 193
תואר ראשון / 201
 .2אוניברסיטת בר אילן
תואר שני  / 203תואר
שלישי 204
תואר ראשון / 211
 .3אוניברסיטת חיפה
תואר שני  / 212תואר
שלישי 213
תואר ראשון / 231
 .4אוניברסיטת תל-אביב
תואר שני  / 232תואר
שלישי 233
תואר ראשון / 691
 .5האוניברסיטה העברית
תואר שני  / 692תואר
שלישי 693
תואר ראשון / 721
 .6האוניברסיטה הפתוחה
תואר שני 723

 .7הטכניון "מכון טכנולוגי
לישראל"

תואר ראשון / 771
תואר שני  / 772תואר
שלישי 773

 .8מכון ויצמן למדע

תואר ראשון /2021
תואר שני  /2022תואר
שלישי 2026

מוסדות אקדמיים
שם המוסד
1המכללה לחברה ואמנויות
ASA

קוד מוסד
242

 .2המכללה האקדמית רמת גן

תואר ראשון / 240
תואר שני 241

 .3המכללה האקדמית עמק
יזרעאל

תואר ראשון /2421
תואר שני 2422

רשימת מוסדות
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פרטי המוסד
www.bgu.ac.il
08-6461111
www.biu.ac.il
03-5318111
www.haifa.ac.il
04-8240111
www.tau.ac.il
03-6408111
www.huji.ac.il
02-6585111
www.openu.ac.il/teachers
teachers@openu.ac.il
09-7780686
09-7781512
www.technion.ac.il
04-8295555
www.weizmann.ac.il
http://davidson.weizmann.ac.il
08-9378300
פרטי המוסד
www.asa.ac.il
yuval@asa.ac.il
09-8656501
www.iac.ac.il
Amit.v@iac.ac.il
03-6719952
מרכז מידע:
*2455
www.yvc.ac.il
04-6423513

רשימת מוסדות

מוסדות לימוד הפועלים בהיתר  /הכרה של מל“ג יו“ש
קוד מוסד
שם המוסד
189
.1אוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המוסד
www.ariel.ac.il
1-800-660-660

מכללות אקדמיות לחינוך ,תואר בוגר בחינוך )  , ( B.Edתואר שני M.Ed
פרטי המוסד
קוד מוסד
שם המוסד
www.gordon.ac.il
השתלמויות / 2300
 .1האקדמית גורדון חיפה
maor@gordon.ac.il
תואר ראשון /2301
*5033
תואר שני 2302
www.achva.ac.il
השתלמויות / 2250
 .2המכללה האקדמית אחוה
/
2251
ראשון
תואר
keren_b@achva.ac.il
תואר שני 2252
08-8588132
www.beitberl.ac.il
 .3המכללה האקדמית בית ברל השתלמויות / 540
תואר ראשון / 542
pdi@beitberl.ac.il
תואר שני 543
*9121
שלוחה 5
www.herzog.ac.il
השתלמויות / 2340
 .4המכללה האקדמית הרצוג
תואר ראשון / 2341
dafnabn@macam.ac.il
תואר שני 2342
02-5320904
www.dyellin.ac.il
השתלמויות / 1020
 .5המכללה האקדמית לחינוך
תואר ראשון /1021
ע"ש דוד ילין
hemshech@dyellin.ac.il
תואר שני 1022
02-6587520
www.talpiot.ac.il
השתלמויות / 2460
 .6המכללה האקדמית לחינוך,
תואר ראשון /2461
תלפיות
Hishtalmut@talpiot.ac.il
תואר שני 2462
m.ed@talpiot.ac.il
03-5128509 / 03-5128500
www.wincol.ac.il
השתלמויות / 820
 .7המכללה האקדמית בוינגייט
תואר ראשון / 821
– בתי הספר ללימודי תעודה
shomer@wincol.ac.il
822
שני
תואר
והשתלמויות
Michaela@wincol.ac.il
09-8639216/210
Development.hemdat.ac.il
השתלמויות / 1530
 .8המכללה האקדמית לחינוך
תואר ראשון /1532
מכללת "חמדת הדרום"
hila@hemdat.ac.il
תואר שני 1533
08-9937670
www.washington.ac.il
 .9מכללה אקדמית לחינוך גבעת השתלמויות / 970
תואר ראשון / 971
ושינגטון
08-8511833
972
שני
תואר
08-8511572

רשימת מוסדות
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 .10מכללה ירושלים

השתלמויות / 2400
תואר ראשון / 2401
תואר שני 2402

 .11מכללת אפרתה

השתלמויות / 2170
תואר ראשון / 2171
תואר שני 2172

.12מכללת לוינסקי לחינוך

השתלמויות / 2410
תואר ראשון / 2411
תואר שני 2412
השתלמויות / 2160
תואר ראשון / 2161
תואר שני 2162

 .13מכללת סמינר הקיבוצים

 .14מכללת "שאנן" המכללה
האקדמית הדתית לחינוך

השתלמויות / 2220
תואר ראשון / 2221
תואר שני 2222

מוסדות השתלמות עובדי הוראה של הסתדרות המורים
קוד מוסד
שם המוסד
550
 .1בית הספר המרכזי
להשתלמות מורים – הסתדרות
המורים מרכז
 .2הסתדרות המורים בישראל ,
בית הספר להשתלמויות מורים
– באר שבע

552

 .3הסתדרות המורים ביה"ס
להשתלמויות ירושלים

1380

 .4הסתדרות המורים בישראל,
ביה"ס המרכזי להשתלמויות
מורים חיפה והצפון

1370

רשימת מוסדות
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www.michlala.edu
bslh@michlalah.edu
e_studies@michlalah.edu
073-2750671
02-6750723
www.emef.ac.il
michal@emef.ac.il
02-6717744
1800-800206
www.levinsky.ac.il
info@levinsky.ac.il
03-6901690
www.smkb.ac.il
smkb@smkb.ac.il
03-6901200
מרכז ייעוץ ורישום
www.shaanan.ac.il
levisoneran@gmail.com
04-8780021/2/3
פרטי המוסד
www.itu.org.il
nadya@itu1.com
03-6922922
www.itu.org.il
Cours-b7@morim.org.il
08-6278251
www.itu.org.il
Course-jer@morim.org.il
02-6236066
02-6258369
www.itu.org.il
Course-hi@morim.org.il
04-8660168

רשימת מוסדות

יחידות להשתלמות עובדי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה
קוד מוסד
שם המוסד
 .1אוניברסיטת בר אילן -היחידה 200
לפיתוח מקצועי
 .2אוניברסיטת חיפה ,לימודי
המשך בפקולטה לחינוך

210

 .3אוניברסיטת תל אביב  ,המרכז 230
האוניברסיטאי לפיתוח אנשי
חינוך
 .4האוניברסיטה העברית
בירושלים ,בית הספר לחינוך,
המחלקה להשתלמויות ולפיתוח
מקצועי

690

 .5האוניברסיטה הפתוחה

720

מוסדות להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה
קוד מוסד
שם המוסד
 .1אורנים  -המכללה האקדמית
לחינוך

פרטי המוסד

השתלמויות / 2240
תואר ראשון / 2242
תואר שני 2243
1962

 .2המכון להשתלמויות שע"י מכון
בית יעקב למורות  ,ירושלים
 .3מכון למורים לחינוך העצמאי

2048

 .4מכללת בית רבקה

2180

 .5מרכז הכשרה והשתלמויות
"אהל אברהם" שע"י סמינר ע"ש
הרב וולף זצ"ל
 .6מרכז הכשרה והשתלמות
מעלות בית יעקב
 .7מרכז הכשרה והשתלמות
"בית המורה" ע"ש הרב מאיר
שצ'רנסקי ז"ל
 . 8מרכז הכשרה והשתלמויות
שע"י סמינר חסידי לבנות אשדוד

3150

www.oranim.ac.il
sarit_s@oranim.ac.il
04-9539669
B5318675@gmail.com
02-5318675/6/7
5371111@gmail.com
02-5371111
a

www.rivka.org.il
hishtal@rivka.org.il
03-9602350-5
Nechamal_wolf@enativ.com
03-6171234
03-6171218
Malot7@gmail.com
02-6366300/1
chava.gi@byta.org.il
03-6170173
03-5113260
gurashdod1@gmail.com
08-8547910

501
2690
2611

רשימת מוסדות

פרטי המוסד
www.pmbiu.co.il
infohish@biu.ac.il
03-5318445/6
http://edu.haifa.ac.il
ymishory@univ.haifa.ac.il
04-8240868
04-8240208
www.education.tau.ac.il/morim
morim@tauex.tau.ac.il
03-6408162
03-6408466
www.education.huji.ac.il
adizee@savion.ac.il
vickyl@savion.huji.ac.il
02-5882037
02-5880128
www.openu.ac.il/teachers
teachers@openu.ac.il
09-7780686
09-7781512
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 .9מרכז הכשרה והשתלמות
מורות – סמינר חסידי "גור" בני
ברק
 .10מרכז השתלמויות שע"י מרכז
בית יעקב
 .11סמינר "בית יעקב" למורות
ולגננות חיפה
 .12סמינר בית יעקב "עלי באר"
– מרכז השתלמויות

1501
2650
3160
3162

3161

 .13סמינר הליכות בית יעקב –
מרכז השתלמויות  -מודיעין עלית
מוסדות ארציים להשתלמות עובדי הוראה
קוד מוסד
שם המוסד
365
 .1ארגון המורים העל -יסודיים
בסמינרים ובמכללות
2041

 .2מכון כרם

 .3מכון מופ"ת –בית ספר למחקר 2050
ולפיתוח עו"ה וחינוך במכללות
מכללות אזוריות
שם המוסד
.1המכללה האקדמית כנרת –
לימודי תעודה

קוד מוסד
השתלמויות / 900
תואר ראשון 901

מרכזים לפיתוח סגלי הוראה
שם המוסד
.1מרכז פסג“ה מודיעין

קוד מוסד
2762

לימודי היי-טק ,מחשבים ,טכנולוגיה וצילום
קוד מוסד
שם המוסד
1619
 .1ירוק בית ספר לתקשורת
חזותית
 .2מכללת שרוטל

3447

רשימת מוסדות
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Bh10@neto.net.il
03-6150400
03-6150401
hisht@mby.co.il
02-6580700
ishtalmut@by-haifa.org
04-8607000
שלוחה 142/3
aliberh@gmail.com
02-5383007
שלוחה 117 ,116
052-7612792
merkaz.halicot@gmail.com
08-9147120
פרטי המוסד
www.igm.org.il
maggys@igm.org.il
03-7106740/39/85
www.kerem.org.il
kerem@kerem.org.il
02-6240450
www.mofet.macam.ac.il
international@macam.ac.il
03-6901488
פרטי המוסד
www.kinneret.ac.il
diploma@kinneret.ac.il
04-6653750
פרטי המוסד
www.pisga-modiin.co.il
Pisga.modiin@gmail.com
08-9753073
08-6226769
פרטי המוסד
www.yarokonline.co.il
study@yarokonline.co.il
03-6705033
www.sherutal.com
sherutal@gmail.com
03-6888710/1

רשימת מוסדות

:ראשל"צ
www.pear.co.il
:חולון
www.tafnit1.co.il
:ראשל"צ
college@pear.co.il
:חולון
yaniv@pear.co.il
:ראשל"צ
03-9677838
:חולון
03-5036868
www.itu.org.il
hakeren-lekidum@kkm.org.il
03-6928291

3540 ראשל"צ
3541
חולון

 מכללת פאר תפנית.3

2475

 מעבדת "ממדים" –הקרן.4
 הסתדרות,לקידום מקצועי
המורים

3020

 סטודיו גברא בית ספר לצילום.5

3128

סטודיו סקיצה.6

3249

 פוקוס המרכז ללימודי צילום.7

www.studiogavra.co.il
info@studiogavra.co.il
03-5285105
www.skicha.co.il
michal@skicha.co.il
052-4235306
www.focuscenter.co.il
focus@focus.org.il
073-7964700
054-4615991
פרטי המוסד
Midreshet.orayta@gmail.com
053-7766989
www.harova.org
misrad@harova.org
054-6242666
02-6265991
www.schechter.ac.il
info@schechter.ac.il
074-7800700
www.matan.org.il
info@matan.org.il
02-5944555
semsela@gmail.com
03-5796003
03-6183275

רשימת מוסדות

קוד מוסד
1741

 הוראה וחינוך,לימודי יהדות
שם המוסד
מדרשת אורייתא.1

1742

 מדרשת הרובע.2

541

 מכון שכטר למדעי היהדות.3

2894

 מכון תורני לנשים- מתן.4

2930 ה – סמינר ללימודי היהדות.ל. ס.5
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השתלמות בתחומי הייעוץ  ,הטיפול החינוכי  – coaching,אימון ,הפסיכולוגיה ,ההנחיה
החינוכית והתפקוד האישי
פרטי המוסד
קוד מוסד
שם המוסד
www.nitzan-israel.org.il
1110
 .1אגודת ניצן
nilir@nitzancenter.org
03-5372266
www.oritperez.co.il
265
 .2אורית פרץ ,הבית ללימודי
Orit.perez@gmail.com
NLP
054-8082552
www.simchat-halev.org.il
3494
 .3איגוד הליצנים הרפואיים
Simchathalev.il@gmail.com
טיפוליים – שמחת הלב
08-9364656
www.aloofstudio.co.il
2552
 .4אלוף סטודיו לפסיכולוגיה
haya@aloofstudio.co.il
עסקית – ד"ר חיה אלוף
03-6810460
054-4545112
www.oritarbel.co.il
359
 .5ארבל הדרכה ויעוץ בע"מ
course@oritarbel.co.il
03-5232020
03-5220707
052-2227037
www.liorcenter.com
572
 .6בית ליאור בע"מ
info@liorcenter.com
03-6737333
www.bereshit-tc.co.il
1143
 .7בראשית – המרכז לטיפול
Beresh11@netvision.net.il
במשפחה ולהכשרת אנשי מקצוע
04-8573308
www.2-parents.co.il
609
.8בשביל ההורות
info2parents@gmail.com
050-5228111
054-3199929
www.ganit-prag.com
732
 .9הבית למקצועות ההורות
ganit.prag@gmail.com
09-7422611
www.yorly.com
1166
 .10המרכז הישראלי להכשרת
orlyazdi@gmail.com
מאבחנים ומטפלים בתפקודי
04-6344476
למידה ויסות חושי ומוטוריקה
050-5382160
www.todraw.co.il
 .11המרכז הישראלי לפענוח ציורי 1163
info@michal-wimmer.co.il
ילדים והדרכת הורים יצירתית
03-7733220
052-6350040
www.hakolkore.co.il
1412
 .12הקול קורה – המרכז
zivabg18@gmail.com
הירושלמי לפסיכודרמה  ,תיאטרון
02-6235263
מדרש
050-6375229
www.cbtyakovsinai.com
1509
 .13התכנית הישראלית לטיפול
Sini5@netvision.net.il
התנהגותי קוגניטיבי
03-7314415
052-2224959

רשימת מוסדות
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www.tevamahut.org.il
ptherapy@tevamahut.org
1599511132

1538

 טבע ומהות – מרכז ובית.14
ספר לתהליכים טיפוליים עם
הטבע

www.ydidnefesh.org.il
Ydid100@gmail.com
02-9661100
050-8443104
052-2939223
www.kishurei-lemida.com
courses@kishurei-lemida.com
09-8995406
www.machon-adler.com
adler@m-adler.com
09-9727900
www.barcai.co.il
barcai@barcai.co.il
03-6842600
www.machon-beer.org.il
info@miemunah.org
02-5324112

1554

 ידיד נפש.15

3500

כישורי למידה המרכז לקידום.16
תפקודים

890

 מכון אדלר.17

1970

 מכון ברקאי.18

1740

מכון באר אמונה.19

1320

 מכון פוירשטיין.20

597

 מכון פעימות בלומנטל.21

894

 מכון רביב –לפיתוח ותיקון.22
לקויות למידה וקשב

2100
539

מכון שינוי – המרכז הישראלי.23
, בזוג,לתהליכי שינוי במשפחה
בפרט ובארגון
 מכללת ביטוי לאמנות ועיצוב.24

2520

 מכללת גישות.25

www.icelp.info
meravt@icelp.org.il
02-5693313
Peimot100@gmail.com
08-8647913
1 שלוחה
www.shitat-raviv.co.il
nilyraviv@gmail.com
barakbs34@gmail.com
1700708705
0508-257700
www.machonshinui.co.il
shinui@machonshinui.co.il
09-9551973
www.bituy.org
maz.bituy@gmail.com
1700700892
www.gishot.co.il
marketing@gishot.co.il
1700-705105
08-9395415
www.Idan-hahoroot.co.il
Idan.hahoroot@gmail.com
077-4535155

2201

 מכללת עידן ההורות בשיתוף.26
 המכללה,החטיבה ללימודי חוץ
האקדמית תל חי – לימודי
משפחה
2857  ודמיוןNLP –  מכללת רטר ל.27
מודרך

www.retter.co.il
info@retter.co.il
052-9688224

רשימת מוסדות
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www.tovana.academy
info@tovana.academy
03-6039339
050-2343341
www.urielcenter.co.il
Urielcenter1@gmail.com
077-5252742
0546211433
www.nlpplus.co.il
office@nlpplus.co.il
09-8326785
www.cbtadres.co.il
itay@cbtclinic.co.il
052-2817057
054-3171017
www.yozmotgroup.co.il
info@yozmotgroup.com
1700-708880
www.ronitdahan.co.il
ronitkashi09@gmail.com
052-8229251
08-9719226
www.kochava.co.il
connect@kochava.co.il
0544246480
077-2259115
www.thc-p.org.il
asulinm1@gmail.com
08-6422198
073-2160467
פרטי המוסד
www.hishtalmut.e-a.org.il
uriel@e-a.org.il
052-3275807 \ 052-9256567
08-6766007
www.eretz.teva.org.il
shulamit@spni.org.il
03-6388674
Hutz.telhai.ac.il
etyy@telhai.ac.il
03-5130230
www.avshalom-inst.co.il
avshalom@macam.ac.il
03-6990735
www.campus-il.org
akiva6@gmail.com
054-7310114 \ 09-7740740

רשימת מוסדות

1556

 מכללת תובנה – טלי ירדני.28

2541

 מרכז אוריאל למעגלי.29
הקשבה

341

NLP PLUS  מרכז.30

3037

 אינטגרטיביCBT .31

1573

 קבוצת יוזמות.32

3383

 רונית דהאן קאשי – חינוך.33
והורות בגיל הרך

3506

 תודעה – כוכבה שניידר.34

423

תורת החיים – נווה
.35
דקלים ע"ר

 ידיעת הארץ וארצות העולם,לימודי איכות הסביבה
קוד מוסד
שם המוסד
301
 איגוד ערים לאיכות הסביבה.1
נפת אשקלון

54

750

 החברה להגנת הטבע.2

2450

–  המכללה האקדמית תל חי.3
החטיבה ללימודי חוץ

1950

 מכון אבשלום לידיעת הארץ.4

3360

 קמפוס לגיאוגרפיה בינלאומית.5
בע"מ

רשימת מוסדות

לימודי שפות בארץ
שם המוסד
 .1המכון לאסיה בע"מ
 .2הקולג' הצרפתי

קוד מוסד
864
1410

פרטי המוסד
www.tasi.co.il
info@tasi.co.il
03-7441264
www.collegef.co.il
collegef@zahav.net.il
03-9326888

לימודי שפות בחו“ל
שם המוסד
 .1קמפוס לימודים בע“מ

קוד מוסד
3370

פרטי המוסד
www.campus-studies.co.il
info@campus-studies.co.il
03-5354449

תרבות ישראל
שם המוסד
 . 1מכון שלום הרטמן

קוד מוסד
544

פרטי המוסד
www.beeri.hartman.org.il
Etty.ariel@shi.org.il
02-5675350

לימודי מוסיקה
שם המוסד
 .1הקתדרה למוסיקה בע“מ

קוד מוסד
1491

פרטי המוסד
www.musiccathedra.com
cathedra@bezeqint.net
03-6420847

לימודי קולנוע  ,טלוויזיה ,דרמה  ,תיאטרון  ,תיאטרון בובות
קוד מוסד
שם המוסד
1910
 .1בית הספר לאמנות תיאטרון
הבובות  -חולון
 .2בית הספר למשחק ובידור
בהנהלת השחקנית ענת ברזילי

415

.3בית הספר לתיאטרון בובות
ודרמה -דבורה צפריר

640

 .4בית  – 9הבית ללימודי
בובנאות ,תיאטרון פרינג' וגילוף
בעץ

404

 .5רשת מדיה בע"מ

463

רשימת מוסדות

55

פרטי המוסד
www.bubot.il
ipcs@reh.co.il
 03-6516848שלוחה 3
www.dramacomedy.co.il
zamirpro@bezeqint.net
03-6242147
03-5614220
www.puppet-school.org
dvora@puppet-school.org
03-7419938
www.bait-9.com
info@bait-9.com
052-3897487
054-6604143
0737303031
School.reshet.tv
school@reshet.tv
03-7690032
03-7695610

רשימת מוסדות

לימודי אמנות:
שם המוסד
בית לאמנות ישראלית

קוד מוסד
573

פרטי המוסד
www.israeliart.co.il
israeliart@mta.ac.il
052-6460880

יצירה :ציור ,פיסול ,קרמיקה,עיסת נייר ,ויטראז‘  ,שילוב אומנויות ,תפירה
פרטי המוסד
קוד מוסד
שם המוסד
www.fashions.co.il
314
 .1אילנה ברטל -בית ספר
ilanalom@gmail.com
למקצועות האופנה
08-9460569
www.rutart.co.il
2980
 .2אומנויות ואמנות – רותי קליין
rutlirutli@gmail.com
050-2566658
www.ayeletzer.com
 .3אילת – בית מלאכה לקרמיקה 317
Ayelet.zer@gmail.com
באר טוביה
050-7632605
www.eshetehayl-art.co.il
387
 .4אשת חיל – המכללה החרדית
6168364@gmail.com
לאומנויות
03-6168364
www.hobbytopaz.co.il
535
.5בית החוגים של הובי – החוויה
hobbytop@gmail.com
שביצירה
03-9302758
03-9302753
052-5888324
www.gilamiller.com
629
 .6גילה מילר לפידות – יוצרת
gilamiller@gmail.com
בחומר
09-7961360
054-5993987
860
.7המכון לאמנויות
www.hamachon-leomanuyot.co.il
Omanut77@gmail.com
02-5384110
050-5791035
www.telhai.ac.il
2450
 .8המכון לאמנויות תל  -חי
infoart@telhai.ac.il
04-8181402/1
www.sapir.ac.il
2322
 .9המכללה האקדמית ספיר
info@sapir.ac.il
 077-9802802שלוחה 2
www.k-arts.co.il
902
 .10המכללה הטכנולוגית כנרת
bracha@kinneret.ac.il
ע"ש אלפרין בעמק הירדן -המרכז
04-6653738
לאמנויות
050-5656669
www.ha-sadna.co.il
1348
.11הסדנא בכיכר
ha-sadna@012.net.il
072-2122434
www.shoshsegev.com
3445
 .12הסדנה והגלריה של שוש
shoshsegev1@gmail.com
050-6492864
08-6809233
a

 .13הסדנא לפיסול בנייר וחומרים
נוספים

3288

רשימת מוסדות

Yoki_zuk@s-h.org.il
04-9839369
052-3720997

56

רשימת מוסדות

www.shesekart.com
ilanasofer@yahoo.com
054-9991054
08-9403834
www.yanivdror.com
yanivdf@gmail.com
054-5391792
fanhug@walla.com
0522-350330
www.shlomit-tamir.co.il
shlomit.tamir@gmail.com
09-7407664
0522635847
www.hamra-ceramics.com
Yaelhamra55@walla.co.il
054-6344081
Levysharona3@gmail.com
052-5771221
www.wexleriris.com
Iriswexler4@gmail.com
050-3797041
www.all-art.co.il/art/roniruthpalmer
rrpalmer@walla.com
052-3226432
www.greenart.co.il
Israeli.miri@gmail.com
09-7417594
052-4044582
www.wac.co.il
art@wac.co.il
03-6731164
www.meneyar.co.il
dorondoron58@gmail.com
04-6548768
052-4248440
www.artsmaalot.com
arts5@014.net.il
04-9977150
Studio.ofarim@gmail.com
04-9931718
052-7501339
www.artclass.co.il
info@artclass.co.il
04-8703634
04-8417457
050-5527318
www.shirleysiegalart.com
Shirley@do-at.co.il
054-4592123
www.zgugita.co.il
zgugita@014.net.il
09-7668825
054-4401931
050-5706032

רשימת מוסדות

57

534

" הסטודיו לאומנויות "שסק.14

1361

 הסטודיו לציור בנס ציונה.15

1359

 הסטודיו של בטי בירושלים.16

1367

–  הסטודיו של שלומית טמיר.17
עיסת נייר בהוד השרון

1535

,"חמרא" סטודיו לעיצוב קרמי.18
אובניים ועבודת יד

1559

 יד יוצרת.19

1669

 לחיות בתוך תמונה.20

1662

 לצייר ולפסל בנייר עם רוני.21
רות פלמר

181

 מירי ישראלי אומנות ירוקה.22

2360

 "מכללת ורצברגר" – בית.23
החוגים והאומנויות בע"מ

497

 מנייר סדנא לפיסול בנייר.24

2551

 מרכז אומנויות ע"ש אפטר.25
ברר מעלות

2556

 מרכז אופרים.26

2590

( מרכז החוגים )כהן ניצה.27
בע"מ

2951

 סדנאות הציור של שירלי סיגל.28
בלפיד

3023

 סטודיו זגוגיתא.29

רשימת מוסדות

hagitstudio@gmail.com
08/050-9408222
www.yasmintalkar.co.il
yasmintalkar@gmail.com
0545-684983
0777003429
naamagelz@gmail.com
08-9761713
052-2547911
www.studio-orly.com
orly284@gmail.com
0523203335
03-9773513
www.studio-limor.com
orenlim@zahav.net.il
054-5319638
www.osnat-shapira.co.il
osnatshapi@gmail.com
08-9704835
054-3550378
efratof40@gmail.com
052-3134941
Orlybar27@gmail.com
09-8948246
054-7898124
www.amramstudio.co.il
anatamram@gmail.com
054-5290025
www.luisa-art.com
Luisa61@walla.com
050-5927894
www.iditlink.co.il
iditlink69@gmail.com
054-5385040
04-6783567
www.zipigavish.com
jakobr@bezeqint.net
09-8345926
09-8341753
Yaela49@walla.co.il
052-3634457
09-8331927
www.tzofia-studio.co.il
Tzofia.studio@gmail.com
09-7657962
054-2787888
Berko_am@walla.com
08-6466408
053-5215197
www.raanana.muni.il
anatg@raanana.muni.il
09-7700700

רשימת מוסדות

3021

 סטודיו חגית לציור ופיסול.30

3025

 סטודיו לקרמיקה "חולות.31
"נודדים

3094

 סטודיו לאומנות נעמה.32

3027

 סטודיו לי – אורלי גטר.33

3102

 סטודיו לימור – קדרות.34
שימושית

3008

 סטודיו לקרמיקה " הרוח.35
שבחומר " במודיעין בהנהלת
אסנת שפירא

3024

–  סטודיו לקרמיקה וקדרות.36
אפרת אופק
1649  סטודיו לקרמיקה של אורלי בר.37
 לגעת בחומר-

58

3006

 סטודיו לקרמיקה ענת עמרם.38

3004

 סטודיו לקרמיקה – לואיסה.39

3096

סטודיו עידית לינק.40

3220

 ציפי גביש עיצוב ויצירה.41

338

 עיצוב ותפירה – אנגל יעל.42

3287

 צופיה לוית חן סטודיו.43
לקרמיקה ופיסול

1363

, הסטודיו של מיכל-  קאדו.44
עיצוב קרמי

2843

- קריית הספורט והנופש.45
רעננה

רשימת מוסדות

ceramikef@bezeqint.net
052-8355585
www.ceramicool.co.il
Irit.orlan@gmail.com
09-8995304
054-6447044
www.regga.co.il
W9041243@bezeqint.net
03-9041243
www.ruhart.com
ruhart@bezeqint.net
0525-512408
פרטי המוסד
18malya@gmail.com
052-6614142
0777997120
www.sadnatbarzel.com
sadnat.barzel@gmail.com
054-8081115
www.shkedi.co.il
Hasadna2@zahav.net.il
09-7461715
www.yael-essel.com
Yael.essel@gmail.com
054-5854483
nreuveni@walla.co.il
050-5729852
shirlybar@gmail.com
052-4783311
054-2620158
http://katzneomi.wixsite.com
neomikatz
zerufim@gmail.com
052-8905222

רשימת מוסדות

קרמיכייף.46

3375

 קרמיקול.47

3381

 רגע של פנאי.48

3384

 רוחה אומנות במשיכת מכחול.49

קוד מוסד
661

www.shirlyw.co.il
Shirly12@gmail.com
054-4750043
פרטי המוסד
www.iritorpaz.co.il
iritorpaz@gmail.com
054-4754073
www.bethapsifas.co.il
idana@bezeqint.net
08-9702399
052-3375559

3373

1349

 הסדנה הלימודית לעבודה.2
בברזל

1350

 הסדנה לצורפות של יעל שקדי.3

1581

 יעל אסל – צורפות ועיצוב.4
תכשיטים – לימודי צורפות

3017

 סטודיו לצורפות נטע ראובני.5

3247

 סטודיו תכשיט להוראת צורפות.6

3291

 צירופים אמנותיים – נעמי כץ.7

3092

 שירלי – עיצוב תכשיטים.8

קוד מוסד
337
559

59

 תכשיטנות ויצירה בברזל, צורפות
שם המוסד
 קורס פיסול- דמיון צרוף.1
וצורפות

( פסיפס ) מוזאיקה
שם המוסד
 אמנות הפסיפס.1
 בית הפסיפס והאומנויות.2

רשימת מוסדות

www.galikamil.co.il
Galikamil2@gmail.com
052-3318989
www.niritartstudio.com
Keren.nirit@gmail.com
054-5550564
www.ariela-art.com
Ariela.art@gmail.com
052-8386553
www.meron-art.com
Chaya.meron@gmail.com
09-8986394
050-5926339
www.nilimosaic.com
nili@nilimosaic.com
054-9288588
www.karenart.co.il
karen@karenart.co.il
054-4432004
www.mosaicstudio.co.il
michalmosaic@gmail.com
054-4321405
www.zofia.co.il
Kimono2008@gmail.com
052-8907774
Argovanat21@gmail.com
050-7318338
https://mickamosaic.wixsite.com/micka
Micka67@gmail.com
054-5499123
www.ronitmosaic.com
Ronit.strum@yahoo.com
054-6495629
Sheera2@walla.com
0525622998
פרטי המוסד
www.kinamondesign.co.il
orly@kinamondesign.co.il
03-9696797
050-5210552
Design.keren@gmail.com
052-2599660
www.sitam-israel.co.il
sitamisrael@gmail.com
052-8333904

3015

 הסטודיו לעיצוב בפסיפס גלי.3
קמיל

1362

 הסטודיו לפסיפס של נירית קרן.4

1391

 הפסיפס של אריאלה.5

1811

 מוזאיקה מירון.6

2504

 הסטודיו לפסיפס, מקום לחלום.7
של נילי שילה

3067

 סטודיו ידיים.8

3103

 פסיפס מיכל/ סטודיו למוזאיקה.9
פלג

3044

 סטודיו לפסיפס צופי פלד.10
""מול הרפת

3219
3257

 ענת ארגוב סטודיו לפסיפס.11
מוזאיקה בחדרה
 פסיפס עבודת יד רחובות.12

3388

 רונית אמנות המוזאיקה.13

3423

י פסיפס שארה יובל. ש.14

 סדירת פרחים, אדריכלות פנים, עיצוב אופנה, עיצוב פנים, עיצוב
קוד מוסד
שם המוסד
283
 אורלי הראל קנמון עיצוב עם.1
טעם

רשימת מוסדות

2947
418

60

סודות האופנה – בית ספר.2
לעיצוב אופנה
 סיטם בית ספר לאופנה.3

רשימת מוסדות

לימודי תעודה  ,ניהול  ,תקשורת ,יח“צ ,עיתונאות  ,תיירות ,ייעוץ ארגוני
פרטי המוסד
קוד מוסד
שם המוסד
www.biuh.co.il
1222
 .1בר אילן חברה למחקר ופיתוח
Ariela.moshayov@biu.ac.il
בע“מ המרכז להשתלמויות
03-5343613
אוניברסיטת בר אילן
1800-361060
רפואה משלימה
פרטי המוסד
קוד מוסד
שם המוסד
cohenraya@gmail.com
731
 .1הבית של הרייקי בירושלים
052-4280085
www.henot.co.il
2315
 .2מכללת הנות
Henot.co@gmail.com
077-4304337
077-4304336
www.beahava.co.il
402
 .3מרכז באהבה
beahava@outlook.co.il
08-9702195
050-8214925
www.harmoniacenter.co.il
2646
.4מרכז הרמוניה
harmoniacenter@ein.co.il
04-9852766
04-9852313
052-3967490
www.keyforlife.co.il
 .5מרכז רייקי קרוב לטבע – ריפוי 2645
Sara.metoki@gmail.com
והעצמה ׂ KEY FOR LIFE
052-2513314
03-9792107
www.sites.google.com/site
3293
 .6צליל צלול
emmasherman/
emmasherman@gmail.com
08-9718689
gabynissim@walla.com
1990
 .7מכון גל
08-6469378
052-3334339
פיתוח הפוטנציאל האישי ,העצמה אישית ורוחנית
קוד מוסד
שם המוסד
2902
.1אבחון ,ריפוי ואימון בצבעים,
אור נגוהות – המרכז למאמנים
ומטפלים בצבעים
 .2אסיף הוצאה לאור מרכז כתיבה
ועריכה

347

 .3בית הספר לרוחניות מעשית –
The Wiseman Academy

1518

רשימת מוסדות

61

פרטי המוסד
www.ornegohot.co.il
info@ornegohot.co.il
052-5870701
077-3014042
www.assif-pub.com
Assif.pub@gmail.com
054-4441746
www.twa.co.il
info@twa.co.il
054-4548195
054-5467991
03-5098888

רשימת מוסדות

www.lavida.co.il
Ronit@lavida.co.il
03-5757629
050-4463632
www.my-ambitions.com
ednamaim@gmail.com
050-7378535
www.pdn.co.il
pdn@netvision.net.il
052-8858408
www.bindu.co.il
matirev@gmail.com
050-7307195
www.sharonapoms.com
Sharona27@bezeqint.net
09-7447092
052-3922661
www.lightherapy.biz
Maayanr1@bezeqint.net
04-9837640
052-3371070
פרטי המוסד
www.astrol.co.il
Beni97@inter.net.il
052-8373043
www.shukigabay.com
shukigabay@shukigabay.com
09-7717050
www.persona-e.co.il
persona@persona-e.co.il
09-7717050
פרטי המוסד
www.olla.co.il
rina@olla.co.il
08-9357441
050-7240124
www.orlyoren.co.il
pilatesorly@gmail.com
077-8320073 / 052-3697174
www.bodysoul.co.il
Bodysoul.studio@gmail.com
052-2736135
www.habanera.co.il
habanera@smile.net.il
09-7681372

רשימת מוסדות

1668

 לה וידה.4

2263

 מכללת אמביציות.5

2831

 להתמרהPDN –  מרכז פדן.6
אישית ועסקית

3124

 סטודיו מתי רבד.7

446

 שרונה פומס – בית ספר לפנג.8
(שואי )כי עכשיו אפשר

3557

תרפיית אור צליל וצבע.9

קוד מוסד
1220

 גרפולוגיה,  אסטרולוגיה, נומרולוגיה
שם המוסד
 המרכז לאסטרולוגיה יישומית.1

3432

 שוקי גבאי- המצפן.2

2087

 מכון פרסונה.3

 פעילות במים,  פעילות גופנית וכושר, יוגה, מחול,תנועה
קוד מוסד
שם המוסד
164
 אולה בע"מ – מרכז למחול.1
ופיתוח הגוף ובית ספר
להשתלמויות

62

284

 אורלי אורן – הסטודיו.2
לפילאטיס קלאסי

3227

 יוגה פילאטיסBody Soul .3
פלדנקרייז

726

 הבנרה – ביה"ס לריקודים.4
סלוניים

רשימת מוסדות

www.genyastudio.co.il
genyale@walla.com
04-6733770
052-2985040
www.helipilates.wixsite.com
Heli.pilates@gmail.com
052-5401162
02-6730750
www.myogagym.co.il
tal@myoga.co.il
09-7682000
www.rivi-yoga.co.il
rivibsf@013.net
052-8264906
03-5032556
www.studiosuzanah.co.il
suzanah@studiosuzanah.co.il
052-6468886
050-6488810
www.studioc.co.il
customerrelations@studioc.co.il
*5045
www.water-world-academy.co.il
romina@swimming.co.il
03-6992995
054-6060174
www.qilates.co.il
qilatis@netvision.net.il
08-9469860
פרטי המוסד
Orlienabet1@gmail.com
0586277009
www.taamim.cc
taamim@bezeqint.net
02-6247934
050-9158100
www.matokmealev.co.il
nitsa269@gmail.com
03-6131300
054-4707072
www.osim-bishul.co.il
osimbishul1@gmail.com
09-9518868
lizdiet@neto.net.il
03-9091857
054-2334731

רשימת מוסדות
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 הסטודיו של גניה.5

2526

 חלי פילאטיס.6

679

מיוגהג'ים-  מיוגה בע"מ.7

2542

 מרכז איינגאר יוגה חולון.8

2948

סוזנה – מרכז נשים ומחול.9

3050

C  סטודיו.10

3197

עולם המים של אורי סלע.11

3496

 שמים וארץ.12

 תזונה ושינוי הרגלי אכילה,אפייה,בישול
שם המוסד
אורלי נבט – סדנאות תזונה.1
ובריאות
408
""טעמים של יובל בע"מ

קוד מוסד
282

63

2889

מתוק מהלב.3

3206

 עושים בישול.4

2956

סדנאות להרזיה מואצת של ליז.5
רובין דיאטנית קלינית

רשימת מוסדות

 .6רחל סטיקלרו – האקדמיה
לחשיבה אחרת

1496

 – Patissarit .7סדנאות אפייה

3243

איפור ,טיפוח חן ,תדמית ,קוסמטיקה
שם המוסד
 .1מישל מאייר טיפוח יופי בע"מ

.2תדמית וצבע

www.stiklaro.com
stiki@zahav.net.il
050-7807497
050-9807497
www.patissarit.co.il
sarit@patissarit.com
054-7680505

קוד מוסד
1909

1580

www.yonitcmb.com
yonitcmb@gmail.com
08-6518043
052-3386838
idresser@gmail.com
0544224214

 I -Dresser.3דיאנה מציק ,סטודיו 289
בוטיק לסטיילינג

לימודי פנאי והעשרה
שם המוסד

פרטי המוסד
www.michelmayer.co.il
Michelmayer.ac@gmail.com
08-6374442

קוד מוסד

פרטי המוסד

.1בית הפנאי ,קריית התרבות,
חברה למוסדות חינוך ותרבות
נס ציונה

761

www.pnay.nzc.org.il
pnay@ktnz.org.il
08-9400333

.2מדרשת פנימיות

1745

Pnimiyut.org.il
Pnimiyut.info@gmail.com
03-6430770

רשימת מוסדות
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רשימת מוסדות

נהלים למוסדות
השתלמות
פרק זה הינו לידיעת מוסדות ההשתלמות ובו יפורטו הנהלים המחייבים
לקיום קורסים לעובדי הוראה בשנת השתלמות.
הנכם נדרשים לפעול בהתאם לנהלים אלה ,על פי המפורט בהמשך.
מודגש בזאת ,כי הקפדה על קיום נהלי הקרן ,היא תנאי להכרה
בהשתלמויות המתקיימות במוסדכם.

נהלים למוסדות לימוד
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נהלים למוסדות לימוד

הסתדרות המורים בישראל

משרד החינוך

קרנות השתלמות למורים וגננות  -חברה מנהלת בע“מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי
סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע“מ
נהלים לקיום קורסי השתלמות לעובדי הוראה בשנת השתלמות
קורסי השתלמות שאושרו ע“י הקרנות כקורסי חובה או כקורסי רשות/השלמה לעובדי הוראה
בשנת השתלמות ,ואינם בפיקוח אגף השתלמות עו“ה במשרד החינוך או שאינם בפיקוח הועדה
לאישור קורסים לגמול השתלמות ,יחולו עליהם הנהלים אשר יפורטו להלן.
הקורסים המפוקחים ע“י הגופים הנ“ל )אגף השתלמויות והועדה( יתנהלו בהתאם להוראות
המחייבות ע“י גופים אלו.
ביקורי המפקח בקורסים אלו מטעם קרנות ההשתלמות ,יתייחסו לעובדי הוראה בשנת השתלמות
בלבד ,וזאת כדי לבחון את ביצוע תכנית הלימודים ,כפי שאושרה ע“י הקרנות ,תכנית המזכה את
המשתלם בהחזרי שכ“ל וזכויות לשנת ותק.
להלן הנהלים שעל פיהם יש לפעול:
א .תיק הקורס
לכל קורס השתלמות ,שבו משתתפים עובדי הוראה בשנת השתלמות ,יפתח ”תיק קורס“ ,אשר
יהיה זמין בכל מפגש לימודים .התיק יכלול:
 .1את תכנית הקורס השנתית הכוללת תאריך כל מפגש ,שעות ,נושאים ומרצים.
 .2את טפסי הנוכחות מיום פתיחת הקורס )עפ“י הדוגמא בנספח  1א‘(.
 .3יומן לימודים שבו יפורט הנושא הנלמד בתום כל מפגש )נספח .(2
תיק הקורס על כל מסמכיו ישמר במוסד ההשתלמות ,למשך שנתיים מתום הקורס.
ב .טפסי נוכחות
בהשתלמות המתקיימת עד  4שעות לימוד בכל מפגש ,יש להחתים את המשתלמים פעם אחת
בראשית המפגש .בהשתלמות המתקיימת מעל  4שעות לימוד ,יש להחתים המשתלמים פעם
נוספת ,בטופס חתימות נפרד בסיום יום ההשתלמות .עו“ה בשנת השתלמות שאושרה לו
השתלמות בקורס שהשעות בו גמישות יוחתם על טופס נוכחות מיוחד )נספח  1ב( .

נהלים למוסדות לימוד
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נהלים למוסדות לימוד

ג .היעדרויות
משתלם בשנת השתלמות רשאי להיעדר עד  20 %משעות ההשתלמות בגלל סיבות מוצדקות
)בריאות ,מילואים ,וכו‘( ,המידע הרווח לפיו הנוכחות המחייבת בקורס השתלמות היא 80 %
בלבד ,הוא מוטעה.
עו“ה בשנת השתלמות ,שנכח בכל ההשתלמות יהיה זכאי לקבל אישור השתתפות בהשתלמות,
אשר יצטרף לשאר האישורים המעניקים לו שנת וותק.
ד .יומן לימודים
נועד לאפשר מעקב אחר ההספק וההתקדמות בתכנית הקורס .המרצה ירשום בתום כל מפגש,
את פרטי הנושא הנלמד ,בטופס היומן )נספח . (2
ה .שעות לימוד

.1
.2
.3
.4
.5

בתום  90דקות של לימוד ,יש לקיים  15דקות של הפסקה ובהתאם לכך יחושבו שעות הלימוד.
לא ניתן לאשר השלמת שעות לימוד בקורס שאינו זהה לחלוטין ,לקורס שממנו נעדר עו“ה.
לא ניתן לאשר השלמת שעות לימוד לאחר תום שנת ההשתלמות.
בכל קורסי הלימוד ,לא יוכרו שעות תרגול ו /או סטאז‘.
יום השתלמות יתקיים בהיקף מירבי ,שאינו עולה על  8שעות לימוד ביום.

ו .טופס ריכוז
בראשית כל שנת לימודים ימלא כל מוסד את ”טופס ריכוז פרטי השתלמויות” )נספח  (3על כל
פרטיו .יש להקפיד ולשלוח את הטופס ,בחודש הראשון ללימודים ליועצת ההשתלמויות הארצית.
ז .פיקוח
כל המסמכים הנ“ל יעמדו לעיונו של המפקח מטעמנו ,בעת ביקורו במוסדכם ולפי בקשתו יינתנו לו
צילומיהם .בנוסף לכך יכלול ביקור המפקח גם נוכחות במהלך השתלמות.
מודגש בזאת ,כי הודעה מראש על הביקור במוסדכם ,נתונה לשיקול דעתו של המפקח.
אנו מבקשים להדגיש ,כי הקפדה על קיום נהלים אלה היא תנאי להמשך הכרה בהשתלמויות
המתקיימות במוסדכם.
מוסד המקיים השתלמויות גם בשלוחות/סניפים חייב לעדכן את כל שלוחותיו בהוראות אלה.
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הסתדרות המורים בישראל

משרד החינוך

קרנות השתלמות למורים וגננות  -חברה מנהלת בע“מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי
סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע“מ
דוגמא:
נספח  1א‘
קוד מוסד

שם המוסד
טופס נוכחות לתאריך

)לעובדי הוראה בשנת השתלמות(
מס‘ שעות

שם הקורס :
מספר המפגשים

משעה עד שעה

שעות בכל מפגש

מפגש מס‘

שם המשתלם

נהלים למוסדות לימוד

מס‘ ת.ז

68

חתימה

נהלים למוסדות לימוד

הסתדרות המורים בישראל

משרד החינוך

קרנות השתלמות למורים וגננות  -חברה מנהלת בע“מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי
סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע“מ
דוגמא:
נספח  1ב‘
קוד מוסד

שם המוסד

טופס נוכחות לעובדי הוראה בשנת השתלמות
טופס זה מיועד להשתלמות בקורס שאושרה בו נוכחות
בשעות גמישות ו/או בקורס בו מספר המשתתפים מועט
שם המשתלם :

מס‘ ת.ז

שם הקורס:

סה“כ שעות

תאריך
נוכחות

מספר
שעות

משעה עד
שעה

נהלים למוסדות לימוד

נושא
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חתימת
המשתלם

חתימת
אחראי /רכז

נהלים למוסדות לימוד

הסתדרות המורים בישראל

משרד החינוך

קרנות השתלמות למורים וגננות  -חברה מנהלת בע“מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי
סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע“מ
דוגמא:
נספח 2
קוד מוסד

שם המוסד

יומן לימודים בקורס לעובדי הוראה בשנת השתלמות

מס‘ שעות

שם הקורס :
מספר המפגשים ע“פ התכנית המאושרת

מספר מפגש

תאריך

משעה עד סה“כ שעות
לימוד
שעה

נהלים למוסדות לימוד
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נושא

נהלים למוסדות לימוד

חתימת
המרצה

נהלים למוסדות לימוד
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נהלים למוסדות לימוד

משרד החינוך

הסתדרות המורים בישראל

שם המוסד

מס‘ משתלמי
הקרן

קרנות השתלמות למורים וגננות  -חברה מנהלת בע“מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע“מ

דוגמא:
שם מנהל/ת

נספח 3
קוד מוסד

טלפונים

טופס ריכוז פרטי השתלמויות לשנה“ל תשע“ט

כתובת ראשית

מס‘

פקס.

שם הקורס

תאריך תאריך היקף מתקיים
ביום
פתיחה סיום שעות

משעה עד
שעה

כתובת מדויקת  -שם אחראי /טלפון
לבירורים
רכז
מקום הקורס

• רשימה שמית של המורים בשבתון תהיה מצויה במשרדי המוסד.
 .1על המוסד להודיע על כל שינוי בפרטי הקורסים הנ“ל או/ו על פתיחת מחזורי קורסים נוספים במהלך השנה
 .2במידה ויש שלוחות נוספות למוסד ,על המוסד להעביר נספח זה גם עבור שלוחות אלה
 .3העברת טופס זה בחודש הראשון ללימודים והקפדה על כל פרטיו ,הם תנאי להמשך ההכרה במוסד!
את הטופס יש לשלוח בקובץ  WORDלמיילcontact@kranoth.org.il :

הסתדרות המורים בישראל

משרד החינוך

קרנות השתלמות למורים וגננות  -חברה מנהלת בע“מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי
סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע“מ
אנו מאשרים בזאת את קבלת הנהלים לקיום קורסי השתלמות לעובדי הוראה בשנת השתלמות
ואנו מתחייבים לפעול על פיהם ,החל ממועד קבלתם ,כתנאי להכרה בקורסים המתקיימים
במוסדנו.
”טופס ריכוז פרטי ההשתלמויות“ )נספח  (3על כל פרטיו ישלח במהלך החודש הראשון ללימודים
אל היועצת הארצית.

בברכה
קוד מוסד
שם המוסד
שם החותם ותפקידו
חתימת מנהל המוסד  /מורשה חתימה
חותמת המוסד

נהלים למוסדות לימוד
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רשימות

75

רשימות
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