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 זתשע"ניסן בס"ד,                           

 2017  אפריל 

 והמכונים להכשרת עו"ה מנהלי הסמינריםאל: 

 שלום רב,   

 חתשע"לשנה"ל חוזר היערכות הנדון: 

 חוזר שני חלקים: ב

 ייעודיות למגזר החרדי. הנחיותחלק א' 

 חלק ב' הנחיות כלליות למוסדות להכשרת עו"ה.

 דות ההכשרה במגזר החרדיהנחיות למוס: חלק א'

 רקע

איכות שימור    , שתכליתובמגזר החרדי בתהליך המתמשך חוליה נוספת הווההבעל"ט ת חשנת תשע"

  של  הסמינרים. , תוך שיח משותף לקידומם של הבוגרות תעסוקהה קידום אפשרויותו  ההכשרה

לצד מינופו של מערך די, הכשרה להוראה במגזר החרהאגף להכשרת עו"ה תומך בקיומה ובקידומה של 

 הכשרה חלופית נרחב, הנותן מענה למגוון הלומדות, תוך שמירה על צביון המגזר.

 ,הוראההכשרה להיקף הפונות להגידול  במספר הלומדות להוראה והעדר תהליך לצמצום  יחד עם זאת

   .מותיר עדיין את הסמינרים באחוז תקצוב נמוך

 

 

  :הנחות היסוד למיצוב הסמינרים

שנתי והן  -לקיים הן מסלול חד רצוילופית בהכשרה ח. הכשרה חלופיתלבין הפרדה בין הכשרה להוראה  . 1

לימודים  להמשך ,למעוניינות בעתיד ,. לימודים אלו יוכרוהחינוךולצד לימודי היהדות  ,שנתי -דומסלול 

 .הוראהלתעודת 

 לומדת תקבלכל  תקבל למטרה זו. יפתי שמכסות להכשרה חלופית יקבעו בהתאם למסגרת התקציב התוס .2 

  ללימודי יהדות וחינוך. ש"ש 0.7עד 

  

 תקצובהעקרונות א. 

לומדים אלה יתוקצבו  .לומדים/ות בשנה א' 034,2המכסה הכוללת של תשמר  חבשנת הלימודים תשע" .1

  .בהתאם לעקרונות המופיעים להלן

הכשרה או מסלול  ,בלבד: מסלול הכשרה להוראהאחד הכשרה תוכל לבחור ללמוד במסלול   לומדתכל  .2

   .תחלופי

, בפועל ובלבד שלא יפחת מספר הלומדים, חלתקצוב שנה ב' בתשע" מכסותיהוו  זמכסות שנה א' תשע". 3

 בתבחינים.* 1.2.6בכפוף לסעיף 

, עלבפו ובלבד שלא יפחת מספר הלומדים ,חלתקצוב שנה ג' בתשע" מכסותיהוו  זמכסות שנה ב' תשע". 4
  *.בתבחינים 1.2.6בכפוף לסעיף 
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במוסד הכשרה לא אקדמי, שבו אין הגבלה של האגף לקליטת לומדים, התקצוב יהיה  לכל היותר עבור . *5

ממצבת הלומדים באותה שנת לימודים, בכפוף למגבלת התקציב. ניתן לתגבר את תקצוב הלומדים עד   50%

 בגין המגיע על פי מצבת הלומדים. 70%-ל

ממספר המכסות בשנה קודמת, בכפוף לקיום  10%בכל מוסד לא יעלה על  של שנתון א' גידול במכסותה. 6
 תקציב.

  

 .המחוז החרדי צורכי פי-על יעודכנו ויותאמו, הלומדים מכסותו ההכשרהתכניות . 7

  
   עקרונות התחשיבב.  

 ,רכי מערכת החינוך במגזרלצולהוראה להתאים את היקף ההכשרה שנקבעו למגזר החרדי נועדו המכסות 

  למערכת. בכל מסלולי הגיל ובהתמחויות הנדרשות איכותית  ולהבטיח הכשרה

כפי שנקלטו במערכת  ,ומפקד הלומדים בשנה"ל תשע"על  מבוסס חלשנה"ל תשע"תהליך קביעת המכסות  

 האגף. בחוזר , כפי שפרטנו 5/12/2016הממוחשבת במשרד, עד ליום 

 

 בנותבסמינרים ל לשנה א' חישוב המכסותאופן  

שרשומה כל לומדת המכסות להכשרה להוראה נקבעו על פי הלומדות הכשרה להוראה בלבד.  .1

במסלול הכשרה להוראה ולומדת גם הכשרה חלופית, כמפורט בסעיפים הבאים, לא נכללה בחישוב 

 המכסות.  

הלומדות את  .וראהלהלצורך התקצוב כהכשרה  נלקחות בחשבוןאינן אה חלק מההתמחויות להור  .2

 הרשומות בהתמחויות אלו במסלולי הוראה .96בהתמחויות המפורטות בהמשך יש לרשום במסלול 

 .אינן מתוקצבות כלל

 : ממכסת הלומדות המתוקצבת הן ההתמחויות שמספר הלומדות בהן מופחת .3

מדות את הלו .162- - חשבונאות ,168 -מזכירותו מינהל ,113 -גרפיקה,  095 - מדעי המחשב 

 בלבד.  96לרשום במסלול  בהתמחויות אלו יש

בתחום הוראה, תוכלנה להשלים לימודיהן לתעודת הוראה ל בהכשרה גם המעוניינות הלומדות

 , בכפוף לתכנית הלימודים הנדרשת בכל תחום.בשנה ג'ההכשרה החילופית, 

נדרש אי לכך  .תגבוהה ממכסת הלומדות המתוקצבבשנתון א' הוראה  הלומדות ת גם השנה מכס   .4

 : יהדות+תנ"ךבהתמחויות הבאותבשנתון א' ההפחתה תבוצע של ההכשרה העודפת. ם וצמצלבצע 

    .25%יופחתו  ח-במסלול אכוללת  ,15%יופחתו – , חנ"מ25%יופחתו  –

, ובכפוף 4-1תחשיב סופי של המכסות לכל סמינר יתקבל לאחר כל ההתאמות, שפורטו בסעיפים  .5

 .לשנתון א'מכסות  2,340הכללית של  לשמירה על המסגרת

  לו השנקבעלמכסת הלומדות בכפוף אותן הוא מתכנן לקיים, יעצב את מסגרת ההתמחויות  סמינרכל  .6

לא לקיים  לאור זאת אנו ממליצים .איכותיתובזיקה לתחשיב כלכלי המאפשר קיומה של הכשרה 

 .20-מ קטןמדות בהן והתמחויות  שהיקף הל
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  במכוניםת לשנה א' אופן חישוב המכסו

 הלומדים ממפקד 70% לגברים נעשו בכפוף לעקרונות התקצוב שלעיל, ועד במכוניםהמכסות  .1

 . זתשע"ב

  ,בפועל הלומדיםלפחות ממצבת מותנית בניתוב שליש  אלההתקציב למוסדות מלוא העברת  .2

  הוראת מתמטיקה ולשון.בלהתמחות 

, ובלבד שלא יפחת מספר הלומדים ח' בתשע"יהוו מכסות לתקצוב שנה ב זמכסות שנה א' תשע"

ממצבת הלומדים באותה שנת לימודים, בכפוף למגבלת   70%התקצוב יהיה  לכל היותר עבור  בפועל.

 התקציב. 

, ובלבד שלא יפחת מספר הלומדים חיהוו מכסות לתקצוב שנה ג' בתשע" זמכסות שנה ב' תשע" .3

בת הלומדים באותה שנת לימודים, בכפוף למגבלת ממצ  70%התקצוב יהיה  לכל היותר עבור  בפועל.

 התקציב. 

 

 

 חתשע"שנת הלימודים להנחיות כלליות  חלק ב':

   

 לוח לימודים שנתי .1

 לומדיםהמינהל  .2

 מערך מסייע לסטודנט  .3

 מינהל סגל הוראה .4

 

  לוח לימודים שנתי .1

 : אים עפ"י המפורט, שיחל באחד מן התאריכים הבלימודים שנתי, לוח קבע י סמינרה 1.1

 1מס' לימודים לוח א. 

  3.9.2017 ז"תשע באלול ב"י ראשון יום  : : פתיחת שנה"ל

  31.8.2018 ח"תשע באלול' כ שישי יום   :סיום שנת לימודים כולל תקופת בחינות

  2מס' לימודים  לוח ב. 

   22.10.2017   ח"תשע בחשוון ' ב ראשון יום    :פתיחת שנה"ל

  31.8.2018 ח"תשע באלול י כ'שיש יום :  תקופת בחינות סיום שנת לימודים כולל

עד מועד הפתיחה הרשמי של שנת הלימודים,  1.9.2017 תיחשב התקופה שבין  –במוסד הבוחר בלוח זה 

 .   כחופשת קיץ בשכר

  שבועות לימוד. 15-14סמסטרים, כאשר כל סמסטר יהיה בן  2 –שנת הלימודים תחולק ל 

  שבועות. תקופה זו תיחשב כימי עבודה לכל דבר  4משך התקופה שבין הסמסטרים יהיה לכל היותר 

 הפעלת תוכניות עבודה לסגל ההוראה ע"י הנהלת המוסד.וערכות לבחינות יומטרתה: הועניין,         
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  ימי לימוד ובחינות. 210יש להבטיח קיום 

  כוח אדם תחום , מנהלת אלונה שושלב לגב' המכללה יש להעביר בכתב את לוח הלימודים השנתי שקבעה 

 1/6/2017. ז"תשע בסיוון 'ז חמישי ליוםעד בסמינר  האגף לנציגת העתק עםבהוראה באגף, 

 

 מועד לחישוב שכר לסגל ההוראה 2.1

סגל לשכר  תשלוםהוא המועד הקובע לצורכי  פתיחת שנת הלימודיםבכל לוחות הלימודים השנתיים 

סיום שנת ל ועד מורים ממשיכים, המוזמנים לעבוד מראשית שנת הלימודיםלים חדשים ומורלההוראה, 

 . (31/8לחודש אוגוסט ) 31-בהלימודים 

 העיקרון לדיווח כדלקמן: 

 חודשים 5 – 31/1עד ליום  1.9מיום  סמסטר א' ידווח

 חודשים 5 – 30/6עד ליום  1.2סמסטר ב' ידווח מיום 

 .דשי הקיץ ישולמו לפי ממוצע שנתיחו 2 –אוגוסט -חודשים יולי

 

 לומדיםהמינהל  .2

 בכפוף   ,זתשע" יהיה זהים לאלו שנקבעו לשנה"ל  חלשנה"ל תשע" בסמינריםתנאי הקבלה ללימודים 

 לכל סמינר.שנקבעה הוראה ל המתכשרות למכסת 

   אההמותאם להור "תיל"כדוגמת מבחן  לכלל המועמדים ללימודים, אנו ממליצים לשלב מבחני מיון

 .כלי המיוןכחלק ממכלול כלים נוספים שכל סמינר יבנה לעצמו ו

 .2014למרץ,  15ב ופץ הבמכונים להכשרת מורים גברים ינהגו בהתאם לחוזר "תנאי קבלה" ש

 .ולביקורת אהולהשו ,ניתנים למדידהו  צריכים להיות מפורסמיםללימודים בסמינר תנאי הקבלה 

 

 דמי הרשמה 2.1

  24, 10סעיפים  2007 )בהתאם לחוק זכויות הסטודנט ₪ 635: חדשללומד דמי הרשמה   

  ( .15.11.2011ולפי מדד אוקטובר שפורסם בתאריך  2014 דתשע"ופרסום התקנה 

  אין לגבות מהנרשמים כל תשלום נוסף עבור הרשמתם למוסד. דמי ההרשמה לא יוחזרו  

 למועמד/ת בכל מקרה.

 

 אישור רפואי 2.2

  מצ"ב .למשרד החינוך לפי הנחיות היועץ המשפטי  הרשמה אישור רפואי,לצרף לערכת הלומד על כל 

 .1טופס מס' 

 

 חתשע" –למשרד החינוך לומדיםשל  וקבלה הרשמהנתוני  העברת 2.3

מיוני החל  לחודש עשרהכל  ביש לשלוח  סמינרב ותנרשמשל כלל ה את קבצי נתוני הרשמה    2.3.1

 ועד מועד הפתיחה הרשמית של שנת הלימודים. 2017
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לומדים   נתוני ,2 ספחנ ,ע"ג הטופס המצ"ביש להעביר ,  15.9.2017 ,ז"תשע באלול ד"כ בתאריך 2.3.2

 simabo@education.gov.il לסימה בורוכובהדו"ח יועבר  תקבלו ולומדים הנמצאים בתהליכי קבלה.הש

  לחים במערכת הממוחשבת.הנש  םקבציאת ה מחליף  אינוו"ח זה ד

 1.9.2017  החל מ חתשע"לשנה"ל  מתקבליםנתוני לומדים קובץ האגף ערוך לקבלת     2.3.3

 

 רענון הנחיות: –מספר ימי לימוד חובת קיום  2.4

 'מעשית. התנסותועוד יום  בסמינר ,לפחותבשבוע יש ללמוד שלושה ימים ' ב-בשנים א 

  .לפחות  בש"  450 יש ללמוד ' גבשנה         

 שעות.  8 -יותר מ ו כי ביום לימודים לא ילמד  מומלץ 

 

 לימודי יסוד 2.5

 המתכשרים להוראה, כמפורט בחוברת מנהל לומדים. לימודי יסוד מחייבים את כלל 

 במספר נושאים:  להלן עדכונים 

  3  בנספח בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים: ניתן ללמוד נושאים אלה בשיעורים מקוונים, כמפורט 

 4מס' נספח  עברית ן לשו. 

 

 ללומד: הלוואות מותנותמערך מסייע  .3

 וובאחריותהסמינר תעשה ע"י  הלוואותהבקשה  ל . 

  ב,  העומדים בתנאי הקבלה -בשנים אהמתכשרים להוראה, הלוואות אלה ניתנות ללומדים סדירים 

  , בכפוף לחוזר המערך המסייע.ולומדים בהיקף לימודים מלא

 יוע בתשלום שכ"ל.  ההלוואות מיועדות לס 

  7בנספח  מס' נהלי הבקשה והאישור מפורטים. 

 

 נהל סגל הוראהימ .4

 (10נספח מס' )  כוח אדם                                                                                                                 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                  

 נח גרינפלד                                                                                                                 

  הכשרת עו"ה א' מנהל אגף                                                                                                   

  העתק:
 יל רם, סמנכ"ל, ומנהל מינהל עו"ה מר א

  מינהל כלכלה ותקציבים מנהלסמנכ"ל ו ,מר משה שגיא
           , משרד החינוך, חשב בכירמר יוסי שטראוס

 גב' דבורה שיאחי , סגנית בכירה לחשב המשרד
  היועצת המשפטיתלשכת , שנית פנחסי הראל"ד עו
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 מנהל המחוז החרדי יצחק זהבימר 
 גב' סיגל אלה, מנהלת תחום תקצוב פורמאלי, מנהל כלכלה ותקציבים

  בהוראה  אדם-גב' סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר לכוח
  מר אבי שושן, סגן מנהל אגף א' הכשרת עו"ה

 מנהל עובדי הוראה, תקציבאגף א', מר עדי קורסיה, מנהל 
 להכשרת עו"ה נציגי האגף במוסדותמפקחים, 

 כא"ב באגף תחוםמנהלת  ,באלונה שושלגב' 


