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  מבוא

  

  

פורמלי ויש הרואים בתפיסת החינוך הבלתי  ,התפתחות מתמדתבנמצא , תחום החינוך הבלתי פורמלי

תארים לחינוך  מפעילים תכניות ומעניקיםיותר ויותר מוסדות אקדמאים את עתיד החינוך בכלל. 

תעודת  ,נכנסה למערכת בהיקף הולך וגדל ,מתוך כך .נוער וקהילה וחינוך בלתי פורמלי קהילתי,-חברתי

  ם. ם עיסוקעם הרשאה פדגוגית מתחו חינוך בלתי פורמאליד חינוך שיצרה פרופסיה לעוסקים בעוב

  

 מונובמסגרתו  1.חוק הרשויות המקומיות מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוערהתקבל  2011-ב

  תהליכים אלו חוללו מהפכה בחינוך הבלתי פורמלי. .יות בהיקף מלאומנהלי יחידות נוער בכל הרש

עובדי ל הלימה. בהתמחות (סטז')שנת ב ם עובדי חינוךבים גמחוי 2011-מהחל  הוראהעובדי כנדרש מ

  שיון עובד חינוך. יזכאים בתום שנת ההתמחות לרישיון הוראה, זכאים מתמחי עובדי חינוך לרההוראה 

  

לקידום תהליך  יםפועלנהל חברה ונוער ישל מואגף חח"ק אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות 

 יםהאקדמיים, פותח מוסדותם נוער וקהילה וקידום נוער מול המכללות וההאקדמיזציה של תחו

את תהליך הסטז' מול אגף התמחות וכניסה להוראה,  יםתעודת עובד חינוך ומסדירל מתווים יםומאשר

   .ומסגרותיו ק)חינוך חברתי קהילתי (חח"מול אגף ומול המכללות 

  

הבלתי בתחום החינוך המאושרים להתמחות ם, המסגרות והתפקידים הכלליזו, מרוכזים  חוברתב

. עקב קשת המסגרות הרחבה בחינוך הבלתי פורמאלי, לתשע"ט פורמלי בהתמחות חברתית קהילתית

לאישור מסגרות חדשות ולמתן חרגות ופניית עובדים ותיקים ללימודי תעודת עובד חינוך, נקבעו מתווי ה

  זו.פטורים לעובדים וותיקים שנהליהם מפורטים בחוברת 

  

שאת  לברך את כל השותפים להמשך התמקצעות המערכת שלנו בתחום חשוב זה ולהבטיח לכם נוברצונ

- יערכ- ת החינוך החברתינצעיד א התמחותויחד עם כל מבצעי ה ,המנגינה הזאת לא נפסיק אלא נעצים

  .מובילותגבוהות ו פסגות רבות,אל קהילתי 

  

  

  

  בברכה

  רות קנולר              איתן טימן                   

    והשתלמויות הכשרה תכניות תכנים אגף מנהלת          קהילתי, תלמידים ונוער- גף החברתימנהל הא

  החינוך משרד, ונוער חברה מינהל                                                     נוךימשרד הח                  
  

  

                                                 
החוק מטיל חובת מינוי של מנהל יחידת נוער בכל רשות חינוך מקומית. מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך  1

  ו.על קידומהבלתי פורמאלי ברשות החינוך המקומית ו
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  פרק א': נהלים לביצוע שנת ההתמחות בחינוך חברתי קהילתי

  

  התמחות ואיתור מסגרת ההתמחות:כניסה לשנת ה  .א

המתמחה הינו בוגר תעודת עובד חינוך בהתמחות בחינוך חברתי קהילתי ממוסד אקדמי מוכר  .1

 מסך החובות בלימודים. 80%או בעל 

חינוך על המתמחה מוטלת האחריות לחפש עבודה בכוחות עצמו. באפשרותו גם לפנות לממונה  .2

(להלן:  של מינהל חברה ונוער רכזי ההדרכהאו למבמחוז  )חח"קחברתי קהילתי (להלן: 

 לאיתור מקומות עבודה זמינים. המחוזיים מה"דים) 

שעות שבועיות). במידה והמתמחה מבצע  12על היקף העבודה להיות לא פחות משליש משרה ( .3

 2ש"ש בחינוך חברתי קהילתי. 6-ש"ש בהוראה ו 6באותה השנה בנוסף גם סטז' בהוראה, יעבוד 

 .חח"קחודשים, למעט מקרים חריגים שאושרו בידי ממונה  12חות משך זמן התמ .4

 ).25על העבודה לכלול עבודה בפועל עם ילדים ובני נוער (מכיתה א' ועד "צעירים" בגילאי  .5

 משתתפים קבועים. 8ההדרכה תינתן לקבוצת חניכים של לפחות  .6

דן בעלי תפקידים על המסגרת והתפקיד להיות מאושרים לפי "חוברת מסגרות מאושרות" ואוג .7

ההתמחות תהיה של מינהל חברה ונוער ומינהל השלטון המקומי, ובאישור בכתב מממוני חח"ק.

 בשכר כדין כל בעל תפקיד חדש.

  

  רישום להתמחות ואישור מסגרת:  .ב

 על המתמחה להירשם לסדנת סטז' במוסד אקדמי מוכר. .1

 בו מתבצעת ההתמחות. על מסגרת ההתמחות להיות מאושרת על ידי הממונה המקצועי במחוז .2

ון במכללה בה הוא נרשם לסדנת על המתמחה להגיש את בקשתו לאישור המסגרת בטופס מקו .3

ז'. בטופס עליו לרשום את פרטי מסגרת ההתמחות, התפקיד שעתיד למלא בה ושם החונך הסט

שעתיד לחנוך אותו. יחידת הסטז' במכללה תעביר את הנתונים במרוכז לרפרנט ארצי מטעם 

 תשובה לפונים תינתן מאת מזכירות יחידת הסטז' במכללה.על הסטז'.  חח"ק

 חליפי.במידה והמסגרת או התפקיד  לא יאושרו, על המתמחה יהיה לחפש מקום השמה  .4

 אין להתחיל סטז' ללא אישור של מסגרת ההשמה והתפקיד. .5

  

  החונך והחניכה:   .ג

 אישור חונך נעשה בידי הממונה המחוזי. .1

ות במנהל המסגרת החינוכית יוכל להציע חונך מטעם המסגרת שייבדק המתמחה לאחר היוועצ .2

על ידי הממונה המקצועי במחוז, במידה והחונך לא יאושר ידאג הממונה המקצועי למנות לו 

 חונך אחר. 

                                                 
העבודה בהוראה במתכונת זו מזכה ברישיון הוראה אך לא בשאר הזכויות של "אופק חדש" או "עוז לתמורה". על מנת לצבור את  2

  הזכויות הניתנות שם יש לעקוב אחר ההנחיות של ארגוני המורים ולבחור מינימום משרה המבטיח זאת.
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בעל יכולת ונכונות  חברתית קהילתית בעבודה לפחות ניסיון שנות 4על החונך להיות אדם בעל  .3

עית למתמחה ולשמש כתובת זמינה לשאלותיו ולהתלבטויותיו, כמו לספק תמיכה רגשית ומקצו

התמחות וכניסה להוראה)  8.2-24(ג) 4תשעה/  ל"מנכ בחוזר כמפורט(ו גם מקור להעצמת

 למנות יהיה ניתן מוכשר חונך יימצא ולא במידה. חונכים קורס באמצעות לתפקיד שהוכשר

 עצמה.  המסגרת מתוך מנחה  חונכים, או קורס החניכה בשנת שעובר חונך

החונך ייפגש עם המתמחה אחת לשבוע במשך שעה. במידה והמרחק הגיאוגרפי גדול תתקיימנה  .4

הפגישות אחת לשבועיים למשך שעתיים. תוכן המפגש יכלול תכנים מעבודתו של המתמחה, 

 תצפיות ומשוב על עבודתו. 

המתמחה לסדנת  החונך יקבל את משכורתו ממשרד החינוך באמצעות המכללה בה נרשם .5

 ההתמחות.

אחד ז' כפול (בחח"ק ובהוראה), יקבל שני חונכים (מידה והמתמחה מבצע באותה השנה סטב .6

 ז' אחת.לכל תחום) אך ישתתף בסדנת סט

 

  משוב אמצע שנה:  .ד

) יתקיים משוב אמצע שנה במסגרת החינוכית של המתמחה על ידי מנהל 15.1באמצע שנה ( .1

ך והמתמחה. מטרת המשוב לדון בנקודות חוזק והתנהגויות המסגרת החינוכית בנוכחות החונ

 ).1נספח  - לשיפור אצל המתמחה. סיכום השיחה ייכתב בטופס ידני (הערכה מעצבת 

 למנהלי המה"דים במחוזות.ועותק ממשוב אמצע שנה יועבר ליחידת הסטז' במכללה  .2

  

 הערכה מסכמת:  .ה

מאוחר וממשיך אותה בחודשי הקיץ (ובמקרה והמתמחה התחיל עבודתו  31.5-בסוף כל שנה ב .1

 ) תבוצע על המתמחה הערכה מסכמת.31.8-אז לא יאוחר מ

ההערכה מסכמת תתבצע בידי מנהל המסגרת החינוכית והחונך בפיקוח מפקחי / מנהלי  .2

 מה"דים של מינהל חברה ונוער.

ר אגף התמחות וכניסה להוראה ינפיק אישור על מעבלאחר שיגור תוצאותיה למשרד החינוך  .3

שנת ההתמחות בהצלחה או על חובה לחזור עליה בהתאם להחלטת הועדה. האגף ינחה את 

 המתמחים לגבי הפעולות הנדרשות להנפקת רישיון עובד החינוך.

  

  קבלת רישיון עובד חינוך:  .ו

המתמחה, לאחר שקיבל אישור מאגף ההתמחות על שעבר בהצלחה את ההתמחות, יגיש אישור  .1

אגף בכיר, , מירב יצחקיים ואישור על סיום סדנת התמחות לגב' זה יחד עם מסמכיו האקדמי

במשרד החינוך בירושלים, לפי הטופס המצ"ב (בקשה לקבלת רישיון עובד כוח אדם בהוראה 

 ) ויקבל את רישיון עובד החינוך.3נספח  -חינוך 
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  ': קבלת פטור משנת התמחותבפרק 

  
בניהול לפחות ותק של שלוש שנים רכה או בהד לפחות חמש שניםותק של אישור מהמעסיק על  .1

 חח"ק.אגף על ידי  באחת המסגרות המאושרות

במשך השנים  שעות שבועיות) 12עבודה של לפחות שליש משרה ( היקף עלמהמעסיק אישור  .2

 .הנ"ל

 .25גיל  –עבודה עם גילאי כיתה א' אישור על  .3

 .(ולא רק ניהול)או צעירים  עבודה בפועל עם נועראישור על  .4

 ל האישור להיות חתום בידי מנהל ישיר איתו ניתן לשוחח ולאמת את הפרטים.ע .5

לצבירת מספר שנות הפטור ילקחו בחשבון תפקידי הדרכה בשנת שרות בגופים משלחים  .6

מוכרים ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך, ותפקידי הדרכת נוער בצה"ל כגון: מורות חיילות, 

 ופרקי משימה.  מד"נים

 ים תתקיים ועדת חריגים.למקרים חריג .7

 לפרטי באמצעות הגב' מלכה אייכנטל,  מר איתן טימןפנות אל הבקשות פטור מסטז' יש ל

 בפרק ה'.ראה  התקשרות
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  להתמחות: תפקידים מאושרים 'גפרק 

  
 היה באחד מתפקידי ההדרכה והניהול על פי אוגדן בעלי התפקידים (*מצ"ב לינק ת התמחותה .1

 לאוגדן) ולא כסיוע לצד בעל תפקיד במוסד.               

http://meyda.education.gov.il/files/noar/officials_booklet.pdf    

 ועבודה חברתית קהילתית. קבוצה הדרכתכלול היבטים של תכנון, ביצוע, ת ההתמחות .2

 .ובפעולות הארגון, וישתתף בישיבות המסגרת הקולטתצוות בהמתמחה ישתלב  .3

הפורמלית (בתי ספר) ובתנאי שהמתמחה ממלא תפקידי חח"ק ז' בתוך המערכת ניתן לקיים סט .4

. התפקידים ש"ש, למעט רכז חינוך חברתי (שדורש תואר שני) 12-בלתי פורמליים לפחות ב

  .רכז הכנה לצה"לורכז מעורבות חברתית, מלווה מועצות תלמידים  המאושרים הם:

ל מר איתן טימן מנהל אגף יש לפנות לאישורו שבפרק זה תפקידים שאינם מוזכרים ביצוע ל .5

 לפרטי התקשרות עיין בפרק ה'. חח"ק.
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  להתמחות: מסגרות מאושרות ד'פרק 

  
 הקריטריונים למסגרות מאושרות להתמחות:   .א
  

 היה במסגרת חינוכית שנתמכת ומפוקחת ע"י משרד החינוך.ההתמחות ת .1

 הרשימה תתעדכן בכל שנה מחדש. .2

לכל התמחות באחת מהמסגרות ובחתימתו י בכל מקרה יש צורך באישור הממונה המחוז .3

 המפורטות.

חח"ק, יש להביאה לדיון בפני ועדת אגף במידה ונמצאת עמותה שאינה מוכרת למשרד החינוך /  .4

פעמים בשנה, תבדוק את הגופים החדשים  פרחח"ק. הוועדה תתכנס מסאגף של  חריגים

  .להתמחותותאשר או תדחה את התאמתם 

  

  ות רשימת המסגרות המאושר  .ב

  משרד החינוך מיכה ופיקוחמסגרות בת 1ב.

  :תנועות נוער. 1

 האיחוד החקלאי  •
 אריאל •
 בני עקיבא •
 היכלי ענג •
 ותנועת המושבים הנוער העובד והלומד •
 הצופים  •
 הצופים הערבים •
 השומר הצעיר •
 מחנות העוליםה •
 מכבי צעיר •
 דרוזיהנוער ה •
 בית"ר לאומיהנוער ה •
 עזרא •

 
   :ארגוני נוער .2

 אור ישראלי •
 אות הנוער •
 אג'יק •
 איגי •
 בנות בתיה •
 בתי נוער נחשונים •
 הצופים הדרוזים •
 הצופים הקתולים •
 ידידי עוז •
 יחדיו •
 נוער חב"ד •
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 נוער לתת •
 צבאות ה' •
 מד"אנוער  •
 ם "נוע •
 פרחי הדגל •
 צופי השלום •
 תרבות •
 קדימה •

 
  

  :בקישור שלהלן כפרי נוער. 3

baminhal.aspx-pnimiyot-http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/Pages/reshimat   

   ובמפה זו       

  

                                                             המוכרות על ידי משרד החינוך מינהל ח"ן מכינות קדם צבאיות. 4

 אבנר עכו  •
 אדרת •
 אחד משלנו •
 איתן •
 אלישע •
 ארזי הלבנון •
 באר אורה •
 בארי •
 בינ"ה  •
 בית ישראל •
 בית יתיר •
 בני דוד •
 גל •
 גליל עליון •
 הירושלמית •
 העמק •
 ביבה רייקח •
 חמדת יהודה •
 חנתון •
 חסן •
 ידידיה •
 יונתן •
 יפתח •
 ימין אורד •
 כרם אל •
 פרדס רימוני כרמי חיל •

 לפידות •

 מגן שאול •

 מיצר •
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 מיתרים לכיש •

 מכינת הנגב •
 עין גדי –מלח הארץ  •

 מעגן מיכאל –מנשרים קלו  •

 מעוז •

 משכיות •

 נחשון •

 נטור •

 עטרת ירושלים •

 עין פרת •

 חי-עמי •

 עצם •

 ערבה •

 צהלי •

 קרית מלאכי •

 ודהקשת יה •

 רבין •

 רוח נכון •

 שובו אחים בשביל ישראל •

 תבור •
 תל"ם מכמנים •
 תמיר •

 
  מכינות אופק. 5

  כמהין •

  ניצנה •

  אשלים •

  רום- אל •

  ניצן •

  מקווה ישראל •

  מבוא דותן •

  עין אל אסד •

  לוד •

  אור יהודה •

  ירושלים •

  באר שבע •

  מושב תרום -תפארת ארזים •

  קיבוץ בית זרע  -כנרת  •

  שלומי •

  ירושלים–עלמה  •

  םירוח •

  תל אביב - מסבח"ה  •
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  טבריה -מעשה בגליל •

  נתניה -מעשה במרכז •

  נתיבות - מעשה בנגב •

  ע. יזרעאל -מכינה למנהיגות משותפת •

  עין דור -מכינה בדואית למנהיגות •

  מכינת רעות קיבוץ יחיעם •

  ג'וליס  - אלוני הגליל  •

  הרדוף  •

  טבעון -הרועות למרחקים •

  

 :עמותות שירות לאומי. 6

 בת עמי •
 ודה להתנדבותהאג •
 העמותה לשיוויון חברתי ושירות לאומי •
 אזרחי-היחידה העירונית לשירות לאומי -עיריית ירושלים •
 עמינדב •
 ש"ל •
 שלומית •

  
   :משרד החינוך שמוכרים ומפוקחים תחת הסכם התקשרות עם מנהל חברה ונוער,נוספים ופים . ג7

 א.מ.ל.א.י •

  אגודה להתנדבות •

  אגודה למרכזים קהילתיים •

  דת אכסניות הנועראגו •

 אח בוגר אחות בוגרת •

 בית הגפן •

  בית מוריה •

  ג'וינט ישראל  •

  גשר מפעלים חינוכיים •

  דרור יסודות לצמיחה •

  החברה להגנת הטבע •

(אך ורק מתנ"סים של החברה בקישור  סים"החברה למתנ •

  )/http://www.matnasim.org.il( שלהלן

  

  המדרשה הלאומית ע"ש רינה מור •

 הרועה העברי •

 התנועה הקיבוצית •

  חוגי סיירות •

 יד בן צבי •

  ג'וינט -ידידים •
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 כח המגן •

  כפר ילדים ונוער "אהבה" •

  לאורו נלך •

  לוטם •

  מדרשת הארץ ומצוותיה •

  מט"ח •

  מבראשית-מסע ישראלי •

  מרחבים •

  מרכז יעקב הרצוג •

  מרכז מעשה •

  נאות קדומים •

  המסורתית נועם התנועה •

  נחשונים •

  נטור •

  עושים ציונות •

 עין יעל •

  עלמיא •

  רשת עתיד •

 שיעור אחר •
 

  
  

  . תכניות חיצוניות חינוכיות בליווי ופיקוח של משרד החינוך.8

  יש להיכנס למאגר התכניות:

v.il/tyhnet/public/#/tochniyothttp://apps.education.go   

ומכילות את  התכניות המאושרות להתמחות הינן רק התכניות במסלול הירוק (מסומנות: 

  ").תכנית מלווה בנציג מטה משרדהכיתובית: "

  

  כזי הנוער בתכנית שיקום שכונות חברתיתמר. 9

בית שאן, טבריה, מגדל העמק, צפת, קרית שמונה, אופקים, אילת, באר שבע, דימונה, ירוחם, נתיבות, 

, חצור הגלילית, שדרות, מעלות תרשיחא, קרית גת, ירושלים, בית שמש, בני ברק, לוד, רמלה, רחובות

זורית מרום הגליל, מועצה אזורית עמק המעיינות, נצרת, נצרת עילית, מועצה אזורית גלבוע, מועצה א

מכר,  –מועצה אזורית מרחבים, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, תל שבע, מצפה רמון, בית ג'אן, ג'דידה 

  . ירכא, סג'ור, שלומי, עכו, מועצה אזורית לכיש, מועצה אזורית שפיר וקרית ארבע

  

  ואזוריות רשויות מקומיות 2ב.

 בחוק הרשויות המקומיותשעומדות על פי הנדרש  - ובמועצות איזוריות ער ברשויות מקומיותיחידות נו

   2011-תשע"א -(מנהל יחידת נוער ומועצות תלמידים ונוער)
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  התמחות בחינוך הבלתי פורמלי – בעלי תפקידים ואנשי קשר : 'הפרק 

  

  אגף חח"ק

  
  מייל  טלפון  התפקיד  שם

ל מנהל אגף חח"ק מינה  איתן טימן

  חברה ונוער

050-6283180  eitanti@education.gov.il  

 

דויד 

  שטרית

ממונה הכשרות אגף 

  , מינהל חברה ונוערחח"ק

050-6283182  davidsh2@education.gov.il  

 

מלכה 

  אייכנטל

ת לשכה ב', אגף רכז

חברתי קהילתי תלמידים 

  ונוער, משרד החינוך

073-3934923  malkaai@education.gov.il  

  
  אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות

  
  מייל  טלפון  התפקיד  שם

ד"ר שלומית 

  לנגבוים

מרכזת התמחות 

ז') באגף תכנים (סט

ת הכשרה תכניו

והשתלמויות, מינהל 

  חברה ונוער

073-3937846  

  ', ה'דימים: א', 

shlomit.honhim@gmail.com  

ממונה הדרכה   נגה נחשון

והשתלמויות, אגף 

תכנים תכניות 

הכשרה 

, מינהל והשתלמויות

  חברה ונוער

 073-3937840 nogana@education.gov.il  

  
  אגף התמחות וכניסה להוראה

  
  מייל  טלפון  התפקיד  שם

רפרנט לנושא   איתן שוורץ

תי החינוך הבל

פורמלי באגף 

התמחות וכניסה 

  להוראה

050-6503913  eithan6@walla.co.il  
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  ות:במחוז מקצועיים ממונים

  
 E-mail טלפון כתובת המחוז שם

שולי גבאי 

 (מ"מ)

 2השלושה  מרכז

 אביב- תל

  03-6896422טל. 

 6999518-050 נייד: 

Shulygabi777@gmail.com 

ורד 

 פינקלשטיין

 2השלושה  ת"א

 אביב- תל

  03-6896182טל. 

 050-6282219נייד: 

veredfi@education.gov.il 

 

גילה 

 בורנשטיין

א'  15פלים  חיפה

 חיפה

  04-8632673טל. 

 050-6283577נייד: 

gilabo@education.gov.il 

 

- דבורה בן

 ששון

בית  צפון

הממשלה 

  נצרת עילית

 530ת.ד. 

  04-6500357 טל. 

 054-6213283נייד 

dvorabe@education.gov.il  

חווה 

 אברבנאל

כנפי נשרים  ירושלים

גבעת  22

שאול 

 ירושלים

  02-5601515טל. 

 052-2552792נייד: 

havaha@education.gov.il 

 

בת אל רויטל 

  אליה סויסה

וה שד' התק  דרום

  באר שבע 4

  08-6263138טל. 

  053-7447132נייד: 

bateles@education.gov.il 

 2השלושה  התיישבותי ענת זמל

 אביב- תל

  04-6270659טל. 

 050-6225287נייד: 

anatz@kfar-olami.org.il 

 

בנין לב  מגזר ערבי עלי היכל

העסקים 

 תנצרת עילי

      073-3939628טל. 

 050-6282384ייד: נ

aliha@education.gov.il 
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  לשנת תש"פ )ד"מה( מרכזי הדרכה
  
  

  טלפון  כתובת מה"ד ומייל מנהל/ת  מה"ד

  מה"ד צפון

  

  ד.נ. גליל מערבי

  25220בית לוחמי הגיטאות  

073-3939711  

   351560, חיפה,  17ל רח' צה"  מה"ד חיפה

  

073-3938584  

   

  ביה"ס הארצי שיין  מה"ד  ת"א

  פתח תקוה 42רח' קפלן 

49210  

  

3937827-073 

  ביה"ס הארצי שיין  מה"ד מרכז

  49210פתח תקוה  42רח' קפלן 

    

 3937815-073  

  רמת אשכול 7פארן   מה"ד ירושלים

  92461ירושלים 

  

073-3934620  

  הדרכה בנגב      מרכז שירותי   מה"ד דרום

  1303ת.ד  65רח' וינגיט 

  84105באר שבע 

    

2393599-073  

מה"ד חברה 

  ערבית

  170ת.ד 

-(בתוך בית ספר  איבן עאמר ביר אבו

  אלג'יש)

  16101נצרת 

  

073-3939701  

  

מה"ד דרוזי 

  ארצי

  אכסנית נוער פקיעין 

  24914פקיעין  2013ת.ד. 

  

04-9575373  

  

  
  
  

  .יש לציין את הנמען בראש הפקס: למשלוח פקסים הערה
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  ז' במכללותרכזי סט
  מתקיים מסלול לימודים לחינוך בלתי פורמלי  בהן

  בהתמחות חברתית קהילתית
  

  
 E-mail טלפון שם הרכז שם המכללה

 anat.kessler@gmail.com 052-4826242 ענת קסלר מכללת קיי

המכללה 

האקדמית 

לחינוך 

 "אורנים"

  ד"ר אסנת זורדה

  

 איתן שוורץ

04-9838915  

  

04-9838816  

 

0snat_z@oranim.ac.il 

 

eithan6@walla.co.il 

 

מכללת דוד 

 ילין

סיגל מושכל 

 עצמון

054-5722188 sigalmus@dyellin.ac.il 

אוניברסיטת 

 אילן-בר

אורלי ד"ר 

  מיכאל

5318442-03 orlym06@walla.co.il  

  ilanitav@macam.ac.il 052-7702942 אילנית אברהם מכללת אפרתה

מכללת אורות 

ישראל, קמפוס 

  אלקנה

 yaeli.pt@gmail.com  5304762-054  יעל תמיר

המכללה 

האקדמית בית 

 ברל 

 molly@beitberl.ac.il 052-2449056 מלי ליבוביץ'
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  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
  *עובד חינוךשיון יבקשה להענקת ר: 1נספח 

    
  פרטים אישיים:א. 

  
___________________________________________________________________  

  מספר  תעודת הזהות   קודםשם משפחה   שם פרטי    שם משפחה
  

  כתובת מגורים:
  

____________________________________________________________________      
  מיקוד                 מס' טלפון+נייד   רחוב                 מס' בית          שם היישוב   

                                                                                   
  יש לציין את שם המוסד וכתובתו:בפועל אם הינך מועסק/ת 

  
____________________________________________________________________  

  
  לבקשה יש לצרף העתק /תצלום של המסמכים הבאים:ב. 

  

  B.A או תואר  .B.Ed[  ] תואר 
  עובד חינוך[  ] תעודת 

  ישור הצלחה בשנת התמחותא[  ] 
  אישור סיום לימודים בסדנת הסטאז'[  ] 

  
  הערה:

את העתקי או תצלומי התעודות המצ"ב יש לאמת כנדרש כהעתקים נאמנים למקור ע"י חתימת 
  או מנהל בית הספר בו הינך מועסק/ת, או עו"ד/נוטריון. ,המכללה או האוניברסיטההנהלת 

  
____________          ___________________  

  חתימת המבקש/ת                   תאריך       
  

  91911, ירושלים, 15: רח' כנפי נשרים את המסמכים יש לשלוח לכתובת
  הגב' מירב יצחקי :לידי                 

  רשיונות עובדי הוראה   
  תנועת עובדי הוראה רישוי והסמכה           

  אגף בכיר לכוח אדם בהוראה   
  משרד החינוך   

  

  12.00-9.00מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בין השעות  5604744-02ן  טלפו

  meravpi@education.gov.ilדוא"ל 

 

  אדם בהוראה-החלטת אגף בכיר לכוח
  

  עובד חינוךשיון י[  ] זכאי לר
            _________: _____________בהתמחות (חברתי קהילתי, נוער בסיכון) 

  סיבת  הזכאות:

  או תואר אקדמי                                      .B.Ed[  ] תואר 
  עובד חינוך[  ] תעודת 

  תמחות בהוראה הצלחה בשנת ה[  ] 
______________          ______________________  _____________  

  מס' הרישיון    שם הפקיד באגף בכיר                                  תאריך
  וחתימתואדם בהוראה -לכוח                                                

  * במידה וביצע גם סטז' בהוראה, יגיש לחוד טופס לבקשת הענקת רישיון הוראה


