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 2017אב תשע"ז, אוגוסט 

 

 לכבוד

 יחידות שלב הכניסה להוראהרכזי 

 ההתמחות בהוראהורכזי 

 במכללות ובאוניברסיטאות

 

 שלום וברכה,

 

 מדיניות לגבי מסגרות מאושרות להתמחותהבהרה בדבר ההנדון: 

 החל משנה"ל תשע"ח

מסגרות כידוע לכם, התקבלה לאחרונה החלטה לחדד את ההגדרות לענין ההכרה ב

 התמחות.המאושרות ל

ההתמחות תוכר רק " :נאמר הל מינהל עובדי הוראהנאיל רם, סמנכ"ל ומבמכתבו של מר 

 למתמחים אשר יהיו מועסקים באופן הבא:

מועסקים ע"י משרד החינוך במוסדות חינוך רשמיים או מועסקים ע"י בעלויות  .1

הכרה משר החינוך  בלו רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך, וקיבלוישק

כמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. )מוסדות רשמיים או מוכרים שאינם 

 (.1949 –רשמיים כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט 

 ."מתמחים אלה מדווחים במערכות משרד החינוך .2

 תמחות תוכר כאשר:ההמשמעות היא כי ה

 יםיסודיתי הספר הבבקדם יסודי, ההעסקה היא על ידי משרד החינוך בחינוך ה .1

איות, מרכזים ימיים, מפתנ"ים, ", לרבות חוות חקלאיות, מתיבינייםהחטיבות בו

 ומרכזי שמע.

וכן כחלק ממצבת המורים, , במערכות משרד החינוך משובץ ומדווח תמחההמו

 ,אורט, עמל, דרכא וכדומה :כגון ,אשר בבעלות של רשתות ,תי ספר על יסודייםבב

 הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.

, כאשר )יסודי, חט"ב וחט"ע( בית ספר מוכר שאינו רשמיב ההעסקה היא .2

 .כחלק ממצבת המורים בבית הספר המתמחים מדווחים במערכת עוש"ר
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כמו כן, לשנת הלימודים תשע"ח בלבד, הגופים שענו לקול הקורא שפורסם לקראת 

קיבלו את אישור המשרד להמשיך ולפעול גם  -תשע"ז, ועמדו בכללים אליהם התחייבו 

בתשע"ח )בלבד( כמסגרת מאושרת להתמחות. מדובר בגופים: 'קיו סקול', 'אדמה', 

 'מניפה', 'אומץ', 'החוויה היהודית', 'כפר ברא', 'אל עמי אל עצמי' ו'הרוח היהודית'.

 

וקרנות עמותות שעות תל"ן, מיל"ת, שעות של  :להתמחות ותמוכר מסגרות שאינן 

המפעילות שעות תוספתיות בקדם יסודי, יסודי או חטיבות ביניים, כגון   חיצוניות

 .רנה קאסן, יובל חינוךקרן רש"י, מועצות, עיריות, 

 

אולם לא עמדו  'קול קורא תשע"ז'גופים שהגישו עצמם להלא יוכרו להתמחות כמו כן, 

עמותת עמותת טירה, אק, בתנאי הקול הקורא: המכללה למדע ומחקר, עמותת נצרת, אפ

  כפר קאסם.

בענין  ץנבקש להעיר, כי המכללה למדע ומחקר, עמותת נצרת ואפאק הגישו עתירה לבג"

פסילתם כמסגרת להתמחות. לכן הבהרה זו בכל הנוגע לגופים אלה כפופה לתוצאות 

 ההליך המשפטי בעניינם.

 

 בברכה

 

 ד"ר שרה זילברשטרום
 להוראהמנהלת אגף התמחות וכניסה 

 העתק:
 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

 סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
 נשיאי המכללות האקדמיות לחינו וראשי המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות

 מנהלי מינהלים
 מנהלי מחוזות
 מנהלי אגפים

 עו"ד איריס שלו, לשכת הייעוץ המשפטי
 מנדל, מרכזת נושא מסגרות מאושרות האגףבתיה 

 אריאלה מרידך, מרכזת תקציב ומינהל באגף
 חברי ענף התמחות וכניסה להוראה

 המפקחים הרפרנטים והמדריכות המחוזיות לנושא התמחות וכניסה להוראה
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