
 

 

 

 
 יםומורות מור

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 מורשת אגף

כוש כלים לרזהות וארון הספרים היהודי, לקיים דיוני  אתבואו ללמוד 
 ט'(-)א' "ישראלית-תרבות יהודיתלהוראת המקצוע "

 הודית ישראלית"תכנית המקצוע "תרבות יל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    החזר שכ"ל || יםגמול || ש"ח 6,000-3,000 מלגות                                           

 ההרשמה בעיצומה                                           

 היהדותמקצועות הרחבת הסמכה / תואר שני ב                                           

לקראת הטמעה של תכנית לימודים חדשה 

ישראלית במערכת -מקצוע תרבות  יהודיתב

ט(, מציע משרד -החינוך הממלכתית )כיתות א

החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת 

 . שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים

 

תכניות ההכשרה יופעלו במוסדות אקדמיים 

ובמוסדות המכשירים מורים. התכניות נבנו על 

תכנית ובהתאם ל עקרונות הוראת המקצועבסיס 

 ואושרו על ידי אגף מורשת.   הלימודים החדשה

 

היא כי במהלך שנים ספורות  מדיניות המשרד

יוכשרו כלל המורים המלמדים את התחום 

במערכת, והוראת המקצוע תימסר למורים 

 מקצועיים. 

 

כוח הוראה מקצועי, איכותי בואו להיות חלק מ

אלית ישר-ומסור להובלת תחום תרבות יהודית

  .במערכת החינוך הממלכתיתליסטית ברוח פלור

 

  . המסלולים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע

 :למורים מסלולי הכשרה עיקריים שנימוצעים 

  

 שעות שיתפרסו על פני  360 :הרחבת הסמכה

ק תעודת למסיימים תוענ .(שנתיים )יום בשבוע

 הרחבת הסמכה. 

 

ודה זו לבעלי פי הנחיות משרד החינוך, הפקת תע-על

רישיון הוראה כרוכה בקבלת הערכה מסכמת על 

כלים פי -עבודת המורה מאת מנהל/ת בית הספר, על

 . להערכת עובד הוראה

 

 )קצועות באחד ממ :תואר שני )גם ללא תזה

מדעי היהדות, תורה שבע"פ, תלמוד,  -היהדות 

יה יהודית, חינוך יהודי, מחשבת ישראל, פילוסופ

 ישראל.  תרבות 

חלק מהמכללות והאוניברסיטאות מציעות תואר שני 

: בשילוב דידקטיקה ופדגוגיה של הוראת המקצוע

  ישראלית".-"תרבות יהודית

 

 

 מלגה )בהתאם למסלול הנבחרים תמריצים: הלן רשימת מוסדות הכשרה מאושרים בכל אזורי הארץ. לנרשמים לאחד מהם מובטחל

                                    . באתר האינטרנט של האגף לפיתוח מקצועי)פרטים  לפי זכאותהחזר רוב שכר הלימוד וגמולים וכן (, לתבחינים ובכפוף

 בחרו את התכנית המתאימה לכם והירשמו עכשיו:

  התמריציםתבחינים ונהלים לקבלת  –ראו בסוף מסמך זה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/TalMutaemet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/TalMutaemet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/TalMutaemet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa/KleyHaarachatOvdeyHoraa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa/KleyHaarachatOvdeyHoraa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa/KleyHaarachatOvdeyHoraa/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PituachMiktzoie


 

 

 ירושלים

 

 

 

 

 

מכון תואר שני והרחבת הסמכה: 
רטים: ד"ר פ, דותהלמדעי הי שכטר

שירלי דסה    אווה הלחמי או 
Shirli@tali.org.il 

 

  
 מלגה מטעם קרן תל"י

 
 

 מכון הרטמןהרחבת הסמכה: 
באר שבע ת"א, בירושלים, 

  !כרמיאלו
 : אתי אריאלפרטים והרשמה

 02-5675350 
Etty.Ariel@shi.org.il 

 

 
 

 מכון כרםהרחבת הסמכה: 
 פרטים: עטר פלג

 
@gmail.comatarpeleg1 

 

 

האוניברסיטה : בחינוך יהודי תואר שני
 ן, מרכז מלטוהעברית
 02-5881282ון : אתי גרשפרטים

etige@savion.huji.ac.il 
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 צפון חיפה ו

 

 

B-ed האקדמית : בתרבות ישראל
 . , חיפהגורדון

  ד"ר קובי מרקוביצקי,פרטים: 
 *5033או  0507860908

 
kobim@research.haifa.ac.il 

 

 המדרשה באורניםהרחבת הסמכה: 
 

 נירית בר נהור: פרטים
 או באתר המכללה 04-9838753 

niritb@hamidrasha.org.il  
 

 

בחוג לתולדות ישראל, במסלול מותאם  תואר שני
 אוניברסיטת חיפהישראלית": -"תרבות יהודית

 
 ד"ר אייל בן אליהופרטים: 

 
eyalb@univ.haifa.ac.il 

 או דרך אתר האוניברסיטה 
 )מלגה מקרן פוזן(

 
 

 מכון הרטמןהרחבת הסמכה: 
באר שבע ת"א, בירושלים, 

  !כרמיאלו
 פרטים והרשמה: אתי אריאל

 02-5675350 
Etty.Ariel@shi.org.il 
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 מרכז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלולי ההכשרה בחוג שלושה 
, כולל תעודת תרבות ישראלל

מכללת  - הוראה בתרבות ישראל
 . , כפר סבאבית ברל

ד"ר  : אתר המכללה אופרטים
 , ראש החוגשגית מור

sa_mor@keh.co.il 
 

 

ישראלית -תרבות יהודיתבהרחבת הסמכה 
 360, למידה-במסגרת תואר שני בהוראה

 . , תל אביבמכללת לוינסקי לחינוך: שעות
 ד"ר אוהד דוד פרטים: 

052-3293498 
michohad@netvision.net.il 

 
 

 

ותכנית  במחשבת ישראלתואר שני 
אוניברסיטת  - הרחבת הסמכהנוספת ל
 ., רמת גןבר אילן
 : פרטים

  המחלקה למחשבת ישראל
 החוגראש , אבי אלקייםד"ר 

avraham.elqayam@biu.ac.il 
  

 וכן אצל ד"ר חנוך בן פזי
benpazi.hanoch@gmail.com 

 

 
 
 

הסבת אקדמאים, הרחבת הסמכה 
הקריה  -או תואר שני ביהדות 

בית הספר , האקדמית אונו
 .נו, קריית אוליהדות

 פרטים:  
  צחי כהן

evic41@gmail.com 

 
 

 

בתוך  בתרבות עם ישראלמסלול 
תחומי במדעי -תואר שני רב

 החברה והרוח.
 , תל אביב. סמינר הקיבוצים

אש פרטים: ד"ר שי פרוגל, ר
התכנית  

shai.frogel@smkb.ac.il 
 )מלגה מקרן פוזן(
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 דרום
 

תואר שני בתרבות עם ישראל 
 .מכללת אחווה: M.Edוהוראתה 

 
פרופ' נעמה באתר המכללה או  פרטים

, ראש התכנית בן יהושע צבר
naama@post.tau.ac.il 

 

 
 
 

תואר שני במחשבת ישראל או בתורה 
 אוניברסיטת בןשבע"פ, מותאם למורים: 

 , באר שבע.גוריון
: פרופ' רמי ריינר, ראש המחלקה פרטים

 reinerr@bgu.ac.ilלמחשבת ישראל, 
 

 

 מכון הרטמןהרחבת הסמכה: 
באר שבע ת"א, בירושלים, 

  !כרמיאלו
 : אתי אריאלוהרשמה פרטים

 02-5675350 
.ilEtty.Ariel@shi.org 
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 תבחינים ונהלים לקבלת התמריצים
 

ת ָעֹון רֶׁ ֵאין ִעָמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְבֵטָלה ְוגֹורֶׁ  אבות, ב, ב   ְוָכל ּתֹוָרה שֶׁ

 בברכת שנת לימודים מוצלחת, 
-יובל סרי, מנהל תחום דעת תרבות יהודית

 רשת.ישראלית באגף מו
 

 הדס לאור אשור, צרו קשר עם  :לפרטים נוספים
 ישראלית-הכשרת מורים בתרבות יהודיתרכזת 

 

hadaslaor@gmail.com 
 

 מלגות
 360, בלבד להרחבת הסמכה 

 6000: שעות יום בשבוע, שנתיים
 .ש"ח

 
 ממקצועות באחד  לתואר שני

היהדות )מדעי היהדות, מחשבת 
ישראל, פילוסופיה יהודית, תורה 

שבעל פה, חינוך יהודי, תרבות 
 .ש"ח 3000(: ישראלעם 

 
  :לתואר שני כנ"ל בדגש דידקטי

4000-6000 .₪ 
 

 וכן רטים מלאים על מלגהפ 
הלוואה מותנית במסלולי הסבת 

יימסרו  אקדמאים ותואר ראשון
 ידי המוסד המכשיר.-על

 
הלומדים יציגו אישור שנרשמו  .א

לולים שהוגדרו ללימודים באחד המס

 לעיל.

 תנאים לקבלת המלגה: .ב

אישור כי מילאו  הלומדים יציגו .1

ותיהם וסיימו את שנת חוב

ם הוא הלימודים וממוצע ציוניה

 . לפחות 80

בתום שנת הלימודים הראשונה  .2

יציגו אישור כי נרשמו לשנת 

 הלימודים השנייה.

הלומדים יביעו נכונות בכתב  .3

)הצהרת כוונות בטופס הבקשה 

-למלגה(  ללמד תרבות יהודית

שנים לפחות  3ישראלית במשך 

עם תום לימודיהם, בכפוף 

לצרכי המערכת ולכללי המשרד 

  בדבר העסקת מורים.

לא תינתן יותר ממלגה אחת  .ג

 ללומד/ת. 

 

בהתאם  לימודר שכ החזר
  לתקנות המשרד

 
תלמידי תואר שני יורידו טופס  .א

 הבקשה מאתר הפיתוח המקצועי

 בפורטל עובדי הוראה או

 

תלמידי הרחבת הסמכה יעבירו  .ב

הבקשה באמצעות רכז/ת 

המסלול במוסד בו הם לומדים. 

 טופס מתאים יועבר למוסדות. 

 
 

  גמולים
 

במסלול הרחבת הסמכה יזוכו בגמולים במסלול מורים  .א

 בכל שנה(.  60/75אישי בהתאם לדרגתם באופק חדש )

 מאתר הפיתוח המקצועילהוריד הטופס המתאים  שי .ב

 פי ההנחיות באתר. -נהוג עלול, בנושא מסלול אישי

מורים במסלול התואר השני זכאים לתוספת שכר  .ג

 ים המפורטים בחוזר מנכ"ל.בתום התואר, על פי הנהל

עקרונות מרכזיים של הפיתוח המקצועי לדרגות  .ד

 – 7-9אופק חדש, דרגות  הגבוהות, ראו באתר המשרד

 1-6או פיתוח מקצועי בדרגות  ."נהלים והנחיות

 

 
 .בחוזר מנכ"לפרטים נוספים ראו 
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