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 לכבוד
 ות ומנהלים מנהל

 ממלכתייםהספר הבתי ב
 

 
 שלום רב,

 
 מקצועלהוראת ההכשרת מורים 

 ט-במערכת הממלכתית א ישראלית"-"תרבות יהודית
 

 מלגות עידודותמריצים 
 

 

החינוך מערכת ב ישראלית-הודיתתרבות  ימקצוע מעה של תכנית לימודים חדשה בלקראת הט

שיירשמו מכלל תחומי הדעת למורים מלגות משרד החינוך מציע ט(, -אכיתות הממלכתית )

 : מסלולי הכשרה ייעודייםל

 מדעי היהדות.אחד ממקצועות תואר שני באו הרחבת הסמכה 

 

-, הסבת אקדמאים וBE.dם תודה של מורים מקצועיים במסלוליעהמשרד גם לכך מעודד עבר מ

M-teach ישראלית-בהוראת תרבות יהודיתהתמחות  הכוללים. 

  

תכניות ההכשרה יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מורים. התכניות נבנו על בסיס 

  . ואושרו על ידי אגף מורשת תכנית הלימודים החדשהובהתאם ל עקרונות הוראת המקצוע

 

-כשרו כלל המורים המלמדים תרבות יהודיתהיא כי במהלך שנים ספורות יו מדיניות המשרד

אנו תקווה כי במאמצים משותפים נבנה ונטפח כוח הוראה מקצועי, איכותי  .במערכת תישראלי

  .ישראלית במערכת החינוך הממלכתית-ומסור להובלת תחום תרבות יהודית

 

 ז. תשע"ה'שנת הלימודים המסלולים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע, החל מ

  

 להירשם למסלולים אלה. ות ומוריםאנו פונים אליכם בבקשה לעודד מור

חדש 
תחת 
 השמש

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/TarbutIsraelUmorashto/TalMutaemet.htm
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 קראו פרטים נוספים:

 כישורים מצופים מבוגרי המסלולים

תוכני, וכן מיומנויות פדגוגיות ויכולת להוביל בעצמם ירכשו ידע ההכשרה  יבוגרי מסלול

עוד מצופה כי בוגרי מסלולי ההכשרה ספרי. -תהליכים של בירור זהות במרחב הכיתתי והבית

-יהודיתהמושתת על תרבות וקהילתי ספרי -חיים בית-באופן פעיל בעיצוב אורח ישתתפו

 ברוח פלורליסטית. ישראלית

 

 מוכרת תעודהקבלת 

 :לתחום תרבות יהודית הסמכה הרחבת תעודת תוענק במסלול הרחבת הסמכה-

פי הנחיות משרד החינוך, הפקת תעודה -על .מטעם משרד החינוך ט-ישראלית לכיתות א

זו לבעלי רישיון הוראה כרוכה בקבלת הערכה מסכמת על עבודת המורה מאת מנהל/ת 

 . כלים להערכת עובד הוראהפי -בית הספר, על

  :יוענקו תעודות במסלול התואר השניMA .לבוגרים, כמקובל במוסד המכשיר 

 

 תמריצים לנרשמים

 : תמריצים משמעותייםיזכו בהללו מורים שיירשמו לתכניות ההכשרה 

  בחוזר מנכ"ל יםנהלים המפורטתבחינים ופי -על :גמוליםוכן לימוד, השכר רוב החזר.  

  :6000₪עד  3000בסך מלגת עידוד ביזכו מורים שיירשמו לאחד המסלולים מלגות עידוד 

 .המיועד למורים(מצורף, )ראו במסמך  לכל מורה, בכפוף לתבחינים

 

 מנהלות ומנהלי בתי הספר 

 ולהתמקצע אנא עודדו מורים בצוות ההוראה שלכם להירשם

 המיועד למורים ובו רשימת המוסדות המאושרים להכשרה PDFמצורף מסמך 

 

 הכשרת מורים בתרבות  תרכז  הדס לאור אשוראנא צרו קשר עם  -פרטים נוספים ל

 ישראלית באגף מורשת.-יהודית

  ,בברכה

  ,יובל סרי
 ישראלית"-תחום דעת "תרבות יהודית מנהל

 העתקים:
  הגב' מיכל כהן –מנכ"לית משרד החינוך 

 מנהלי המחוזות 
  הפדגוגיתיו"ר המזכירות  –ד"ר משה ויינשטוק 

  נהל עובדי הוראהסמנכ"ל ומנהל מ   –מר אייל רם 
 מפמ"ר מחשבת ישראלאילן, מנהלת אגף מורשת-צילה מירון , 

 רפרנטים מחוזיים 
 ישראלית-תרבות יהודיתבהכשרת מורים רכזי ד"ר אילון אידלשטיין, הדס לאור אשור ו 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa/KleyHaarachatOvdeyHoraa/
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