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 ירושלים,

 התשע" כ"ז בסיון
 2015  יוניב 14 

           לכבוד
 ראשי המכללות האקדמיות

 להכשרת עובדי הוראה
 
 

 שלום וברכה,
 
 

 לחינוךמצוינים במכללות האקדמיות התכנית הוראה) בדול גאש ר( רג"בהנדון: 

  *) -עדכון (סומן ב-ולקראת שנת הלימודים תשע"
 

: לגייס סטודנטים להוראה בעלי יכולות גבוהות, להכשירם באמצעות ויעדיהמטרתה של התכנית 

  תכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

 
 מכאן נגזרים יעדיה המרכזיים של התכנית:

 האקדמיות לחינוך סטודנטים התכנית מכוונת לגייס למכללות  -סטודנטים מצטיינים  .1

 .ומוטיבציה לעסוק בהוראה בעלי יכולות גבוהות

 מכלול מרכיביה ייצור: -תכנית ייחודית: איכותית ו'מצוינת'  .2
 ללה בשל אופייה, איכותה והישגיהתכנית לימודים בעלת צביון ייחודי, שתבלוט במכ )א(

תשפיע על תכנית כלל מורי המכללה יהיו שותפים בחזונה ודרכי פעולתה וששתכנית  )ב(

 ,ללת בכל מכללהההכשרה הכו

צובה ויהיו גאים תכנית שהסטודנטים המשתתפים בה יכירו בערכה, יהיו שותפים בעי )ג(

 ,להיות חלק ממנה

 דרכי הכשרה חדשניות ומיוחדותבנסות התתכנית שתהווה עבור המכללה מעבדה ל )ד(

 ,לצורך יישומם בתכניות הרגילות

 ,מתמיד תכנית שנמצאת בתהליך של בדיקה, הערכה ושיפור )ה(

, לצרכיהם והעדפותיהם סטודנטים הלומדים בהיכולות הלמענה הולם ת שתיתן תכני )ו(

    .וחדשניותפעולה גמישות למידה ומסגרות -באמצעות תכנים, דרכי הוראה  וזאת
 התכנית תכוון לפעול בכל המישורים כדי: - תכנית בעלת השפעה 'מציינת'   .3

לים, מחנכים מצוינים את המוטיבציה של הסטודנטים להיות מורים מוביטפח ל )א(

 ,ומנהיגים חינוכיים
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שימומשו ויכולות ההוראה  , דרכי החשיבהאת הידע, הכישורים, התפישותפתח ל )ב(

 ,במערכת החינוך

המשיך להוכיח הצטיינות לכל אורך חתור למצוינות ולאת הסטודנטים לעודד ל )ג(

 ,ההכשרה

והה של : סקרנות ללמידה, חשיבה יצירתית, תחושת מסוגלות גבלטפח ולפתח  )ד(

 ,הסטודנטים

 ,לאפשר לסטודנטים להתנסות במגוון רחב של דרכי למידה והוראה וליישם בפועל )ה(

 .חברתי-ערכי-ית רחבה וחזון חינוכיתפישה חינוכאת הסטודנטים לפתח עודד ל )ו(
 

 : למכללה המלצה

מומלץ לראות בקבוצת הסטודנטים של רג"ב קבוצה איכותית שחשוב לאתגר אותה, 

טודנטים הלומדים בה כשותפים בתהליכי ההוראה, המחקר שניתן להיעזר בס

והלמידה המתבצעים במכללה, וכקבוצה שראוי לאפשר לה (כקבוצה וכיחידים): 

מרחב של הובלת תהליכים, וקבלת אפשרויות של בחירה ואחריות על הלמידה 

 .והעשייה במכללה ומחוצה לה

 

 
 חלקי החוזר:

 תנאי הקבלה לתכנית .א

 שנהתנאי המעבר משנה ל .ב

 רג"בתנאים לקבלת תעודת סיום של תכנית  .ג

 פורום הסטודנטים הבין מכללתי .ד

 כנסים .ה

 הסדר תשלום שכר הלימוד .ו

 תנאי הלימודים לסטודנטים בתוכנית .ז

 כתב התחייבות של הסטודנט .ח
 

 א. תנאי הקבלה לתכנית
 

  שנה א' -. תנאי הקבלה לתכנית 1א

 ,ומעלה 650סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות)   .1
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חברתית מיוחדת, בעלי ציון משולב -סטודנטים המוכיחים הצטיינות ערכית .2

 ,ומעלה, לאחר ריאיון קבלה 630(פסיכומטרי + בגרות) 

ללא התחשבות בציון הבגרות אבל  ומעלה 660פסיכומטרי של  סטודנטים בעלי ציון .3

 ,מחייב זכאות לבגרות

ידי וועדת קבלה מכללתית על תיבחן של הסטודנטים משלוש הקבוצות התאמתם  .4

  ,של המועמד  1שתתייחס גם למכתב הסינגור

מחמישה עשר (על פי מספר הסטודנטים במכללות שבהן קבוצת המתקבלים קטנה * .5

משולב , ניתן יהיה להגיש מועמדות של  סטודנטים עם ציון בשנתון א' בתשע"ה)

בור תהליך קבלה . סטודנטים אלה יצטרכו לע629עד  625של (פסיכומטרי + בגרות) 

  ,על ידי וועדת קבלה משולבת למכללה ולמשרד החינוך

במכללות שבפריפריה: קיי, חמדת הדרום ואוהלו, ניתן יהיה בשנה"ל תשע"ו, כשנת * .6

 615 -מעבר, להגיש לוועדת ההקבלה המשולבת סטודנטים שציון המתאם שלהם מ

 ,ומעלה

צועות המופיעים להלן העדפה לקבלה לתכנית תינתן לסטודנטים המתמחים במק .7

 ./ ב2/  2בסעיף א
  שנה ב' -. תנאי הקבלה לתכנית 2א

סטודנטים למכללה), שהוכיחו  2: בוגרי שנה א' במכללות (עד לשנה ב' יתקבלו לתכנית .1

במהלך שנת הלימודים הראשונה הצטיינות מיוחדת במעשה ההוראה (במסגרת 

  .לימודי ההכשרה: התנסות/עבודה מעשית)

 : מותנית גם בתנאים הבאים גרי שנה א' לשנה ב' בתכנית המצויניםקבלה של בו .2

 ציונים נדרשים: )א(
 , 85-אינו נמוך משממוצע ציונים בשנה א' ו 585 -בעלי ציון מתאם שאינו נמוך מ

 מקצועות ומסלולי התמחות: )ב(

 ומדעים בכל המסלולים , מתמטיקהאנגלית 

  יסודי, -העללמתמחים במסלול היסודי ו -תנ"ך/מקרא ומחשבת ישראל

 במגזר הממלכתי (לא דתי)
   שפה וספרות ערבית במגזר הערבי 

                                                 
מכתב שייכתב על ידי כל מועמד ובו המועמד פונה למרכז התכנית ומבקש להתקבל לתכנית  –נגור עצמי ימכתב ס 1

א. מדוע הוא חושב שהוא מתאים לתכנית? דהיינו  מדוע תוך שהוא מתבקש להשיב בפירוט על שתי שאלות: 

 ומדוע היא מתאימה לו?  הוא/היא ראוי/ה לדעתו/ה להשתתף בתכנית רג"ב. ב. מה בתכנית נראה לו ראוי 
 יילקח בחשבון בתהליך הקבלה.המכתב 
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  יסודי למגזר היהודי-למתמחים במסלול העל -ערבית 

  לשון עברית וספרות למגזר הממלכתי והממלכתי דתי 
 מסלול הגן 

 

בכל מצב לא יתקבלו לשנתון ב' בתכנית סטודנטים הלומדים במסלול חינוך 

 מיוחד בכל צרוף שהוא.מיוחד או המשלבים חינוך 
 

הרחבה זו תאושר לכל מכללה שתציג תכנית לימודים מתאימה המכוונת לאפשר ) 3(

 ,יינוהסיום הלימודים בשלוש שנים ד -לסטודנטים המתקבלים לשנה ב' בתכנית 

  .בסיום שנה ג' של המצטרפים

 

 . הגבלה במקצועות שאינם מועדפים 3א

תהיה  -דרישה להם במערכת החינוך נמוכה קליטת סטודנטים לתכנית במקצועות שה

 :מוגבלת

 אומנות, מחול וחינוך גופני לכל המגזרים •

 למגזר הממלכתי דתי  למסלול העל יסודי תושבע"פ ותנ"ך •
 

 . תנאי המעבר משנה לשנהב
 

 . תנאי המעבר משנה לשנה1ג

 אים:התנאים הב בכלעל ידי עמידה  לשנהסטודנטים שהתקבלו לתכנית יוכלו לעבור משנה 

 ,)85-, שאינו נמוך מבהתנסות מעשיתומעלה (כולל ציון  90ממוצע של  שנתי ציון  .1

 בהיקף של  ,במשך שלוש שנות התכנית ן הקהילה (במכללה ו/או מחוצה לה)פעילות למע .2

  ,ש"ש סדנא רפלקטיבית 1כולל  ,ש"ש לפחות 4

   ,ת על כל מרכיביההייחודי בתכניתהשתתפות  .3

 ,ובהכנות לקראתם ללתייםמכ-ביןה בכנסיםפעילה השתתפות  .4

המלצת מרכז התכנית לפי תפקוד הסטודנט בתכנית ובמכללה בהתאמה לרוח התכנית  .5

ויעדיה.  ללא המלצה חיובית של המרכז לא יתאפשר מעבר משנה לשנה, גם במקרה 

 . בתנאים המפורטים בארבעת הסעיפים הקודמיםשסטודנט יעמוד 
 

 מהתכנית  דיווח על הסטודנטים הנגרעים. 2ג
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לעדכן את לדווח מידית על כל סטודנט שנושר מהתכנית דרך המיכון של המשרד, וכן יש 

 .שם משפחה וסיבת הגריעה ,ת.ז, שם מספר  דכון יש לכלול ת התכנית. בהודעת העומזכיר

 
 

 

 . תנאים לקבלת תעודת סיום של תכנית המצויניםג
 

 ים הבאים:בתנא תכנית רג"בסטודנטים יקבלו תעודת סיום של 

 ג'-ו ב', עברו בהצלחה את שנים א' .1
 א. עמדו בהישגים הנדרשים כמתואר לעיל

 (הוכיחו "ראש גדול") ב. השתתפו באופן פעיל ותורם בכל פעילויות המכללה והתכנית

 מרכז התכנית ו על ידימלצוה .2

 סיימו את כל חובותיהם האקדמיים והמקצועיים לא יאוחר מהשנה הרביעית .3

 מכללתי-ןדנטים הביפורום הסטו ד.
 

  בתכנית.סטודנטים כלל הפורום הסטודנטים הבין מכללתי, הינו מסגרת המשותפת ל

 :מסגרת זו

מוביל, בהלימה למטרות התכנית: טיפוח מורה מכוונת לפיתוח תפיסה של מובילות,  •

  מחנך מצוין ומנהיג חינוכי.

 רב תרבותי פורצת גבולות, בהקשר מאפשרת למידה  •

 קהילתית והובלת יוזמות -טודנטים למעורבות חינוכיתאת הסמעודדת  •

 התכניותמביאה לידי ביטוי את המגוון האקדמי התרבותי והערכי של  •

  ואת היכולת הגבוהה של המשתתפיםהמוטיבציה  מטפחת את •

 הוראהדרכי למידה ו לשמודלים שונים עם מפגישה אותם  •

חדשני פרויקט מד באמצעות מובילה את צוותי הסטודנטים להביא לידי ביטוי את הנל •

 מסכם

 
 נהלים 

  הבכל מכלל התכנית בפורום היא חלק מחובות השתתפות .א

   מכללה מכלנציגים  3עד  2-קבוצת הסטודנטים בכל אחד מהערוצים מורכבת מ .ב
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נק"ז. בנוסף, ניתנת   2 -ההשתתפות בפורום תקנה לכל סטודנט המסיים את חובותיו .ג

האקרדיטציה נק"ז נוספת.   1נוספת בהיקף של  לסטודנטים אפשרות בחירה בפעילות

 הייחודית או הכללית במכללה: קורסים אחרים מתכנית הלימודים(המרה) במקום תבוא 

  זאת על פי החלטתה של כל אחת מהמכללות)(

ללתי, תוענק תעודה תוך ציון מכ-ביןלסטודנטים שיעמדו בהצלחה בכל הפעילות בפורום ה .ד

   נושא ההתמחות

  עיון ומפגשי  הפורום יתקיימו במכון מופ"תרוב ימי ה .ה

  או במכללות מוסדות חינוךהתכנית תכלול הכנת פרויקט מסכם בשלבים וכן פרקטיקום ב .ו
 

 הערות: 

ללתי נדרשים הסטודנטים להשתתף בפעילויות שונות מחוץ מכ-ביןבמסגרת הפורום ה א.

ת הוצאות למכללה. המכללה תאפשר להם לצאת לפעילויות אלה ותחזיר להם א

 הנסיעה מתקציב התכנית,

ללתי להציג את מכ-ביןיש לבנות מסגרת שבה תינתן לסטודנטים מהפורום ה ב.

 פעילויותיהם, חוויותיהם ומסקנותיהם בפני שאר הסטודנטים מתכנית רג"ב במכללה

מרכזי התכניות במכללות יהיו מעורבים בפעילות הסטודנטים ומוזמנים לכל אחד  ג.

 ממפגשיו.

 

 כנסים. ה
 

 כנסים מכללתיים .1
 

 שנהבכנס/יום עיון מכללתי אחד  יקיימוכל מכללה ב הסטודנטים מהתכנית
   :המטרות

  :לאפשר לסטודנטים בתכנית

  ,קטיםבלמידה מבוססת פרוילהתנסות  •

 ,גדול אירוע מכללתיולהוביל ן ארגליזום, ל •

 .לחשוף את פעילות התכנית בפני ציבור הלומדים והמרצים במכללה •
 

מומלץ  . נס/יום העיון יוזמנו סטודנטים ומרצים מקרב כלל הסטודנטים והמרצים במכללהלכ

 מצוינים במכללות אחרות. התכניות מגם סטודנטים להזמין 
 

 ללתייםמכ-ביןכנסים  .2
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. הכנס מהווה שיאו של שנהבאחד  ארצי כנסב בכל שנתון ישתתפו  הסטודנטים מהתכנית

 בשיתוף עם אגפים נוספים במשרד. תהליך למידה
  המטרות:

 ,לחזק את גאוות היחידה •

 ,לחשוף בפני הסטודנטים מגוון של מערכות ומוסדות במערכת החינוך •

 ,הוראה מחוץ לכיתה עם מגוון קהלים ובמגוון דרכים -לזמן חוויות של למידה  •

 ,מפגש רב תרבותי עם סטודנטים מצוינים מכל הארץ הזדמנויות לשיח משותף •

 ,לאפשר לסטודנטים ליצור ולחלוק ידע עם עמיתים ממכללות שונות •

 .לסכם באופן ייחודי תהליך של למידה •
 

  ,ללתייםמכ-ביןכנסים שלושה במהלך השנה יתקיימו  .א

 : ההכנסים בשנה"ל תשע" .ב

 בשיתוף אגף של"ח  -כנס שנתון א' •

 ניסויים ויזמותמו"פ, גף אבשיתוף  -כנס שנתון ב' •

כלל נשיאי/ראשי אגף ההתמחות והכניסה לעבודה ויתוף בש -כנס שנתון ג' •

 המכללות

 .  הסדר תשלום שכר הלימודו

שנות  3-הלוואה מותנית מועדפת ל תינתןלסטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית,  .1

 בתכנית. לימודיהם 

לא ישתתפו בתכנית סטודנטים שאינם לוקחים את ההלוואה המותנית אם בשל בחירתם  .2

 חרת.ואם מכל סיבה א

בשנה זו  שהם לומדיםבתנאי  יםניתנת לסטודנטלכל שנת לימודים הלוואה מותנית  .3

  ש"ש. 24לפחות 

הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד. שכר הלימוד ישולם  .4

משלימה לגובה שכר הלימוד ומלגה ממשרד החינוך באמצעות הלוואה מותנית מועדפת 

  .המכללהע"י 

וואה המותנית המועדפת ישלמו הסטודנטים דמי הרשמה ותשלום ראשון עד לקבלת ההל .5

  .בלבד. התשלום הראשון יוחזר/יקוזז לאחר קבלת הלוואה המותנית
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לצורך אישור ההלוואה המותנית לכל שנת לימודים, יש למלא טופס בקשה ולהגישו  .6

תינתן למינהל תלמידים לא יאוחר מיום פתיחת שנה"ל האקדמית בכל שנה. ההלוואה 

  .באמצעות הבנק והתחייבות הסטודנטים תהיה כמקובל בטופס ההלוואה המותנית

לדאוג להעביר את הכסף  יםלאחר אישור ההלוואה המותנית וקבלתה, על הסטודנט .7

  .למכללה לכיסוי שכר הלימוד באותה שנה

חתים את הסטודנטים על התחייבות להחזר ההטבות של המכללה במקרה של תהמכללה  .8

 . הסטודנטיםלימודים ביוזמת  הפסקת

 

 . תנאי הלימודים לסטודנטים בתוכניתז

 

  . ההטבות1

) ותעודת הוראה יהיה   .B.Edמשך הלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" ( .א

 שלוש שנים (במקום ארבע).

 תכנית לימודים ייחודית. .ב

 פטור מלא מתשלום שכר לימוד (מלבד תשלומים נלווים). משרד החינוך יעניק  .ג

ומלגה משלימה עד לגובה שכר  ₪   5,800הלוואה מותנית מועדפת בסכום של 

הלימוד תינתן ע"י המכללה  (לומדים לא יוכלו לקבל הלוואות מועדפות אחרות 

 ממשרד החינוך).

משרד החינוך יעניק לכל סטודנט שאושר להשתתף בתכנית מלגה חד פעמית של  .ד

לכל שלוש שנות ₪  15,000סה"כ  לכל שנת לימודים במשך שלוש שנים.₪  5,000

 הלימוד. המלגה מותנת בעמידה בתנאי התכנית כולל תנאי המעבר משנה לשנה.

חובת ההתמחות בהוראה בהתאם להנחיות האגף להתמחות והכניסה לעבודה,  .ה

 מורה בפועל(סטאז') הכוללת השתתפות בסדנת סטאז' תהיה במעמד של 

כלומד  תכנית רג"בסטאז'ר מ(במינהל הלומדים הממוחשב יש לרשום את ה

 בלימודי המשך וכך לדווח עליו למשרד).

שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז') תחשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודה   .ו

) .B.Edבתנאי  שהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר "בוגר בהוראה"   (

 ולתעודת הוראה, ועומדים בתנאי ההחזר.

עדיפות לבוגרי התוכנית בשיבוצם בעבודת משרד החינוך יעשה מאמץ לתת   .ז

 ההוראה.
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לומדים שאושר להם להשלים את לימודיהם בשנה ד' לא ישלמו שכר לימוד על  .ח

לימודיהם בשנה ד'. במקרים אלה המכללה היא שתישא בהוצאות שכה"ל 

 שלהם.

, עצמו בסטודנט הקשורות מסיבות נובעים' ד בשנה הלימודים שבהם במקרים .ט

 . הסטודנט על תחול השלמותל ודתוספת שכר הלימ
 

 . חובות  הסטודנט/ית הלומדים בתוכנית2

שבחוזר זה. חתימה זו  במשהתקבל  לתכנית, כל סטודנט יחתום על הספח המפורט בסעיף י"

 מצביעה על נכונותו לקחת על עצמו את החובות הבאים:

 ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" .א

.)B.Ed.ולתעודת הוראה  ( 

לעמוד בדרישות התוכנית (כמוסבר בסעיף "תוכנית לימודים"). סטודנטים שלא  .ב

ויהיו רשאים  רג"ביעמדו בכך תבוטל זכאותם להמשך לימודיהם בתוכנית 

 להמשיך לימודיהם במכללה כתלמידים רגילים מן המניין.

 החברתית במכללה ובקהילה. -לקחת חלק בעשייה הקהילתית .ג

כנסים ובימי עיון המתקיימים לסטודנטים בתוכנית, ברמה פעילויות, בלהשתתף ב .ד

 המכללתית והארצית.

משרה במשך  2/3מיד עם סיום לימודי ההכשרה. לפחות  –להשתלב בהוראה  .ה

כמפורט בכתב שנים מסיום שלוש שנות לימודים בתכנית,  4.5, ותוך שלוש שנים

 ההתחייבות. 

במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או להחזיר את  ההטבות שקבלו  .ו

שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישות התוכנית. פטור מהחזר ההטבות ידון 

 בועדת חריגים. 

 לדאוג להשתבץ לעבודה בהוראה.  .ז

האחריות לשיבוץ בהוראה חלה על בוגרי התוכנית. כל בוגר יצויד בטופס מיוחד  .ח

המצוין בהפניה. בכל מחוז ניתן לעמוד בקשר  שיסייע לו בתהליכי השיבוץ, במחוז

 עם המפקח. 

לאחר גמר הטיפול יש לשלוח את הטופס לגב' דליה מזרחי, מנהלת גף תנועת  .ט

, על אף ניסיונותיהםש. סטודנטים 91911עובדי הוראה, משרד החינוך ירושלים 

איתן שורץ , יהיו בקשר עם מר להשתבץ בעבודה בתום הלימודיםלא הצליחו 
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). כתובתו:  בוגרי תכנית רג"בענף ההתמחות בהוראה לענייני  (חבר

eithan6@walla.com 

יקבל אישור מאגף בכיר לכ"א אלא אם כן  ,חובת החזר המלגה חלה על הסטודנט  .י

 או פטור מהחזר ההלוואה.  הבהוראה לדחיי

 
 ממכללה למכללה  ג"בתכנית ר. מעבר סטודנטים הלומדים ב3

שנה א' לקראת סיום  רקהעברה תתאפשר עם הגשת בקשה מנומקת למרכזת הארצית,  

 . בתכנית

במכללה אחרת ממכללת האם בה התקבל המועמד לתכנית, ולאחר  תכנית רג"בהקליטה ב

 שהחל בה את לימודיו, מותנית בתנאים הבאים:

להמשיך  -ועמד למעבר אישור מכללת האם על זכאות והתאמה של הסטודנט המ .א

 ,תכנית רג"בללמוד ב

הסכמת המכללה אליה מתכוון הסטודנט לעבור, ונכונותה: (א) להכרה בלימודים  .ב

 ,תכנית רג"בבשלוש שנים מרגע שנכנס לקודמים, (ב) לאפשר לסטודנט סיום הלימודים 

שמירת ההנחיות בנושא תנאי מעבר ממוסד למוסד באשר להנפקת תעודת הוראה  .ג

 ,קדמי המופיעים בחוברת מינהל לומדיםותואר א

 אין מעבר לומדים ממכללה למכללה במהלך שנת לימודים.    .ד
 

 . הפסקת לימודים4

 והודעה תימסר למרכזת הארצית ע"י המכללהתאושר  בלבד לשנה אחתהפסקת לימודים  .א

  ,של התוכנית

 ,לימודיםהבתום הפסקת יש להודיע למרכזת הארצית על חזרה לתכנית רג"ב  .ב

טודנטים שיפסיקו לימודיהם ללא אישור המכללה, או הפסיקו את לימודיהם מעבר  ס .ג

 . תכנית רג"בלתקופה של שנה אחת, לא יוכלו לחזור ל

 
 . פרישה מהתוכנית5

יחויבו  -סטודנטים אשר יפרשו מהתוכנית מרצונם ולא ימשיכו את לימודיהם במכללה  .א

 ,להחזיר את מלוא ההטבות שקיבלו במסגרת התוכנית

וועדת חריגים במקרים מיוחדים של אי התאמה ומצב כלכלי קשה, ניתן יהיה לפנות ל .ב

אגף לצורך בקשה להקלה בגובה ההחזר. הפניה תהיה דרך המרכזת הארצית של ב

 תוכנית המצוינים.

mailto:eithan6@walla.com
mailto:eithan6@walla.com
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 . כתב התחייבות של הסטודנטח
 

 

 

  .א

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

סטודנט/ית לאשר בכתב בספח המצ"ב שכל התנאים, עפ"י הוראות המשרד, על ה
 שפורטו לעיל הובאו בפניו/ה והוא/היא מאשר/ת הסכמתו/ה לכך.

 
 כתב התחייבות 

 
 

 אני_________________________   ת.ז._______________________
 
 

המערך המסייע לתוכנית וכל פרטי מאשר/ת כי הובאו בפני כל פרטי התוכנית 
 ל חובות וזכויות.המצוינים כול

 
 

 אני מסכים להשתתף בתכנית ולעמוד בכל תנאיה.
 

אני מאשר/ת את מחויבותי לעבוד במערכת החינוך מיד בתום תקופת הלימודים: לצורך 
 .מחויבותי להלוואות המותנות אותן קבלתי, בהתאם לכתב ההתחייבות עליו חתמתי

 
 

 תאריך___________________
 

 ___חתימה________________
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 בברכה,

 
 נח גרינפלד

 להכשרת עובדי הוראהא' אגף ל מנה
 
 

 העתק:
 עובדי הוראהמינהל  מנהלסמנכ"ל ו ,איל רם

 משה שגיא, סמנכ"ל בכיר וראש מינהל כלכלה ותקציבים
 אבי שושן, סגן מנהל אגף א' הכשרת עו"ה 

 מינהל עו"ה –תקציב ומינהל  אגף א'עדי קורסיה, מנהל 
 השרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להורא

 רג"ב (ראש גדול בהוראה) תכנית המצוינים במכללות לחינוךד"ר רמה קלויר, מרכזת 
 אגף בכיר לכ"א בהוראה ת, מנהלסוניה פרץ

 איתן שוורץ, חבר ענף ההתמחות בהוראה לענייני הסטודנטים המצוינים
 נציגי האגף במכללות

 כוכבה וולף, מנהל גף כא"ב באגף
 התכניות במכללות   רכזי 
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