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>>לתשומת לב המנהלים והמורים

(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) 3לפי האמור בסעיף 

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג

המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג 

  לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש 

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

וטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים מ

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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   אוכלוסיות מיוחדות  . 1

1.O  חינוך מיוחד  

1.2-45< >טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף>
>>האוטיזם הלומדים בגני תקשורת

<<
>>מבוא

>>תמצית

במסגרות גני התקשורת של משרד החינוך לתלמידים על רצף האוטיזם ניתנים טיפולים 
טיפולי שמשרד החינוך נותן על פי חוק החינוך -כחלק מהמערך החינוכיפואיים ר-פרא

משרד בנוסף לטיפולים אלו ניתן טיפול בריאותי מקדם של  .1988-המיוחד, התשמ"ח
   הבריאות על ידי ספק שירות מטעם משרד הבריאות.

 ל"חוק של התוספת השלישית יוצא פועל היא מקדם הזכות לקבלת טיפול בריאותי
על רצף  כנמצא שאובחן ילד כל כי , הקובע1994-ממלכתי", התשנ"דה בריאותה

 בגני שיינתן הבריאות, משרד מקדם במימון טיפול בריאות סל לקבלת זכאי האוטיזם
 .חינוך מיוחד של משרד החינוך המיועדים לילדים על רצף האוטיזם ("גני תקשורת")

והם ניתנים טיפולי שמשרד החינוך נותן -טיפולים אלו הם תוספת למערך החינוכי
  כמערך כולל לתלמיד ולמשפחתו.

החינוך בנושא מתן טיפול בריאותי והבריאות  יחוזר זה קובע מדיניות משותפת למשרד
   ., הלומדים בגני התקשורתגיל הגןבשנים,  7-3 בגיל ם לילדים על רצף האוטיזםמקד

ת ות הנחיות להפעלת הטיפול הבריאותי במערכת החינוך ברמת הרשובאבחוזר מו
את את השותפויות בין בעלי התפקידים ו המגדירות המקומית, ברמת הגן וברמת הפרט

  דרכי עבודתם. 

  משרד החינוך והן את צוותי משרד הבריאות.חוזר זה מחייב הן את צוותי 

  .2014 בנובמבר 2-החל מ התוקף:

  גני חינוך מיוחד לילדים בעלי אוטיזם (גני תקשורת) בכלל מערכת החינוך. התחולה:

  חדש. הסטטוס:
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  בנושאים קשוריםחוזרים קודמים 

(א), "קווים מנחים לעבודתם של מטפלים 10בחוזר הוראות הקבע נט/ 1.2-22סעיף  -
 בתוקף –רפואיים במסגרת החינוך המיוחד" -פרא

(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: 8בחוזר הוראות הקבע תשס/ 1.2-25סעיף  -
 בתוקף –רפואיים במסגרת החינוך המיוחד" -שירותים פרא

(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: שירותים 8בחוזר הוראות הקבע סב/ 1.2-31סעיף  -
 בחוזר 1.2-25רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד: תיקון לסעיף -פרא

  .בתוקף –(א)" 8הוראות הקבע תשס/

מנהלות גני החינוך המיוחד, מפקחי החינוך המיוחד, מנהלי המתי"אות,  התפוצה:
  מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, מפקחי החינוך הרגיל בגיל הרך.

<<

  במשרד החינוך הגורם האחראי

>א.   לחינוך מיוחדהאגף  שם היחידה הארגונית:>

>ב.   על תחום האוטיזם המפקח הממונה בעל התפקיד:>

>ג.   02-5603973 מספר הטלפון:>

  special_education@education.gov.il  :כתובת הדוא"ל  ד.

<<

  בריאותבמשרד ה הגורם האחראי

>א.   שירותי בריאות הנפש –המחלקה לאוטיזם  שם היחידה הארגונית:>

>ב.   מנהל המחלקה לאוטיזם בעל התפקיד:>

>ג.   02-5080620*; המזכירות: 5400מוקד קול הבריאות:  מספר הטלפון:>

  iris.tzfira@moh.health.gov.il כתובת הדוא"ל:  ד.

  

>>תוכן העניינים

  הרציונל  .1

  .     רשימת הקיצורים המובאים בחוזר2

  הטיפוליםהיקף   .3

  מערך הטיפולים לילדים על רצף האוטיזם הלומדים בגני תקשורת  .4

mailto:special_education@education.gov.il
mailto:iris.tzfira@moh.health.gov.il
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  קווים מנחים לבניית מודל עבודה משותף  .5

  הדרכה  .6

  דרכי יישום והפעלה  .7

  תכניות הלימודים  .8

  הערכה ובקרה  .9

  נספחים  .10

  : פנייה להורים בנוגע לזכותם ל"טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם)1נספח 

  : הצהרה על קבלת "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם) במסגרת הגן2נספח   

  : טופס ויתור על סודיות3נספח   

  : טופס ויתור על "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם)4נספח   

  מקדם" (טב"ם) בגן : משוב להתנהלות שירות "טיפול בריאותי5נספח   

  : ריכוז נתוני משוב לשירותי "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם).6נספח   

  

1.<  הרציונל>
הבריאות מייחסים חשיבות רבה ליצירת תנאים מיטביים והחינוך  ימשרד

על  צעירים החינוכיים והטיפוליים עבור ילדים השירותיםשל אום ולתכלול ילת
ניתן באופן עקרוני לתלמידים  רצף האוטיזם. הטיפול הבריאותי המקדם

בהם יינתן הטיפול גם ש. עם זאת, ייתכנו מקרים תקשורתהלומדים במסגרת גן 
   גניות.-וזאת במסגרות חוץ ,לילדים המשולבים בחינוך הרגיל

תפיסה החלק מ הואתוספת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת הגן מתן 
על רצף האוטיזם. מתן הטיפולים בתוך  צעירים טיפול בילדיםהת של הוליסטיה

 טיפולית מיטבית עבור הילדים-טפת חינוכיתאיגום המשאבים ליצירת מעוהגן 
את כל המערכות התומכות בילד ם ליצירת אינטגרציה מקצועית המשלבת מיתור

על התפיסה האקולוגית המתייחסת לילד באמצעות סביבות החיים  ונשענים
  השונות שלו.

בין בעלי  הטיפול הבריאותי המקדם נדרש שיתוף פעולה מיטבי להפעלת מערך
תפקידים במשרדי הממשלה הרלוונטיים, ברשויות המקומיות ובקרב ספקי 

כיוון אנשי הצוות הטיפולי. לצוות הפדגוגי השירות בפועל, כמו גם בין אנשי ה
>כלל נותני השירות  שמדובר בהרחבה של המערך הטיפולי במסגרת גן ילדים,



 

              ùãç– 45–1.2                       òá÷ úåàøåä  
  

                'îò4 êåúî 25  íéãåîò       ò ì"ëðî øæåçä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014 
 
  

8

טיפולית מיטבית ולשמירה על -שותפים ומחויבים ליצירת סביבה חינוכית
>>סביבה גנית מטפחת,>המעשירה את כל תחומי עולמו של הילד.>

<<

2.< >>רשימת הקיצורים המובאים בחוזר>

2.1  <   : טיפול בריאותי מקדם.טב"ם>

2.2  <   : מרכז תמיכה יישובי/אזורי של החינוך המיוחד, משרד החינוך.מתי"א>

2.3  <   : שירות פסיכולוגי חינוכי בעיר.שפ"ח>

2.4 < רפואיים של    -: שירותי חינוך מיוחד הכוללים טיפולים פראסל שח"ם>
  מקצועות הבריאות, פסיכולוג, עובד סוציאלי וטיפולים באמנויות. 

  : משרד החינוך.משה"ח    2.5

2.6 <   : משרד הבריאות.משה"ב>

2.7 <   : תכנית לימודים אישית. תל"א>

   

 .>>>>>מהות הטיפולים והיקפם3
את אפשרויות הטיפול גיסא, מחד  ,מההרחבת סל השירותים מעצי  3.1

 יערכות ברורהמחייבת הגיסא ומאידך וקידומו, תלמיד בגיל הרך ב
עתידו, ברכי התלמיד וומקצועית מכבדת וממוקדת בצ-עבודה רבו

קוח על החינוך המיוחד יהפשל של מנהלת הגן ו תםהנהגבו תםבהובל
על מתן טיפול בריאותי  האחראי ספק השירות זובשיתוף פעולה עם רכ

   מקדם.

מערך ההדרכה של צוותי  דייעל מלווים מקצועית הן  גני התקשורת  3.2
) והן תחום המתי"א של משרד החינוך מומחי החינוך המיוחד במחוז (ע"י

הדרכת הדרכה מטעם נותני שירות הטיפול הבריאותי המקדם.  דייעל 
הקפדה על שיתופי המטפלים במקצועות הבריאות תתוכנן ותיושם תוך 

פעולה ועל תיאום התפיסות המקצועיות ואופני יישום הטיפול. התיאום 
/רכז הארגון על החינוך המיוחד, המתי"א ומרכז ייעשה על ידי הפיקוח

   ספק השירות המטפל.הארגון/הטיפול מטעם 

3.3< שעות  10½שעות טיפול, מהן  14>סל הטיפול הבריאותי המקדם כולל>
שבועיות של תשומות  3½-שבועיות של טיפול ישיר לילד ו/או להוריו ו

עקיפות. התשומות הישירות כוללות: טיפול ישיר מוגדר כטיפול פרטני, 
התשומות העקיפות כוללות: ישיבות תכנון, >קבוצתי ו/או הדרכת הורים.

ותיאום הטיפול מדי שבוע, ובכלל זה ישיבות עם הצוות החינוכי, עדכון 
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רישום ודיווח על ידי הגורמים המטפלים והדרכה מקצועית למטפלים 
  עצמם.

 בגן" להפעלת שיטות טיפול שונות כוח אדםנושא המרת השעות ל"שעות 
  בהנחיות משרד הבריאות.  מפורט

שבועיות אך הוא עשוי שעות  14-בכל מקרה לא יפחת היקף השירות מ
  להיות בהיקף גדול יותר, בהתאם למקדמי ההמרה.

סל הטיפול הבריאותי המקדם יינתן על ידי אנשי מקצוע ממקצועות 
הבריאות (קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק ופיזיוטרפיסט, עובד סוציאלי 
ופסיכולוג), וכמו כן על ידי אנשי מקצוע המפורטים במסמך משרד 

מידה למתן טיפול בריאותי מקדם",  הבריאות, "אמות
)http://www.health.gov.il/hozer/mtl-Autism-treatment.pdf .(  

רפואיות של משרד החינוך לגני תקשורת עומד על -סל התמיכות הפרא  3.4
 יםבנוסף מוקצ לתלמיד לכל היותר.שעות שבועיות  3.4 מפתח הקצאה של

על פי חוק החינוך המיוחד:  שירותי חינוך מיוחד נלווים,לגני התקשורת 
 בד סוציאלי ותזונאי ושירותישירותי רופא, עווחינוכי -שירות פסיכולוגי

  . (בהתאם לחוק החינוך המיוחד) הזנה והסעות

<<

4.< מערך הטיפולים לילדים על רצף האוטיזם הלומדים בגני >
>>תקשורת

4.1< >>ברמה הארצית>

מקדם בגני אותי משרד החינוך אחראי לאפשר קבלת טיפול ברי  א.
את המערך החינוכי ו מנחה את הפיקוחמשרד ה התקשורת. לפיכך

 הטיפול הבריאותי בגניםשוהטיפולי לעצב דרכי עבודה באופן 
  תוך שמירה על צביון המסגרת הגנית. ייעשה

, למימונו משרד הבריאות אחראי למתן הטיפול הבריאותי המקדם  ב.
תן באמצעות נותני במסגרות הייעודיות. הטיפול ני ולפיקוח עליו

הוכרו כספקי  ,שירות מטעמו אשר עמדו בדרישות משרד הבריאות
די הרשות המקומית מתוך רשימה יונבחרו על  שירות של המשרד

  מאושרת של משרד הבריאות. 

גניות, -סגרות חוץרשימת ספקי השירות, כולל ספקים המפעילים מ  ג.
שלטון מיוחד במשרד החינוך, למרכז ההלאגף לחינוך  תופץ

  חינוך בחודש ינואר מדי שנה.ההמקומי ולאיגוד מנהלי מחלקות 
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>>ברמת הרשות המקומית   4.2

בחירת ספק השירות: לצורך דיון בהבטחת מתן טיפול בריאותי   א.
מקדם בגני תקשורת תכונס על ידי מנהל מחלקת החינוך ועדה 

רות יבהרכב מחייב לבחירת הספק מתוך רשימת ספקי הש
ספק . מרסהמוכרים של משרד הבריאות לא יאוחר מחודש 

בותו להתנהל בהתאם לעקרונות השירות הנבחר יחתום על מחוי
  בחוזר זה. המפורטים שיתוף הפעולה

חינוך  חינוך ברשות המקומית, מפקחעדה: נציג אגף הוהרכב הו  ב.
החינוכי או מי -הפסיכולוגימנהל השירות ו ומיוחד או מי מטעמ

 עדה.ולו אף הואיש ברשות מתאם בריאות יוזמן  אם. מטעמו
  צורך גורמים רלוונטיים נוספים. הועדה תוכל להזמין על פי וה

לידיעת  עדהונציג אגף החינוך ברשות יביא את החלטתה של הו  ג.
מספק  ם יותרבחרה לעבוד עאם הרשות ו. /ספק/י השירות שנבחר

באילו גנים יפעל כל אחד מספקי  הוועדהתקבע  ,שירות אחד
שירות באשכול גנים  השירות. יש להימנע מהפעלה של שני ספקי

 אחד. 
נציג אגף החינוך ברשות המקומית בוועדה יידע את ספק השירות   ד.

עם המפקח על החינוך  תיאום כניסת המטפליםבדבר חובת 
  תחילת עבודת הצוות הטיפולי בגן.  טרם>והמיוחד או מי מטעמ

אום והסדרה של מתן הטיפול הבריאותי המקדם לקראת שנת ית  ה.
מפקח החינוך  על ידי הרשות המקומית עם יתבצעלימודים 

מנהל עם מנהלת הגן ועם ספק השירות,  עם ,והמיוחד או מי מטעמ
אום יתקיים לא יאוחר מחודש יהשפ"ח או מי מטעמו. מפגש הת

אום זה יילקח בחשבון המבנה הפיזי של גן ימאי. במסגרת ת
הילדים כדי לאפשר את מתן הטיפול בגן בתוך חדרי טיפול 

  חדרי טיפול).  3יוקצו ם (מומלץ שמותאמי

תלמידים לגני התקשורת יצורף למכתב של ה צםעם סיום שיבו  ו.
השיבוץ הנשלח להורים מכתב הסבר של משרד הבריאות באשר 
לזכותו של הילד לטיפול בריאותי מקדם ותובא לידיעת הורי 

 ).1 ההשתתפות העצמית במימון הטיפול (ראה נספח חובת התלמיד
  שירות זה אינו חובה אלא נתון לבחירת ההורים. 

 ) מובילטיפול בריאותי מקדם (טב"םבמהלך השנה יפעל "צוות   ז.
פורום מוביל ומכריע בסוגיות מהותיות שלא  שמשרשותי", שי

נמצא להן פתרון במסגרת הצוות המוביל בגן. הצוות יכלול את 
 /המקומיתנציג הרשות את מנהל המתי"א, מפקח החינוך המיוחד/

מנהל המחלקה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, את מנהל השפ"ח או 
  ומנהל מקצועי/אזורי מטעם ספק השירות. מי מטעמו
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>>במודל שבו רכז הטיפול בגן אינו פסיכולוג מטעם השפ"ח.  *
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השירות 
-הפסיכולוגי
 החינוכי *

>>ברמת המסגרת החינוכית  4.3

 כללי  א.

 של תכלול (אינטגרטור)לו אוםימנהלת הגן היא הגורם האחראי לת
 םהתמיכות החינוכיות והטיפוליות הכוללות את תכניות הטב"

מנהלת ה ) שהילד מקבל.עליהן (שרכז הטיפול מטעם הספק אחראי
 בו שותפיםב' להלן), ש-בתעבוד במודל של "צוות מוביל גני" (ראה 

וטיזם, אהתחום ב מתי"א/מומחה מפקח חינוך מיוחד/מנהל
טיפול בריאותי מטעם ספק השירות.  שפ"ח ורכזפסיכולוג מטעם ה

פסיכולוג מטעם  ואבו רכז הטיפול בגן השמופעל מודל עבודה אם 
  הוא ישמש נציג השירות הפסיכולוגי בצוות. ,השפ"ח

  
  מודל עבודת צוות מוביל בגן  ב.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  

  במודל שבו רכז הטיפול בגן אינו פסיכולוג מטעם השפ"ח.  *
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מקצועיות ומורכבות  קבלת החלטותמחייבת ה העבודה המשותפת  ג.
של  תתבצע בשיתוף מלא בנוגע לדפוסי עבודה מותאמים בגן

או מי  על החינוך המיוחד המפקחהגן,  מנהלת הצוותים, בהנהלת
  .מטעמו ומנהל אזורי/מנהל מקצועי או מי מטעמו

אום בין גורמי החינוך וגורמי הטיפול ובין יטובת הילד מחייבת ת
הגורמים השונים ממשרד החינוך, מהרשות המקומית ומספק 

- יבה חינוכיתאום זה נועד להבטיח יצירה של סביהשירות. ת
ואינטגרטיבית של הצרכים ההתפתחותיים, טיפולית, ראייה כוללת 

תכנון דרכי העבודה ו מותאמיםמתן מענים , הרגשיים והחינוכיים
  תכנית גן הילדים.כחלק משל צוות ספק השירות 

 תפקידי מנהלת הגן  ד.

מובילה את התהליכים החינוכיים בגן ושמה דגש על יישום  �
 הידע המקצועי הרב תחומי בפעילות היומית בגן. 

על ההתנהלות השוטפת של הגן (מקצועית  אחראית �
 ). אדמינסרטיביתו

ליעדי משרד  , בכפיפותאחראית לבניית התכנית הגנית (תלג"ן) �
י חוק, תוך על פבניית התכניות האישיות (תל"א) לו ,החינוך

 שילוב הטיפול הבריאותי במלואו. 

 מובילה את ישיבות הצוות בגן. �

בכל הקשור אחראית על התקשורת השוטפת עם ההורים  �
 לתהליכים שהילד עובר בגן.

מקצועי בגן, ופועלת בשיתוף פעולה -הצוות הרבאת מנהלת  �
ית על אחרא ובקהילה. אתו ועם והגורמים המטפלים בילד

חינוכיים המקצועיים בגן, -האינטגרציה של הצוותים הרב
 טיפוליים.הו

אחראית על שמירת קשר מקצועי והדרכתי שוטף עם רכז  �
 רפואיים.-רכזי התחומים הפראעם ו הגנים במתי"א

אחראית על שמירת מסגרת קבועה של פגישות והידברות עם  �
רכז הטיפול כדי להבטיח עבודה משותפת קבועה 

  ואינטגרטיבית.

>>תפקידי רכז הטיפול>(מטעם ספק השירות)  ה.

בהתאם  הבריאותי המקדם אחראי על יישום תכניות הטיפול �
  .להנחיות משרד הבריאות



 

              ùãç– 45–1.2                       òá÷ úåàøåä  
  

                'îò10 êåúî 25  íéãåîò      ò ì"ëðî øæåçä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014 
 
  

14

  מנהל את הצוות הטיפולי מטעם ספק השירות. �

של  שילוב עבודתםעם מנהלת הגן לאחראי על שיתוף פעולה  �
 טיפוליים.החינוכיים והמקצועיים בגן, -הצוותים הרב

  שותף להובלת ישיבות צוות שבועיות בגן. �

 .כניות עם מנהלת הגןמעקב אחרי התמבצע  �

 ובכלל זהבמסגרת הגן עבור ההורים,  נציג ספק השירותמשמש  �
  הדרכת הורים שוטפת.

של הצוות הטיפולי מטעם ) אחראי על החיבור (האינטגראציה �
  ספק הטיפול הבריאותי המקדם.

שותף מלא למנהלת הגן באינטגרציה של הצוות הטיפולי  �
והצוות החינוכי בהלימה לתכנית הגנית ולבניית התכניות 

  האישיות. 

מנהלת הגן, עם רכזת  עם מקיים דיאלוג מתמיד, בשיתוף מלא �
 רפואיים.-עם רכזי התחומים הפראהגנים במתי"א ו

מייעץ לגננת ולצוות החינוכי בסוגיות המתעוררות סביב  �
 הילדים.עם ההתנהלות עם ההורים ו

אחראי על שמירת מסגרת קבועה של פגישות והידברות עם  �
מנהלת הגן כדי להבטיח עבודה משותפת ואינטגרטיבית לאורך 

 זמן.

  

5.< >>לכל צוות הגן>ים מנחים לבניית מודל עבודה משותףוקו>

>>כללי  5.1

מקצועי ואספקת מגוון הטיפולים למענה אינטגרטיבי -הצוות הרבהרכבת 
שהתלמיד יזכה במגוון  דיבתיאום מלא כ ורכי הילדים בגן ייעשולצ

יש לראות בכלל הטיפולים (הן  על פי צרכיו. להם הוא זכאישהשירותים 
  ) מענה אינטגרטיבי וכולל עבור התלמיד.םמסל שח"ם והן מסל הטב"

  פעלתםבחירת מטפלים וה  5.2

י ספק השירות במתן הטיפול שיועסקו על ידאנשי הצוות  על  א.
 משרד הבריאות.של ד בדרישות ועמלהבריאותי המקדם 

 הפסיכולוגי בגן יפנה נציג ספק השירות אום הטיפולילצורך ת  ב.
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פסיכולוג  בבקשה להקצאתחינוכי -למנהל השירות הפסיכולוג
הרשום בפנקס הפסיכולוגים ובעל תואר מומחה או מתמחה תחת (

אום בין יתכנו מערכים שונים של הקצאה בשיתוף ובתיי .הדרכה)
נבחר מערך חינוכי לבין ספק השירות. אם -השירות הפסיכולוגי

בו נכנס לגן פסיכולוג מטעם ספק השירות למתן טיפול לילדים ש
דרכי העבודה בין  ה שלהסדרעל ולהוריהם, יש להקפיד על תיאום ו

הפסיכולוגים של הגופים השונים בכל הנוגע לאספקת שירותים 
 צוותים. פסיכולוגיים על ידי הגופים ולהדרכת

  אפשרויות הפעלתם של המטפלים  ג.

ת א': יש לשאוף ששעות העבודה של כל גורם טיפולי ואפשר  -
באמצעות העסקתו על ידי שני הגופים המועסק בגן יורחבו 

משרד החינוך  (המטפל יהיה מועסק בגן הן בשעות שח"ם של
למנוע כפילות מטפלים מאותו  כדיוהן בשעות ספק השירות) 

  שמספר הגורמים המטפלים בגן יהיה סביר.תחום וכדי 

כל מכסת ב יועסקאפשרות ב': כל מטפל מדיסציפלינה אחת   -
רד החינוך או משבלבד: מעסיק אחד על ידי גן ב והשעות של

 ספק השירות.

חייב  להגיע להעסקה משותפתצליחו יהגופים לא שבמקרים   ד.
ום להתבצע תיאום ציפיות מלא בין מפקח החינוך המיוחד במק

א שעות ולתת לילד את מל כדי השירות,נציג ממונה מטעם ספק ל
יהיה להיעזר  אפשרהטיפול של צוות מקצועות הבריאות והחינוך. 

  רשותי". מוביל םב"צוות טב"

  

6.< >> הדרכה>

לצורך הדרכה מתואמת ויעילה יפעלו הצוותים לגיבוש מערך הדרכה ברור, 
  משותף וקבוע, כמפורט להלן:

י מדריך מקצועי תיעשה על יד במקצועות הבריאות המטפליםהדרכת   א.
מומחה מטעם  על ידי או ,מטעם המתי"א (מומחה תחום הדיסציפלינה)

 .ספק השירות

>ב. אוטיזם מטעם המתי"א, התחום במומחה ה :הדרכת הצוות החינוכי>
-יהיה שותף בישיבות רבהצוות החינוכי, את המדריך את מנהלת הגן ו

מוקדי העבודה עם התלמידים מקצועיות במהלך השנה להדרכה על 
  בתדירות שלא תפחת מפעם בשבועיים. 
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>ג. חינוכי או מטעם ספק השירות -מטעם השירות הפסיכולוגיפסיכולוג הגן >
ועל (בהתאם למערך שנבחר) יהיה אחראי על ריכוז נושא ההדרכה הרגשית 

מנהלת הגן יחד עם רכז  שינוהלו על ידימקצועי -ליווי ישיבות הצוות הרב
להדרכות למטפלים על ידי בנוסף יה הטיפול המקדם. הדרכה זו תה

 יפלינה.צמדריכים, אנשי מקצוע מאותה דיס

מומלץ שההדרכה של כלל אנשי צוות הגן תתבצע על ידי השירות   ד.
 ,רכז הטיפול של ספק השירות, תוך תיאוםעל ידי חינוכי ו/או -הפסיכולוגי

 ובתדירות שלא תפחת מפעם בשבועיים. ,כפי שצוין לעיל

י רשות, תינתן ההדרכה לאנשי ל ידמתקיימת העסקת הפסיכולוג עלא אם   ה.
הטיפול  קוח על החינוך המיוחד, על ידי רכזהפי תיאוםמשרד החינוך ב

חינוכי -יעמיד השירות הפסיכולוגימטעם ספק השירות בגן. במקרים אלה 
ברשות פסיכולוג רפרנט מטעמו לרשות גני התקשורת, שיהיה שותף 

, ילווה את הילדים במעברים ויוזמן לייעוץ לתהליכים המערכתיים
ב לעיל -4.3-בפעמים בשנה (ראה  4פסיכולוגי עבור אנשי הצוות כולו לפחות 

  ). בגןצוות מוביל  סרטוט של מודל עבודת

<<

7.<  דרכי יישום והפעלה>
יעילה יפעלו הצוותים המשותפים ו לצורך עבודה מתואמת, מקצועית  א.

וישאפו  בגןהשונים של אנשי המקצוע  תטיפולי>חינוכיתתפיסה לגיבוש 
לשילוב כמו כן יפעלו הצוותים . ליצירת שפה מקצועית מוסכמת

< >א>מרבי(אינטגרציה) פני העבודה והחלוקה במתן ובין תפיסות התפקיד,
  .השירות

על פי כל המקצועות הנדרשים ועל פי >מקצועי-צוות רב>לשאוף לגיבושיש 
תפיסה כי יש להפוך את הוזאת מתוך >,גם יחד>םשח"ם וטב">יהנדרש בסל
>>.המופעל בגן בשיתוף פעולה>ל"סל אחד"כלל השעות 

   תקדמנה מטרות אלו: הלןהמפורטות לעבודה הדרכי   ב. 

 .קבע לו"ז ישיבות שנתייי �

ספק השירות, בהתאם  ל ידיע םיוגדר זמן עבודתו של רכז הטב" �
 רכי המסגרת.ולצרכים הטיפוליים של הילדים ובהתאם לצ

הרכב המשתתפים בכל על תדירותן ועל יוחלט על נושאי הישיבות,  �
  ישיבה. ישיבות אלה תתועדנה.

 פעם בשבועייםבתדירות של בין פעם בשבוע ל ישיבה משותפתתתקיים  �
הישיבה תתועד ה אינטגרטיבית. ימתוך ראי של הצוותים הגניים

 החלטותיה יחייבו את כלל אנשי הצוות.ו ,ותתויק
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מתכנס  כל הצוותשהגן בימים של תנהלות היש לתת את הדעת לאופן ה �
  .באופן שתתאפשר עבודה גנית וטיפולית סדירה

מנהלת הגן שיכלול י ל ידשל הילד עאחד משותף תלמיד ינוהל תיק  �
הצהרה על רוף יטיפוליים כמפורט בהמשך, בצחות דודוחות חינוכיים ו

 טופס ויתור) ו2קבלת טיפול בריאותי מקדם במסגרת הגן (ראה נספח 
והמאשר לשני  החתום על ידי ההורים )3(ראה נספח  סודיות על

. רכזת הטיפול הצוותים, הטיפולי והפדגוגי, לעיין זה ברשומות של זה
החומר של תיעוד ל העשימור וההבריאותי המקדם תהיה אחראית על 

על פי דרישות  בתיק המשותף, הניתן על ידי ספק השירות הטיפולי
  משרד הבריאות.

כל אנשי הטיפול העוסקים במתן טיפול בריאותי מקדם ינהלו את  �
 הלי משרד הבריאות.והתיעוד על פי נאת הרישום ו

תעלה סוגיה מהותית שלא תמצא את פתרונה במסגרת הצוות אם  �
מפקח החינוך המיוחד הממונה, יעלה הנושא לדיון בצוות המוביל בגן ו

מתי"א, נציג  /מנהלמוביל רשותי שיכלול את מפקחת החינוך המיוחד
 ומנהל מקצועי/אזורי רפרנט השפ"ח, מנהל שפ"ח/רשות מקומית

 מטעם ספק השירות.

זה ינוהל ויתואם בין  הקשר עם ההורים ירוכז בידי מנהלת הגן. קשר �
 - השירות בהלימה לנושא ולסוגיות החינוכיותרכז מנהלת הגן ל

 טיפוליות הנדרשות.ה

<<

8.<  תכניות הלימודים>
>>ברמת הגן  8.1

לב ובתוכה יששגנית (תלג"ן) עבודה  תכניתמנהלת הגן תדאג לגיבוש   א.
בריאותי הטיפול שירותי ה נושא הטיפולים בגן הכולל את סל

אום עם רכזת הטיפול הבריאותי המקדם מטעם ספק יבת ,מקדםה
  השירות. 

תכלול  ,כזת הטיפול הבריאותי המקדםבשיתוף ר ,מנהלת הגן  ב.
שיבואו לידי ביטוי  ,היבטים מערכתיים ופרטניים בתכנית העבודה

 תכניתהלימודים הגנית, ב תכניתבמערך העבודה הצוותי של הגן, ב
 . ילדכל של  (תל"א) הלימודים האישית תכניתהטיפולים הגנית וב

השונים לייעל את העבודה השיתופית בין הגורמים המטפלים כדי   ג.
בפורמטים זהים לכל >ובגן יש לשאוף כי התיעוד והדוחות ייעש

הצוות.>
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  רמת הפרט  8.2

 של התלמיד. מנהלת הגן היא מנהלת תכנית הלימודים האישית  א.

מטרות על רכי הילד ווהמבוססת על צ תכנית הלימודים האישית,  ב.
בסיס לעבודה השיתופית בין הגורמים שמש העבודה עמו, ת

טיפוליים השונים בגן, ותכלול את כלל המטרות -החינוכיים
 בתחומים השונים עבורו. 

 הלימודים האישית תכניתהאישיות תוגדרנה במטרות הטיפול   ג.
הטיפול הבריאותי המקדם והצוות  בין מנהלת הגן, רכזותיקבענה 

לחוזר יפות קבע בכפיבשיתוף ההורים. לוח הזמנים י ,מקצועי-הבין
 הלימודים האישית של הילד.  תכניתמנכ"ל משרד החינוך בנוגע ל

ת הגן, המטפלים של מנהל מפגשים במהלך שנת הלימודים יתקיימו  ד.
  דכון ההורים, היוועצות ע –למגוון צרכים הרלוונטיים וההורים 

פעמים בשנה. מפגשים אלה יתנהלו באופן רציף  3לפחות  – וכו'
ם בנוסף להדרכת הורים קבועה הניתנת מפגשים אלו ה ויתועדו.

 .םבמסגרת הטב"

ועי טיפולי של הגן לפעול בתיאום מקצ-כדי לאפשר לצוות החינוכי  ה.
עם מטפלי ספק השירות יתבקשו ההורים לחתום על טופס ויתור על 
סודיות בנוגע למסמכים החינוכיים, הטיפוליים ו/או הרפואיים 

ללא טופס זה מההורים המאפשר  הנמצאים בידי מי משני הצוותים.
רשומה אחת ינוהלו בנפרד תיק תלמיד ותיק "טיפול בריאותי 

  מקדם". 

, תן טיפול בריאותי מקדם לילדו במסגרת הגןמ אם הורה מוותר על  ו.
צהיר על ויתור על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת עליו לה

הילד ימשיך את לימודיו בגן ויקבל  ).4(ראה נספח שעות פעילות הגן 
את התמיכות המוקצות על ידי משרד החינוך במסגרת הגן. בנוסף 

בקופת החולים על פי רפואי -שעות טיפול פרא 3היה זכאי לקבלת י
  .ה לחוק בריאות ממלכתי בלבדיהתוספת השני

<<

9.< >>הערכה ובקרה >

 כללי  9.1
 משרדי החינוךעל ידי והדדי הערכה ובקרה מתקיימות באופן מקביל 

  אום ברמות השונות.יהבריאות ומחייבות תו
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 ברמה הארצית  9.2
מערכת החינוך מפעילה תהליך בקרה בגני הילדים באמצעות המפקח על 

משרד הבריאות  "א וועדות השילוב היישוביות./המתיהחינוך המיוחד
מפעיל מערך בקרה ארצי על הפעלת הטיפול הבריאותי המקדם על ידי 
ספקי השירות. הבקרה מתבצעת באמצעות ביקורים של צוות בקרה בגני 

שירותי בריאות בתקשורת ובמסגרות החוץ מטעם המחלקה לאוטיזם 
הצוות הנותן את השירות בגן מטעם משרד  משרד הבריאות.בהנפש 

הבריאות מקבל הנחיות להיערכות לקראת הבקרה מהאחראי על הבקרה 
  במשרד הבריאות.

>>ברמת הרשות במקומית  9.3

עשה בהודעה יבקרה מטעם משרד הבריאות בגני התקשורת ת  א.
שיתבצעו בקרות במקרה הצורך ייתכן  עם זאת, .מוקדמת ובתיאום

עם ספק השירות אך מתואמות עם נציג אגף פתע לא מתואמות 
תאריכי הבקרות יועברו אל  החינוך ועם מפקחת החינוך המיוחד בגן.

  המפקחות בחינוך המיוחד דרך האגף לחינוך מיוחד.

ממצאי הבקרה של משרד הבריאות יועברו על ידו אל נציג אגף   ב.
החינוך ברשות המקומית ואל מפקח החינוך המיוחד או מי מטעמו 

  ללא פרטים מזהים של הילדים).(

פעם ועדה היישובית לגיל הרך תקיים דיון בנושא הערכה ובקרה וה  ג.
עמותה לשנת  לאשר עבודת כדיולא יאוחר מחודש אפריל  בשנה

כוז עדה על ריוהותסתמך שבה לדיון הלימודים העוקבת. בי
ח המסכם של המחלקה לאוטיזם המשובים שערך המתי"א ועל הדו

  אות. במשרד הברי

המקומית ו/או רשות ההחינוך ו/או  מערכת –הגורמים  נציג אחדאם   ד.
צורך בדיון דחוף בתחום ההערכה והבקרה,  מוצא –משרד הבריאות 

ועדה ייוועץ טרם ו. יו"ר הישובית דיון בנושאועדה היויזמן יו"ר ה
הדיון במפקח החינוך המיוחד ובנציג המחלקה לאוטיזם במשרד 

ועדה ושרות קיומה של בקרה דחופה. יו"ר ההבריאות באשר לאפ
  יזמן לדיון זה את נציג המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות. 

>>ברמת הגן  9.4

מועד הבקרה של  עלספק השירות אחראי להודיע למנהלת הגן   א.
  משרד הבריאות.

מנהלת הגן תיידע את המפקח, את המתי"א ואת נציג אגף החינוך   ב.
 בנוגע למועד זה.  ברשות המקומית
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מפקח החינוך המיוחד של משרד החינוך או נציגו יגיעו לגן במועד   ג.
 הבקרה.

בקר משרד הבריאות יוכל לשוחח עם הצוותים החינוכיים   ד.
  המשותף.וליים ולעיין בתיק התלמיד והטיפ

טופס משוב  )(במקביל ובאופן הדדי ם ימלאוהטב" מנהלת הגן ורכז  ה.
ע השנה ובסופה על הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת הגן באמצ

מנהל ללמפקח הגן ו ). הטופס יועבר על ידי מנהלת הגן5(ראה נספח 
) 6 דאג לריכוז הנתונים (ראה נספחמנהל המתי"א יא. המתי"

חינוך המיוחד, מנהל השפ"ח ונציג ספק ה מפקחשיועמד לרשות 
 השירות. 

למחלקה  על ידוהטיפול הבריאותי המקדם יועבר  משוב רכז  ו.
 החינוך ברשות המקומית.אגף לאוטיזם של משרד הבריאות ולמנהל 

 ,צוות הגן וצוות הטיפול הבריאותי המקדם של ספק השירות  ז.
דיון  יקיימוה תחום במתי"א/רכז גנים במתי"א, עם מומחבשיתוף 

כדי לבדוק את תוצאות הבקרה  בנושא ההערכה והבקרה מדי שנה
  כנית העבודה המשותפת.ולהחליט על המשך ת
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10.< >>נספחים>
  

(טב"ם)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>פנייה להורים בנוגע לזכותם ל"טיפול בריאותי מקדם">>1נספח 
>>(תימסר להורים לאחר ועדת השיבוץ)

<<
<<
<<

 תאריך _____________                                                                                     
  
  

  הורים יקרים

<<

  שלום רב,

  

  

במדינת ישראל זכאים על  ברצוננו להביא לידיעתכם כי ילדים המשובצים בגני תקשורת
לתוספת השלישית לחוק הבריאות הממלכתי לקבלת טיפול בריאותי מקדם  3פי סעיף 

מטעם משרד הבריאות. הטיפול ניתן במסגרת הגן. הטיפול ניתן במימון משרד 
  הבריאות וכרוך בהשתתפות עצמית של ההורים.

בריאות: אתר של משרד הלמצוא ב אפשררות יפרטים בנוגע לאופן קבלת הש
www.health.gov.il.  

  

  

  
  בברכה,                                                    

  

  מנהל/ת המחלקה לאוטיזם                                                                               

  האגף לבריאות הנפש                                                                               

  

http://www.health.gov.il/
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>>הצהרה על קבלת>"טיפול בריאותי מקדם">(טב"ם)>במסגרת הגן>>2נספח 
<<

 תאריך _____________

  
  עבור

     ________ הנהלת 

  
  

  בריאותי מקדם במסגרת הגןקבלת טיפול הצהרה על הנדון: 

  
>>א.>פרטי הילד/ה

  ____ __________  ________  ______  _____פונה בבקשה לשלב את בני/בתי  _____ אני
  לידהה'  ת   מס' ת"ז           משפחה   השם         השם הפרטי                                                             

  _____________________המתגורר בכתובת ________________________________

 /במסגרת  גן תקשורתי __________________ ע"יפול בריאותי מקדם" הניתנת יבתכנית "ט
  פולי (סמן).ימרכז ט

  

>>ב.>פרטי המסגרת החינוכית

  שם הגן:________________ בעלות הגן: רשות מקומית/בעלות פרטית (סמן)

  טלפון:___________ה __________מס'___שם הגננת:____________ כתובת הגן: __

  

בהשתתפות עצמית חודשית, העומדת ידוע לי כי קבלת השירות כרוכה  �
  על_________________.

פול בריאותי מקדם" בתקצוב משרד יתכנית "ט /תמקבל /הכי בני/בתי אינו /הני מצהירא �
  הבריאות בשום מסגרת אחרת.

  
  בברכה,

  ___________   ____________   מס' הטלפון:______________________  :שם האב
  חתימה                  תאריך                                                                                                    

 

  ___________   ____________   מס' הטלפון:______________________  :םשם הא
  חתימה                  תאריך                                                                                                    
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>>טופס ויתור על סודיות>>3נספח 
  

>>מדינת ישראל
STATE lc fSoAEi<<

<<
>>משרד הבריאות

>>שירותי בריאות הנפש
>ירושלים <

Ministry of eealth 
Mental eealth Services 

gerusalem<<
< <

 
  

  תאריך______________
<<
<<
<<
<<

>>ויתור סודיות 
<<
<<

  _________________ ת"ז _____________________________עבור בני/בתי _

  

לצוות ספק השירות מטעם משרד הבריאות ת /מאשר  __________________אני 
, טיפולי ופדגוגי, ולעיין זה ברשומות של זה רלוונטיולצוות משרד החינוך להעביר מידע 

   בתוך מסגרת הגן לצורך תיאום וטיפול בבני/בתי.

  
  בתי.באום וטיפול בבני/יהצוות החינוכי בתוך מסגרת הגן לצורך ת

  
  ,בברכה                                                 

  

 ________________                                                                           ______________  

  חתימה                                                        תאריך                              

<<
<<

  מנהלת הגן העתק:
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>>טופס ויתור על>"טיפול בריאותי מקדם">(טב"ם)>>4נספח 
  

  
>>מדינת ישראל

STATE lc fSoAEi 
<<

>>משרד הבריאות
>>שירותי בריאות הנפש

>ירושלים <

Ministry of eealth 
Mental eealth Services 

gerusalem<<
< <

  
  

  תאריך______________
<<
<<
<<
<<

>>ויתור על טיפול בריאותי מקדם 
<<
<<
<<

  _________________ ת"ז ____________________________עבור בני/בתי _

  

  מוותר/ת על מתן טיפול בריאותי מקדם לבני/לבתי   __________________אני 

  

  .תקשורת __________________ מסגרת גן/ת בהנמצא

  

  
  

  ,בברכה                                                                                       

  

                                                                                       ________________  

  חתימה                                                                                                   

  מנהלת הגן העתק:
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>>משוב להתנהלות שירות>"טיפול בריאותי מקדם">(טב"ם)>בגן >>5נספח 
<<

   

  לכבוד:

    מנהלת גן התקשורת/רכז/ת הטב"ם של הגן

<<

>>שלום רב,

  

< >בגן הנדון: >(טב"ם) >"טיפול בריאותי מקדם" >->משוב להתנהלות שירות
>>>שנה"ל_______

  

>>מעודכן לתאריך_________________________

  

גני התקשורת ובמטרה להטמיע עבודה  העמותה במסגרותשירות יעילות לבחון את  כדי
  שלהלן:משוב הנודה לך על מילוי  משותפת, מבוססת משוב ובקרה,

  

  

>שם המסגרת >סמל המוסד> >הכתובת המלאה> >שם מנהלת הגן> <

< << << << <

< <

>שם העמותה  שם מפקח/ת הגן   תחילת השירות  היקף השעות>

        

  

>שם רכז/ת העמותה >מס'>הטלפון הנייד> הטלפון מס'>>

>במסגרת <

>מס'>הפקס <

< << << << <

>מס'>התלמידים בגן >מס'>התל'>מקבלי הטב"ם> >מס'>המטפלים> הדוא"ל של ממלא >

>השאלון  <

< << << << <



 

              ùãç– 45–1.2                       òá÷ úåàøåä  
  

                'îò22 êåúî 25  íéãåîò     ò ì"ëðî øæåçä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014 
 
  

26

<<
>התחום <

<<
>>המדד לבדיקה

< <

>>מפתח הערכה 
<<

במידה רבה 
>מאוד <

במידה 
>רבה <

במידה 
>בינונית <

במידה 
>נמוכה <

>>בכלל 
>לא <

5< <4< <3< <2< <1< < < <

התאמת 

הסביבה 

>הפיזית <

התאמת מבנה הגן להיקף    .1

אנשי הצוות  עבודת כל

  המטפל (משה"ח + משה"ב) 

          

התאמת ציוד הגן לתחומי    .2

  הטיפול הנוספים
          

>תיק התלמיד <

מידת השימוש בתיק    .3

  התלמיד באופן שוטף
          

השימוש בתיק מידת    .4

  התלמיד על בסיס משותף
          

>ישיבות הצוות <

תדירות מתאימה של ישיבות    .5

לתכנון מקצועי -הצוות הרב

  אוםיתלו

          

תדירות מתאימה של ישיבות    .6

לעדכון מקצועי -הצוות הרב

  בקרהלו

          

תיעוד תהליכי העבודה,    .7

  המעקב והבקרה 
          

>עבודת הצוות <

מידת השתלבות המטפלים    .8

-בצוות הרבמטעם העמותה  

  מקצועי

          

 של מטפלימומחיות ה מידת   .9

רכי ולצביחס העמותה 

  התלמידים

          

מידת התרומה של אנשי  .10

צוות העמותה להעמקת 

המידע, לגיבוש התל"א 

  ולטיוב העבודה עם הילד
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  התחום

<<
<<

>>המדד לבדיקה
< <

>>מפתח ציונים
>>טובה מאוד/
במידה רבה 

>מאוד <

/>טובה
במידה 

>רבה <

/>בינונית
במידה 
>בינונית <

/>חלקית
במידה 
>חלקית <

/>נמוכה
במידה 
>נמוכה <

5< <4< <3< <2< <1< <   

תכנית 

הלימודים 

>האישית <

גיבוש התכנית האישית על   .11

  מקצועי כולו -ידי הצוות הרב
          

כל ריכוז מטרות העבודה של  .12

טיפולי -הצוות החינוכי

  בתכנית האישית  

          

מעורבות כלל הצוות  .13

הטיפולי בתכנית האישית 

  ותרומתה לתכנים

          

שיתוף 

>ההורים <

שיתוף צוות העמותה  .14

  במפגשי הורים 
          

השתתפות מנהלת הגן, או  .15

איש צוות אחר, במסגרת 

  הדרכת ההורים הניתנת בגן 

          

דרכי העבודה 

>והתקשורת <

רכזת מידת הזמינות של  .16

  הטב"ם בגן
          

 של מטפליזמינות המידת  .17

  העמותה 
          

מידת ההיענות של מטפלי .>18

ד הוק" אהעמותה למקרי "

  ולמצבי משבר

          

המחויבות של מטפלי  .19

העמותה לתיאום ולדיווח על 

  שינויים בזמני עבודה

          

העבודה עם 

>השפ"ח <

אום בין עבודת ימידת הת .20

  ההשפ"ח לבין מטפלי העמות
          

מידת התיאום בין עבודת  .21

פסיכולוג השפ"ח לבין עבודת 

  *פסיכולוג העמותה

          

  

                                                
  .בהם מדובר בשני פסיכולוגים שוניםשבמצבים  *
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  ______________________________________________________ הערות:

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

  ____________חתימה:    __________ שם מנהלת הגן: _____________  תאריך:

  

  את המשוב אל מנהל המתי"א/המת"י פעמיים בשנה בתאריכים האלה: יש להעביר

 אחד בינואר בכל שנה ·

  אחד ביוני בכל שנה. ·

  _ במייל ___________ __נא להעביר את המשוב  לידי _________ בפקס ______ 

  

בדו ע"י המתי"א. נתונים אלו יועלו לדיון בוועדת השילוב היישובית ועהנתונים ירוכזו וי
  ). 1.2-45(א), סעיף 3/הושא עם כלל השותפים (ראה חוזר הוראות הקבע עשתדון בנ

  

  בתודה ובברכה                                                                               

  

  מותההפיקוח על החינוך המיוחד              רכז/ת הע                                                    

  

<<

<<

  מפקח בחינוך המיוחד  העתק:

  מנהל מחלקת החינוך

  מנהל מתי"א 

< <  
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>>ריכוז נתוני משוב לשירותי>"טיפול בריאותי מקדם">(טב"ם)>>6נספח 
<<
<<

<<

<<
<<
<<

<<
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 עובדי הוראה ועובדי חינוך  . 8

8.R     תנאי שירות  

8.5-51<<<< ערך לדרגה>>-קביעת דרגת שכר שוות>>
אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות 

המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ 
>>ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך

<<
>>מבוא

>>תמצית

 ערך לדרגה אקדמית למורים-חוזר זה קובע קריטריונים לקבלת דרגת שכר שוות
שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או 

  תנ"ך.

(א) באותו נושא. 10/דמחוזר הוראות הקבע ע 8.5-49סעיף זה מחליף ומבטל את סעיף 
התוספת של תעודות הסמכה לרבנות המצטרפות לקריטריונים המזכים  זאת בשל

בשל לימודים  רך לדרגה אקדמיתע-דרגת שכר שוותנקודות מצטברות לקבלת ב
  .  גבוהים

  .2014נובמבר ב 2-החל מ התוקף:

  כלל מערכת החינוך במגזר היהודי. התחולה:

  החלפה. הסטטוס:

קביעת (א), "10/דבחוזר הוראות הקבע ע 8.5-49סעיף  :חוזרים קודמים באותו נושא
בפועל  ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים-דרגת שכר שוות

>>מבוטל.  –  "תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך

  מנהלי בתי הספר, המפקחים, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות. התפוצה:

>>הגורם האחראי

>א.    ח אדם בהוראהוכלבכיר האגף המינהל עובדי הוראה,  שם היחידה:>

>ב.    . ובמטהח אדם בהוראה במחוזות ועובדי תחומי כ בעל התפקיד:>
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>>תוכן העניינים

  כללי  .1

  שיטת הדירוג  .2

  הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים  .3

  הקריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומים  .4

  נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה  .5

  .    נספחים6

בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד   נספח א:
  פרסומים

  עבור שנות לימוד בישיבההצהרות לצורך קבלת ניקוד    נספח ב:

  טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי.   נספח ג:

  

1.< >>כללי>

חוזר זה נועד לקבוע דירוג לצורכי שכר בלבד למורים שהם בוגרי ישיבות   1.1
המלמדים בפועל את מקצועות הקודש: תלמוד/תושבע"פ (בכל מקום 
בחוזר שמצוין בו אחד מהם הוא כולל את שניהם) ו/או מחשבת ישראל 

  ו/או תנ"ך. 

להלן >הדירוג הוא למורים העומדים בכל הדרישות המפורטות בחוזר זה.  1.2 
>>דרישות הסף:

למורה יש תעודת הוראה למקצועות הקודש (על סמך בחינות   1.2.1
מילואים) ו/או תעודת הוראה/רישיון הוראה קבוע/רישיון 
לעיסוק בהוראה במקצועות תושבע"פ ו/או תושבע"פ ומחשבת 

  תושבע"פ  ותנ"ךישראל ו/או 

  או          

ועל  ,2 , ס"ק3.2.2-אישור על מבחנים בשולחן ערוך כמפורט ב
, בתנאי שיצבור 3.2.5-ל בחינות בדפי גמרא כמפורט בשהשלמה 

  נקודות זכות לפחות  15

  או

ואישור על  ,1ס"ק  ,3.2.2-כמפורט בתעודת הסמכה לרבנות 
, בתנאי 3.2.5-כמפורט ב מבחן אחד בדפי גמראשל השלמה 
  נקודות זכות לפחות 15שיצבור 



äôìçä – 51–8.5                                                                         òá÷ úåàøåä  
                                                    

 'îò3  êåúî20 íéãåîò           ò ì"ëðî øæåçä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014  
 

33

  או 

  .3.2.5-דפי גמרא כמפורט ב 150בחינה על 

או  18שנים לאחר גיל  4המורה למד בישיבה גבוהה מוכרת לפחות   1.2.2
 לאחר סיום י"ב כיתות.

המורה מלמד בפועל את המקצועות המצוינים לעיל בשנת הגשת   1.2.3
 הבקשה בהיקף של שליש משרה לפחות.

 למען הסר ספק, אפשר לקבל ניקוד עבור לימודים/תעודות   1.2.4
למעט מקרים שצוין בהם המעניקים ניקוד פעם אחת בלבד, 

  אחרת.

ערך לדרגה אקדמית מיועדות לפלח באוכלוסיית -דרגות שכר שוות  1.3
המורים המלמדים בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך אשר 
מטעמים של תפיסת עולם והכרה דתית אינם לומדים מקצועות אלה 

ים במוסדות להשכלה גבוהה לקראת קבלת תואר אקדמי. לפיכך מור
 שקיבלו תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה לא יאושרו עבורם דרגות

זאת משום שכשם שהם למדו לתואר ראשון  .שכר אקוויוולנטיות
במוסד להשכלה גבוהה, כך לא נמנע מהם ללמוד במוסד כזה גם 

 לתארים אקדמיים גבוהים יותר. 

בגרות, אשר עובדי הוראה בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת       1.4
ברשותם תעודת מורה מוסמך בכיר ממוסד להכשרת עובדי הוראה, יהיו 

שבון זכאים לכפל תואר. זאת בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה בח
  לצורך הדרגה האקוויוולנטית.

עד ה' על סמך בחינות שנערכו השכלה תורנית גבוהה שהונפקו  תעודות       1.5
נקודות  15הראשית לישראל, יקבלו מהרבנות  ,31.8.14 ד,תשע"הבאלול 

  .31.12.14, ט' בטבת התשע"הרק אם יוגשו למשרדנו עד לתאריך 

<<

2.< >>שיטת הדירוג>

 הדירוג ייקבע לפי שיטת ניקוד מצטברת, כמפורט להלן:

2.1< יהיה זכאי מורה שעמד  .B.Aערך לדרגה אקדמית -לדרגת שכר שוות>
  כמפורט בחוזר זה.  נקודות,>>30וצבר  1.2-ב המפורטות בדרישות הסף

2.2< יהיה זכאי מורה שעמד >M.Aערך לדרגה אקדמית>.->לדרגת שכר שוות>
, כמפורט בחוזר זה, נקודות>55>וצבר 1.2-ב>המפורטותהסף בדרישות 

  בתנאי שיכללו את הנקודות עבור אחת מהתעודות המפורטות להלן:
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בחתימת לרב עיר לדיינות או תעודת הסמכה הסמכה  תעודת  2.2.1
והשלמה של מבחן אחד בגמרא  לישראל הרבנים הראשיים

 1.2.3-כמפורט לעיל, ב

 או

בחינות תעודת הסמכה מהרבנים הראשיים "יורה יורה" או   2.2.2
והשלמה של  הרבנות הראשית לישראלולחן ערוך על פי אישור בש

  1.2.3-ו/או ב 1.2.2-ב ,כמפורט לעיל בחינות בגמרא

  או

  להלן 3.2.5-דפי גמרא כמפורט ב 150בחינה על   2.2.3

  או

 4.9-צבירת ניקוד עבור כתיבת מאמרים או ספרים כמפורט ב  2.2.4
  .להלן

נדרשים תנאי הסף  לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית דוקטור  2.3
 שנים לפחות; ב. המורה עמד 7האלה: א. המורה למד בישיבה גבוהה 

, כמפורט בחוזר זה, נקודות>75וצבר  1.2-המפורטות ב הסףדרישות ב
  בתנאי שיכללו את הנקודות עבור הדרישות שלהלן:

 2.2.4-או ב 2.2.3-או ב 2.2.2-או ב 2.2.1-תעודות כמבואר לעיל, ב   2.3.1

 באחד כתיבת ספרים או מאמרים (למעט מאמרים דידקטיים)  2.3.2
 נקודות 10זאת בתנאי: א. שהוא קיבל  ;ממקצועות הקודש

 20על ספר/מאמר אחד ובסך הכול יצבור בסעיף זה >לפחות
נקודות לפחות; ב. שהוא יגן בהצלחה בפני ועדה שתוסמך לכך על 

נקודות אם יידרש לכך,  10המאמר או על הספר שעליו קיבל 
  להלן.  4.6-כמבואר ב

ראשית לישראל יהיה פטור מורה בעל תעודת כושר לדיינות מהרבנות ה הערה:
  מצבירת נקודות בגין כתיבת  מאמרים או ספרים.

  

3.< >>הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים>

3.1<  הגדרות>

ישיבה גבוהה/כולל אברכים/ישיבת הסדר המוכרים על  ישיבה:>>3.1.1
  ידי מי שהוסמך לכך.
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שנת הלימודים בישיבה מתחילה בחודש  שנת לימודים בישיבה:>>3.1.2
אלול ומסתיימת בחודש אב. השנה תוכר רק למי שלמד ברציפות 

שעות שבועיות  35חודשים באותה שנה ובהיקף של  10לפחות 
לפחות. שנת לימודים איננה כוללת חודשי שירות צבאי סדיר 

  בפועל. 

 עבודה במהלך שנות הלימודים בישיבה>>3.1.3

שנות הלימודים הראשונות בישיבה: ניקוד עבור שנות  4-ב  א.   
לימודים בישיבה יינתן רק למי שלא עבד בהוראה ולא עבד 

השנים הראשונות ללימודים  4בשום עבודה אחרת במהלך 
בישיבה. יש לצרף את הצהרת המורה שהוא לא עבד בשנים 

 אלה. 

ר שנות שנות לימודים ראשונות בישיבה: ניקוד עבו 4לאחר   ב.   
שנים ראשונות יינתן רק למי  4הלימודים בישיבה לאחר 

לעיל גם אם עבד בעבודה כלשהי, אך לא  3.1.2שלמד לפי 
ש"ש. על המורה להצהיר על סך השעות  16יותר מאשר 

  השבועיות שהוא עבד בהן. 

>>לימודים לתואר או לתעודה במהלך לימודים בישיבה>>>3.1.4

ימודי הישיבה במכללה תלמיד ישיבה שלומד במקביל לל
 או לימודים אקדמיים .M.Edאו  .Ed._להכשרת מורים לתואר 

עבור אותן שנות ישיבה  לא יהיה זכאי לניקודאחרים, ו
  המקבילות ללימודיו.

3.2< ערך -הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגות שכר שוות>
>>לדרגה אקדמית בשל לימודים גבוהים

 גבוהה >לימודים בישיבה>>3.2.1

מספר הנקודות  סוג הלימודים
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

לימודים בישיבה גבוהה 
שנים לאחר סיום  4לפחות 

 כיתה י"ב

נקודות בעד כל  3
שנת לימודים 

(אפשר לצבור עד 
 נקודות) 30

וריים אישורים מק
החתומים על ידי ראש 

 בציוןהישיבה, 
 תאריכים מדויקים

מספר שעות הלימוד ו
 השבועיות בכל שנה



 

           äôìçä – 51–8.5                                                               òá÷ úåàøåä  
  
             'îò6 êåúî 20  íéãåîò         ì"ëðî øæåçòä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014 
 
 

36

>>מטעם הרבנות הראשית לישראל>ואישוריםתעודות >>3.2.2

1(<< >>תעודות הסמכה לרבנות>

מספר הנקודות  סוג התעודות

 המצטברות
המסמכים הדרושים 

לאישור הנקודות 

 המצטברות

תעודת כושר לדיינות   .א

החתומה על ידי הרבנים 

 לישראלהראשיים 
 

תעודת כושר לדיינות  נקודות 55

המונפקת על  ידי הרבנות 

הראשית לישראל 

וחתומה על ידי הרבנים 

  הראשיים לישראל

 
כתב הסמכה לרב עיר   .ב

חתום ע"י הרבנים 

  הראשיים לישראל

תעודת כתב הסמכה לרב   נקודות 20

עיר ממחלקת הבחינות 

של הרבנות הראשית 

  לישראל

<<<<<<<<<
>>או

"יורה יורה" תעודת   .ג

חתומה ע"י הרבנים 

 הראשיים  לישראל

תעודת "יורה יורה"  נקודות 12

ממחלקת הבחינות של 

 הרבנות הראשית 
    <<

>>או

   אישורים על בחינות בשולחן ערוך   )2

מבחנים בשולחן  3  א. 

 3ערוך חושן משפט (

בחינות בחושן 

 משפט)

  חומר המבחן

  מבחנים 3

  בחושן משפט:

  א . חושן משפט1

  חושן משפט ב .2

  . חושן משפט ג 3

אישור בכתב  נקודות 12

ממחלקת 

הבחינות  של 

הרבנות הראשית 

 לישראל

<<
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>>או

מבחנים בשולחן  2  ב. 

ערוך חושן משפט 

בחינות בחושן  2(

 משפט)

>>חומר המבחן 

 3מבחנים מבין  2

מבחנים בחושן 

  משפט: 

א   חושן משפט . 1

  . חושן ומשפט ב 2

  . חושן ומשפט ג 3

ממחלקת אישור בכתב  נקודות 9

הבחינות  של הרבנות 

 הראשית לישראל

   
>>או

מבחנים בשולחן  4  ג. 
ערוך אורח חיים 

(בחינה גדולה 
בחינות  3אחת+

 קטנות)

>>חומר המבחן

  מבחנים: 4

מבחן בהלכות 
 3שבת ועוד 

 4מבחנים מבין 
מבחנים אלו 

  בלבד: 

הלכות מצוות   . 1
  התלויות בארץ 

הלכות פסח   . 2
  ויום טוב

  חגיםהלכות   . 3

הלכות  תפילה   . 4
  ובית כנסת

אישור בכתב  נקודות 9
ממחלקת הבחינות  

של הרבנות הראשית 
 לישראל

>>או 

מבחנים בשולחן  3  ד. 
 3ערוך אורח חיים (

 בחינות קטנות)

>>חומר המבחן
 4מבחנים מבין  3

מבחנים אלו 
  בלבד:

הלכות מצוות   . 1
  התלויות בארץ

הלכות פסח   . 2
  ויום טוב

  חגיםהלכות   . 3

הלכות תפילה   . 4
  ובית כנסת

אישור בכתב  נקודות  6
ממחלקת הבחינות  

של הרבנות הראשית 
 לישראל
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>>הקודש>לימודים להוראה במקצועות>>>3.2.3 תושבע"פ ו/או תושבע"פ>
>>ותנ"ך ו/או>>מחשבת ישראל>(להלן:>"מקצועות הקודש")

מספר הנקודות  סוג התעודות
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות
תעודת מורה מוסמך   .א

להוראת מקצועות 
הקודש לחינוך היסודי על 

 סמך בחינות מילואים

תעודת מורה המונפקת  נקודות 3
 ע"י משרד החינוך

<<<<<<<<<<<<<
>>או>>>>>>>>>>>

רישיון הוראה   .ב
קבוע/רישיון להוראת 

מקצועות הקודש למעט 
 רישיון שניתן על סמך

 ותק ללא עמידה בבחינות

רישיון הוראה  נקודות 4
קבוע/רישיון לעיסוק 

בהוראה המונפקים ע"י 
 משרד החינוך

<<
 או>>>>>>>>>>>

תעודת הוראה של סמינר   .ג
שנתי או תעודת -דו

הוראה ממוסד להשכלה 
גבוהה או תעודת מורה 

מוסמך ממכללה  
להכשרת עובדי הוראה 
בארץ או תעודת דרגת 

מוסמך שכר של מורה 
בכיר להוראת מקצועות 

 קודש

תעודה מסמינר או  נקודות 6
ממכללה בארץ, על סמך 
לימודים במשך שנתיים, 

או ממוסד להשכלה 
גבוהה בארץ, או תעודת 

דרגת שכר של מורה 
מוסמך בכיר מהאגף 

להכשרה ולהשתלמות 
 במשרד החינוך

<<
>>או>>>>>>>>>>>

מספר הנקודות  סוג התעודות
 המצטברות

הדרושים המסמכים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות
תעודת מורה מוסמך   .ד

בכיר במקצועות הקודש 
ממכללה להכשרת עובדי 

 הוראה בארץ

תעודה ממכללה בארץ  נקודות  9
על סמך לימודים במשך 

 שנים 3

<<



äôìçä – 51–8.5                                                                        òá÷ úåàøåä  
                                                    

 'îò9  êåúî20 íéãåîò             ò ì"ëðî øæåçä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014  
 

39

>>ה. >>מעמדם של מורים לא מוסמכים>

>>מורים חדשים בלתי מוסמכים   )1

מורים חדשים בלתי מוסמכים, הנקלטים למערכת   א)
החינוך יהיו מחויבים לסיים את חובותיהם 

שנים מיום  3הלימודיים לתעודת מורה בכיר תוך 
 תחילת עבודתם. 

למורים  .A._-ערך ל-לשם קביעת דרגת שכר שוות  ב)
כמפורט   חדשים תינתן אפשרות לקבוע את דרגתם 

שנים  3עד תום בנות הראשית לישראל מהר 1.2.1-ב
מיום תחילת עבודתם, בתנאי שהמציאו אישור על 
רישום ללימודים במכון להכשרת מורים (ואף 

 המציאו קבלה על תשלום ללימודיהם במכון).

ב' לעיל תבוטל דרגתם -מורים שלא יעמדו בתנאים ב  ג)
  האקוויוולנטית.

2(< >>מורים בלתי מוסמכים >

קבועים מורים בלתי מוסמכים המועסקים בפועל וה
ערך ולא -במערכת, לא יהיו זכאים לקביעת דרגת שכר שוות

, יידרשו 1.2.1-כמפורט ביהיו זכאים לקידום בדרגות 
להשלים את הסמכתם להוראה באמצעות בחינות מילואים. 
מורים אשר יונפקו להם כתבי חיוב יידרשו להשלים את 

  שנים בלבד. 4הסמכתם תוך 

להוראה במקצועות תושבע"פ או לימודים אקדמיים במכללות >>3.2.4
תושבע"פ ותנ"ך או תושבע"פ ומחשבת ישראל>(להלן:>"מקצועות 

>>הקודש")

מספר הנקודות  סוג התעודות
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

במקצועות   .Ed._תעודת   .א
הקודש ממכללה אקדמית 

 דתית לחינוך בארץ 

 .Ed._תעודת  נקודות  15
ממכללה אקדמית 

 דתית לחינוך

<<<<<<<<<<
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 או

במקצועות   .M.Edתעודת   .ב
הקודש ממכללה אקדמית 

 דתית לחינוך בארץ 

ממכללה  .M.Edתעודת  נקודות 18
 אקדמית דתית לחינוך

>>הערות

  ..Ed._מבטל את הניקוד עבור תעודת  .M.Edהניקוד לתואר   .1

באוניברסיטה  .A._מורה שלמד במסלול אקדמי לשם קבלת תואר   .2
לא יהיה זכאי לקבל דירוג אקוויוולנטי על סמך הלימודים לתואר 

  האקדמי.  

>>לימודים לבחינות על דפי גמרא>>3.2.5

מספר  הבחינה
הנקודות 

 המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור 
 הנקודות המצטברות

דפי  30בחינה בכתב על 
גמרא עם רש"י ותוספות 

 במסכת אחת 

נקודות  3
(בסעיף זה 

אפשר לצבור 
 נק')  15עד 

אישור של ועדת הבחינות 
במשרד החינוך בראשותו של 
המפמ"ר לתושבע"פ, שיכלול 
פרטים אלו: תאריך המבחן, 

חומר המבחן, הציון (ציון 
נק' לפחות בכל  75עובר: 
 מבחן)

<<

אפשר להיבחן בחמש בחינות על מסכתות שונות ולצבור בסעיף זה  הערה:
פעמים בשנה (בסוף  3-2נקודות. הבחינות יתקיימו  15הכול  בסך

החודשים תשרי, ניסן ואב). בכל מועד בחינה יהיה אפשר להיבחן על 
מסכת אחת מבין שתיים. רשימת המסכתות, מקום המבחן, התאריך 
המדויק, השעה ומבנה המבחן יפורסמו באתר המפמ"ר לתלמוד 

 >>www.education.gov.il/eemed : ולתושבע"פ

>תלמוד ותושב"ע>יש לבחור בלשוניות << >מבחן גמרא >מקצועות לימוד <
>>לניקוד אקוויוולנטי.

  

http://www.education.gov.il/Hemed
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4<.< >>הקריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומים>

>>הערה

לעיל, לא יוכל להגיש בקשה  2.2מורה שאין ברשותו אחד מהמסמכים על פי 
  לקבלת ניקוד עבור פרסומים.

4.1<<   אופן הפרסום>

חומר מודפס: לוועדה יוגש רק מאמר מודפס שפורסם בדפוס   -
  כחוברת או בתוך חוברת מאסף. 

פרסום אינטרנטי: הוועדה לא תקבל מאמר או ספר שפורסם רק   -
 ברשת האינטרנט. 

  היקף המאמר/הספר    4.2

  מילים. 5,000-לוועדה יוגש רק  מאמר שבו לא פחות מ  -

  מילים. 50,000-מלוועדה יוגש רק ספר שבו לא פחות   -

4.3<<   העורך,>המערכת וההוצאה לאור של החוברת שבה פורסם המאמר>

חוברת תוכר רק אם יש לה עורך, מערכת והוצאה לאור מסודרת עם   -
כתובת. בחוברת שיש בה אסופת מאמרים של כמה כותבים יש לוודא 
שמופיע שמו של העורך הפעיל ו/או המערכת הפעילה. לגבי חוברות 

ם שיוכרו על ידי הוועדה, אין צורך להוכיח את הכתוב וביטאוני
  בסעיף זה.

על החוברת לצאת לאור בתדירות של פעם בשנתיים לפחות. יתקבלו   -
מאמרים לוועדה רק מהחוברת השלישית ואילך, ומאז יהיה אפשר 

  להכיר גם במאמרים שפורסמו בשתי החוברות הראשונות. 

4.4<< >>תפוצה>

 250-תפוצת מאמר: לוועדה יוגש מאמר שפורסם בחוברת שהופצה ב  -
ספריות  10עותקים לפחות. על המורה יהיה לציין רשימה של 

מוכרות שונות ברחבי הארץ (ספריות בישיבות וספריות ציבוריות 
  מוכרות), שבהן אפשר למצוא את החוברת. 

. על עותקים לפחות 250-תפוצת ספר: לוועדה יוגש ספר שהופץ ב  -
 ספריות מוכרות שונות 10המורה יהיה לציין רשימת תפוצה של 

ברחבי הארץ (ספריות בישיבות וספריות ציבוריות מוכרות) שבהן 
  אפשר למצוא את הספר. 

להלן רשימה של ספריות ציבוריות מוכרות, שחובה לשלוח להן את   -
הפרסומים: הספרייה הלאומית, האוניברסיטה העברית, ירושלים; 
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 3ספריית הרמב"ם בתל אביב; ספריית המועצה הדתית ברמת גן; 
  להכשרת מורים. ספריות במכללות

  תוכן   4.5

בתוכן כל מאמר או ספר שיוגש לוועדה צריך להיות חידוש משמעותי   -
 150בעיני חברי הוועדה. על המגיש לצרף דף ובו הסבר קצר (עד 

מילים) על החידוש שבמאמר או בספר שיובא לפני הוועדה לשם 
הערכתו. לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בנושאים 

  , שאין בהם חידוש משמעותי. נדושים

לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בדרשות, בליקוטי   -
  מקורות,  בסידור מקורות או בעריכה. 

4.6 < >>הגנה על מאמר או על ספר בפני הוועדה>

על המורה יהיה להגן על הספר/המאמר בפני הוועדה להשכלה תורנית או 
לכך, וזאת רק על פרסום שיזכה ידה,  אם הוא יידרש -בפני מי שיוסמך על

  נקודות ויותר. 10-ב

4.7<< >>פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי>

פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי, כגון במסגרת "אופק 
חדש"/"עוז לתמורה", לימודים אקדמיים וכד', לא יילקחו בחשבון 

המורה יהיה להצהיר  ערך לדרגה אקדמית. על-באישור דרגת שכר שוות
  שהמאמר לא נכתב לצורך קידום מקצועי. 

4.8 < המסמכים הדרושים להגשה לאישור הנקודות המצטברות לספר או >
>>למאמר

  המאמרבהם פורסם שני עותקים של הפרסום, הספר או החוברת ש  -

או העתק בהחסן  תקליטור בקובץ "וורד" ובו העתק הספר/המאמר  -
 בקובץ וורדקי") -און-נייד ("דיסק

 מילים) 150תקציר: תוכן הספר/המאמר והחידוש שהוא מחדש (עד   -

  ספריות מוכרות שבהן הספר נמצא 10רשימה של   -

 עותקים לפחות   250-קבלה וחשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב  -

  טופס בקשה שיש למלא ולצרף לחומר (ראה בנספח).  -
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4.9 < להלן טבלת הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגת שכר >
>>פרסומים:בשל >ערך לדרגה אקדמית-שוות

מספר הנקודות  סוג הפרסום
 המצטברות

 הפרטים הנדרשים לוועדה

מאמר תורני  א. 
שפורסם ובו חידושי 
תורה, בירור הלכתי, 

בירור סוגיה 
תלמודית או סוגיה 

במחשבת ישראל או 
בנושאים בתנ"ך על 

פי מקורות 
בתושבע"פ 

ובמחשבת ישראל 
שהתפרסם בביטאון 

תורני  (שיוכר ע"י 
 הוועדה)

לפי שיקול דעת 
 10הוועדה, עד 

נקודות בעד כל מאמר 
 20ולכל היותר 

 נקודות בסעיף זה

הפרסום עותקים של  2
על או  תקליטורוהעתק על 
(יש  בקובץ וורדהחסן נייד 

 >לצרף חשבונית)

ספר תורני שפורסם   ב. 
ובו חידושי תורה, 

בירורים הלכתיים, 
סוגיות תלמודיות, 

נושאים מחשבתיים  
אים בתנ"ך או נוש

על פי מקורות 
בתושבע"פ או 

 במחשבת ישראל

לפי שיקול דעת 
 20הוועדה, עד 

נקודות לספר ולכל 
נקודות  40היותר 

 בסעיף זה

הספר עותקים של  2
או והעתק על  תקליטור 

 על החסן נייד בקובץ וורד
(יש לצרף חשבונית מס 

מקורית על הדפסת הספר 
 עותקים) 250-ב

ספר או מאמר  ג.  
בדידקטיקה של 
תושבע"פ או של 

תנ"ך או של מחשבת 
ישראל שפורסם 

בביטאון שהוכר ע"י 
הוועדה או ספר 

 שיצא לאור

לפי שיקול דעת 
נקודות  3הוועדה, עד 
נקודות  6למאמר ועד 

לספר (בסעיף זה 
 6אפשר  לצבור 

 נקודות לכל היותר)

ל מאמר או כשל עותקים  2
ספר והעתק על תקליטור 

יד בקובץ או על החסן ני
(יש לצרף חשבונית  וורד

מס מקורית על הדפסת 
עותקים   250-הספר ב
 לפחות)

<<
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5<.< >>נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה >

מורה המלמד בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך, והוא בוגר ישיבה 
  גבוהה, המבקש דרגה על פי שיטת הניקוד המצטברת יפנה אל משרדנו כדלהלן:

5.1 < יפנה בבקשה לקביעת דרגת שכר  החינוך הרשמימורה המועסק במערכת >
ישירות לגף כוח אדם  .M.A-ו .A._ערך לדרגות האקדמיות -שוות

בהוראה במחוז עבודתו, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שבו יצוינו 
  המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

5.2 <   מורה המועסק בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי>

-ה לקביעת דרגת שכר שוותהמורה יפנה באמצעות הבעלות בבקש  -
ודוקטור ישירות לגף כוח אדם  .A. ,M.A._ערך לדרגות האקדמיות 

בהוראה באגף הבכיר לחינוך  מוכר שאינו רשמי בירושלים, בצירוף 
אישור ממנהל בית הספר ובו יצוינו המקצועות שהוא  מלמד  והיקף 

  משרתו.

ניים יפנה מורה המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים  תור  -
ישירות לגף כוח אדם בהוראה באגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי 

להלן. הבקשות יובאו בפני הוועדה   5.5-בירושלים בצירוף המצוין ב
להערכת השכלה תורנית בגף לדירוג  ולהסמכה שבאגף הבכיר לכוח 

  אדם בהוראה במשרד החינוך בירושלים. 

במערכת  הביניים-י ובכלל זה חטיבתיסוד-בחינוך העלמורה המועסק     5.3
 בבקשה לקבוע דרגת החינוך המוכר שאינו רשמי יפנה באמצעות הבעלות

ישירות לגף לכוח אדם  .M.A-ו  .A._ערך לדרגות האקדמיות-שכר שוות
בהוראה במחוז עבודתו, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו 

  המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמי,>המועסק במערכת  מורה    5.4
ערך לדרגה -המבקש לקבוע דרגת שכר שוות י"ב,->ובכלל זה כיתות י"א

האקדמית דוקטור יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכוח 
אדם בהוראה בירושלים, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו 

  המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו. 
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וך המוכר שאינו רשמי,>במערכת החינוך הרשמי והחינמורה המועסק     5.5
המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים  י"ב,->ובכלל זה כיתות י"א

תורניים, יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכוח אדם 
בהוראה בירושלים, בצירוף בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר 

צרף את כל אקוויוולנטית בעד פרסומים שדוגמתו מצורפת בנספח. יש ל
המסמכים, האישורים והפרסומים הרלוונטיים, ובכלל זה אישור המפרט 

החלטת הוועדה תועבר את מקצועות ההוראה שלו ואת היקף משרתו. 
  ולגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של המורה.    למורה/לבעלות

  

  מורה יהיה רשאי לשנות את הרכב הניקוד פעם אחת בלבד. הערה:

  



 

              äôìçä – 51–8.5                       òá÷ úåàøåä  
  

                'îò16 êåúî 20  íéãåîò     ò ì"ëðî øæåçä/)3(à ,è' áøîïååùç "òùúää ,2 áîáåð øá2014 
 
 

46

6.< >>נספחים>
>נספח א בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית >

>>בעד פרסומים
  

>>תאריך:_______________>>
  לכבוד

  משרד  החינוך
  האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
  הוועדה להערכת השכלה תורנית

  גף דירוג והסמכה
  91911ירושלים  

ישראל/תנ"ך אבקשכם לאשר לי נקודות לקביעת דרגת שכר פה/מחשבת -כמורה לתורה שבעל
>>מפורטים להלן:ת אקוויוולנטית על סמך הפרסומים האקדמי

<<
>>מגיש הבקשה

<<
>>שם המשפחה:>____________>>>>השם הפרטי:>______________>>

>>מספר תעודת הזהות:>>>_______________________>>>>>>>>>>>>>>>>
<<

>>היישוב:_______________>מס'>ת"ד:_______>מס':_______>המען:_____________
<<

>>המיקוד:__________
<<

>>מס'>הטלפון הנייד:________________>מספר הטלפון בבית:____________________
<<
>>חתימת הפונה:_______________>>>>>>>>>

<<
>>למילוי מנהל/ת בית הספר שבו אתה מועסק:

<<
>>ביישוב:____________>הספר:_______________אני מאשר כי המורה הנ"ל מלמד בבית 

<<
>>בהיקף משרה:________________>במקצוע ההוראה:_____________

<<
>>חותמת בית הספר:____________>____חתימה:________________>/ת בית הספר:___שם מנהל

>>הגשת ספר
  המאפשר את בדיקתו במחשב. יש לצרף לספר דיסק בקובץ "וורד"

ופירוט מלא של  עותקים 250-יה פירוט על הדפסת הספר לפחות במס מקורית שבה יה נא לצרף חשבונית
  שם המו"ל שם הספר ומחברו. 

<<
 ניקודה שם ההוצאה לאור תאריך הפרסום שם הספר
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>>הגשת מאמר
  יש לצרף למאמר דיסק בקובץ "וורד".

  
  

שמות העורך וחברי  תאריך הפרסום שם המאמר
 ועדת המערכת

>>זמני הופעת
 הביטאון

>קהל היעד+
 רשימת תפוצה

 ניקודה

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
  
  
  

  החלטת הוועדה:____________________________________________________________
                           

________________________________________________________________________  
  
  

  חתימות:
   _________  __________   ___________________  _________  _________  _________  

  חבר                    חבר                    חבר                  חבר                    חבר                  חבר      יו"ר הוועדה            
  
  

      תאריך הוועדה:____________
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>נספח ב >>הצהרות לצורך קבלת ניקוד עבור שנות לימוד בישיבה>
  

>>מדינת ישראל
>>משרד החינוך
>>ובקרה>מינהל כא"ב,>תיאום

>>אדם בהוראה-אגף בכיר לכוח
>>גף דירוג והסמכה

<<

1.< >>ללא העסקה>–הצהרה על שנות לימוד בישיבה/בכולל >

  אני מצהיר בזאת כי בזמן לימודיי בישיבה/בכולל _____________________

משנת ____________ עד שנת ____________  לא עבדתי בנוסף ללימודיי 
  בישיבה/בכולל

  פחה:________________השם הפרטי ושם המש

  מספר תעודת הזהות:_____________________

  

  חתימה:_______________

  תאריך:_______________

<<
2.< >>הצהרה על מספר שעות העבודה בזמן הלימודים בישיבה/בכולל>

  אני מצהיר בזאת כי בזמן לימודיי בישיבה/בכולל ____________________

  _________ הועסקתי בסה"כ _____________משנת __________ עד שנת 

  שעות שבועיות

  בנוסף  ללימודיי בישיבה/בכולל _________________

  השם הפרטי ושם המשפחה:____________________

  מספר תעודת הזהות:_________________________

  

  חתימה:_______________       

  תאריך:_______________
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>נספח ג >>טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי>

>>בדוא"ל)(למשלוח רק באמצעות הדואר ולא בפקס או 
<<

>>מדינת ישראל
>>משרד החינוך

>>מינהל כא"ב,>תיאום ובקרה
>>אדם בהוראה-אגף בכיר לכוח

>>גף דירוג והסמכה

  לכבוד

  גף כא"ב במחוז: ______________

  מטה: _____________________

______לשנת  ערך לדרגה אקדמית-אודה על בדיקתכם בדבר זכאותי לדרגת שכר שוות
  הלימודים_____________ .

  

  מצ"ב האישורים האלה:

אישור העסקה תקף להיום עם  חתימה וחותמת של מנהל המוסד ובו פירוט   *
  מקצוע ההוראה והיקפי משרה (חובה לצרף)

    חתימה   –אישור לימודים מישיבה גבוהה, חתומים על ידי ראש הישיבה   *
  אישור מקורי –ובו יצוינו שנות הלימוד והיקפי השעות   –וחותמת 

מקורית  –חתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל  ,תעודת כתב הסמכה לרב עיר  *
  או חתומה כנאמנה למקור

יורה"  "יורה  –חתום על ידי הרבנים הראשיים לישראל   ,כתב הסמכה לרבנות  *
  מקורי או חתום כנאמן למקור

חתומים בידי מחלקת  ,אישורים מקוריים –אישורים על בחינות בשולחן ערוך    * 
     שית לישראלהבחינות של הרבנות הרא

הפיקוח להוראת תלמוד ותושבע"פ  גמרא הנערכים על ידיאישורים על בחינות ב   *
      לתושבע"פהמפמ"ר לתלמוד ו על ידיחתומים  ,אישורים מקוריים  – בחינוך הדתי

מקורית או  –מה על ידי הרבנים הראשיים לישראל חתו ,תעודת כושר דיינות  *
  חתומה כנאמנה למקור

(תנ"ך או תושבע"פ או מחשבת תעודת מורה מוסמך להוראת מקצועות הקודש   *
  בחינוך היסודי על סמך בחינות מילואיםישראל) 
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(תנ"ך או תושבע"פ או  רישיון הוראה קבוע/רישיון להוראת מקצועות הקודש  *
  ללא עמידה בבחינות ,, למעט רישיון שניתן על סמך ותק)מחשבת ישראל

הוראה ממוסד להשכלה גבוהה או שנתי או תעודת -תעודת הוראה של סמינר דו  * 
תעודת מורה מוסמך בכיר להכשרת עובדי הוראה בארץ או תעודת דרגת שכר של 

תנ"ך או תושבע"פ או מחשבת ( מורה מוסמך בכיר להוראת מקצועות הקודש
  ישראל)

תנ"ך או תושבע"פ או מחשבת (תעודת מורה מוסמך בכיר במקצועות הקודש  *
  י הוראה בארץמהמכללה להכשרת עובד ישראל)

תנ"ך או ( ממכללה אקדמית לחינוך בארץ במקצועות הקודש  .Ed._תעודת  * 
  תושבע"פ או מחשבת ישראל)

תנ"ך או ( ממכללה אקדמית לחינוך בארץ במקצועות הקודש .M.Edתעודת   *
  תושבע"פ או מחשבת ישראל)

 גבוהה לבנים להכשרת מורים לתושב"ע ולתנ"ך תעודת בוגר מכללה תורנית  * 
  המוכרת על ידי הפיקוח להוראת תנ"ך ועל ידי הגף להכשרת מורים במשרד החינוך

  טופס ניקוד על פרסום  מאמר או ספר תורני ממשרד החינוך בלבד.  * 

  
>>את העתקי/תצלומי התעודות יש לאמת>>כנדרש כהעתקים נאמנים למקור.*

<<
>>השם הפרטי ושם המשפחה:_______________________________

<<
>>הזהות:>____________>מס'>הטלפון הנייד:_______________מספר 

<<
>>חתימה:_________________>תאריך:______________________

<<
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  נאמן למקור: חתום ע"י מנהל ביה"ס כנאמן למקור.  *
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