מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' פיתוח מקצועי של עובדי הוראה
עובדי הוראה יקרים שלום רב,
משרד החינוך מעודד יציאה של עובדי הוראה ללימודים אקדמיים ,ורואה בכך נתיב משמעותי לפיתוח מקצועי.
עובדי הוראה בפועל ,העומדים בנהלים ובתנאים המפורטים בחוזר מנכ"ל ובפורטל עובד הוראה ,זכאים למענקי
לימודים עבור לימודים לתארים אקדמיים.
עובד הוראה זכאי לשלושה מענקי לימודים (מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד) בכל תקופת עבודתו כעובד הוראה.
הגשת בקשות נעשית במערכת המקוונת בפורטל עו"ה ,מצ"ב לינק למענקים ללימודים אקדמאיים בפורטל -
http://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspx
המערכת המקוונת להגשת בקשות למענקי לימודים תיפתח בתאריך  15.4.2018ותהיה פתוחה עד לתאריך – 1.7.2018
עד לתאריך זה עליך לדאוג למלא את כל הטפסים ,לצרף את האישורים הנדרשים ,לשלוח את טופס הבקשה ולאחר
מכן לדאוג שמנהל ביה"ס בו אתה מועסק יחתום על הטופס המקוון ובמידת הצורך גם הבעלות המשלמת את שכרך
(אם אינך מקבל משכורתך ממשרד החינוך).
דגשים חשובים:
 .1עליך לקרוא היטב את הנהלים הכתובים בחוזר מנכ"ל ובפורטל עובדי הוראה!
 .2שימו לב לתאריכי פתיחת וסגירת המערכת המקוונת .ועדת החריגים לשנת הלימודים תשע"ט לא תדון בפניות
הקשורות לסעיפים הנ"ל ,או בפניות של הגשה מאוחרת (הנחיות לוועדת חריגים יעלו לפורטל עובדי הוראה
בשנת הלימודים תשע"ט).
 .3עובד הוראה ב"חינוך הרשמי" – המקבל משכורתו ישירות ממשרד החינוך ,חייב להיות קבוע במערכת החינוך,
בשנה עבורה מבוקש המענק.
 .4עובד הוראה בבעלות – (המקבל משכורתו מבעלות שאינה משה"ח) ,חייב להיות בשנת הוותק הרביעית והרצופה
באותה בעלות ו/או באותו סמל מוסד בשנת הבקשה.
 .5עובד ההוראה צריך להיות מועסק בפועל בשליש משרה לפחות ( 0.33%משרה).
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרכזות הפיתוח המקצועי במחוזות או לפורטל עובדי הוראה.
שם הרכזת
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כתובת מייל

צפון

טלי פרטוש

talipa@education.gov.il

תל-אביב

רותם בורה

rotembo@education.gov.il

מרכז

מירי אדרי

miried@education.gov.il

ירושלים

ריקי חזות

rikiha@education.gov.il
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יעל אמסלם

yaelam@education.gov.il
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ציפי עטיה
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חינוך התיישבותי

מטי אסייג

matias@education.gov.il

מחוז דרום

נורית סער

nuritsa@education.gov.il

ב ב ר כ ה,

ד"ר מירי גוטליב
מנהלת אגף א' פיתוח מקצועי של עו"ה
העתק:
מפקחי הפיתוח המקצועי במחוזות
רכזות פיתוח מקצועי במחוזות
לימור ניסני ,מנהלת ענף תקציב ,מינה לעו"ה
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