מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל לעובדי הוראה
אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה

ירושלים ,י"ב בסיוון תשע"ג
 21במאי 2013
מ3113 -

הנדון :הרחבת הגמישות הפדגוגית לעו"ה בשנה"ל תשע"ד
U

מתוך כוונה לחזק את הגמישות הפדגוגית של מנהל ביה״ס ובמסגרת ביסוס היעד של הניהול
העצמי ,התגבש פורום בראשותה של הסמנכ"לית ומנהלת מינהל עובדי הוראה ,הגב' גילה נגר,
שמטרתו לקיים חשיבה באשר למשאבי ודרכי הפתוח המקצועי של עו"ה.
בעצה אחת עם המינהל הפדגוגי והסתדרות המורים ,הוחלט על שנוי בכללי הכרה בשעות פיתוח
מקצועי לקדום בדרגות במסגרת אופק חדש ,שינוי המאפשר מרחב גמישות בתכניות הפיתוח
המקצועי כחלק מן התרבות הבית ספרית.
א.

עו"ה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה ,מתוך סך השעות הנדרשות
לקידום 120 .שעות לדרגות  180 ,1-2שעות לדגות  210 ,3-6שעות לדרגות  7-9וסגני
מנהלים .השעות תבחרנה מהמתווה שמפרסם אגף א' לפיתוח מקצועי.
כל זאת בתנאי שילמד כל שנה  30שעות לפחות.

ב.

במידה ועו"ה למד עד  60שעות מעל המתבקש בדרגה )ראה סעיף א'( ,תעבורנה  60השעות
הנוספות לדרגה הבאה.

ג.

ככלל לעו"ה יוצעו קורסים שונים בני  30שעות ,כדי לאפשר בחירה של יותר מנושא אחד
בשנה.

ד.

על הנושא  /התחום שעו"ה ילמד ,יחליטו בדיאלוג משותף מנהל בית הספר ועו"ה ,תוך
התייחסות לצרכי עו"ה ,בית הספר ,ולמדיניות המערכת.

ה.

עו"ה בשנת שבתון ,אשר ילמד מעבר לשעות הנדרשות לקידום בדרגה ,עד  90שעות או
 105שעות בהתאם לדרגתו תועברנה לדרגה הבאה.

ו.

עו"ה הלומד לתואר שני ,יקבל  120שעות עם הצגת הזכאות לתואר .במידה והשעות
תהינה מעבר לשעות הנדרשות לדרגה ,עד  90שעות או  105שעות בהתאם לדרגה תעבורנה
לדרגה הבאה ,וזאת בתנאי כי הלימודים התקיימו בעת היותו באופק חדש.
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כל האמור לעיל ,אינו מקצר את תקופת הפז"ן )פרק זמן נדרש( של כל עו"ה בהתאם לדרגתו.
יכולת הבחירה של עו"ה ,תאפשר לו לנווט את הפתוח המקצועי של עצמו עפ"י צרכיו ,ובכך לתרום
לשפור ושנוי בדרכי ההוראה  -למידה שלו לטובת תלמידי ישראל.
אודה לכם אם תעבירו מידע זה לגורמים הרלוונטיים שבאחריותכם.

ב ב ר כ ה,
מוטי רוזנר,
מנהל אגף א'
לפיתוח מקצועי לעו"ה
העתק:
גב' גילה נגר ,סמנכ"לית ומנהלת מינהל עובדי הוראה
גב' מיכל כהן – סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי אופק חדש
גב' אילנה רוזנברג – מנהלת גף פיתוח מקצועי של עו"ה
גב' תמי יהושע – מ"מ מנהל אגף בכיר כא"ב
גב' חנה להב – יו"ר המחלקה להשתלמות והכשרה לעו"ה ,הסתדרות המורים
מנהלי אגפים
מפקחי הפיתוח המקצועי במטה ובמחוז
גב' דבורה ראנד – מנהלת חטיבה יישומים בחינוך ,תקשוב ומערכות מידע

רחוב דבורה הנביאה  2ירושלים  919111טל 02-5603687/8 .פקס02-5603682 .
אתר באינטרנט www.education.gov.il

