מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
האגף להכשרת עובדי הוראה
לכבוד
נשיאי המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

ירושלים ,כ' בכסלו תשפ"א
 06בדצמבר 2020

שלום וברכה,
הנדון :קול קורא למכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה להפעלת תכניות תוספתיות מותאמות
לסטודנטים מקהילת יוצאי אתיופיה ,לשנת הלימודים תשפ"א
תכנית תספ"ה
תקנה תקציבית68-01-05-200035305 :
הסכום המיועד לחלוקה₪ 2,037,000 :
איש הקשר הפדגוגי :איריס וולף  ,מנהלת אגף בכיר להכשרה והתמחות עו"ה
איש הקשר בנושא מרכבה ותקציב :לימור ניסני limorni@education.gov.il
האגף להכשרת עו"ה מזמין מכללות אקדמיות להכשרת עו"ה להגיש בקשה להפעלת תכנית לסטודנטים מבני
הקהילה האתיופית הלומדים במכללה ,ולהצמיחם לתפקידי הוראה ומנהיגות חינוכית ,בהתבסס על החלטת
ממשלה  609מיום  29.10.2015ועדכונה בהחלטת ממשלה מס'  26מיום .25.1.2020
רכיבי תשלום:
 מענק לימודים בגובה  ₪ 4,000ללומד
 תוספת ש"ש עבור תכנית תוספתית –
 oעד  6ש"ש עבור תכנית תוספתית למכללות בהן מספר סטודנטים בתכנית מ 20 -ועד 39
 oעד  12ש"ש במכללות בהן  40סטודנטים בתכנית ויותר.
 תוספת של עד  3ש"ש עבור רכז תכנית
אופן התקצוב:
יבוצע חישוב בהתאם למספר הסטודנטים המאושרים בתכנית לסך התקציב שהוקצה לשם כך בקול הקורא,
ע"י הפחתה יחסית של כלל מספר הסטודנטים בבקשות שעומדות בתנאי הסף.
נוהל התשלום:
 .1התקציב הכולל יועבר למכללות כנגד הגשת דו"ח ביצוע סופי לכל שנת הלימודים תשפ"א בהתאם
לרכיבי התשלום.
 .2דוחות הביצוע יוגשו בחתימת נשיא המכללה האקדמית ,מנהל הכספים ורואה חשבון .ללימור ניסני
במייל kk-report@education.gov.il
 .3לא ישמר תקצוב לתכנית למוסדות שלא יגישו דוחות ביצוע עד ל 1בנובמבר .2020

את ההצעות לקול קורא זה ,יש להגיש במערכת המרכבה עד ליום .10.12.2020
בברכה,

עדי קורסיה,
מנהל אגף א' תקציב ומינהל

איריס וולף,
מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות של עו"ה

העתקים:
איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה
עדי קורסיה ,מנהל אגף תקצב עו"ה
לילי רוסו ,מנהלת אגף א' הכשרה וקשרי מל"ג/ות"ת
לימור ניסני ,מנהלת ענף תקציב
צוות נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה
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