מרכז המועצות האזוריות
שד' שאול המלך 8
תל -אביב

מרכז השלטון המקומי
רח' הארבעה 19
תל – אביב

מרכז הסתדרות המעו"ף
רח' ארלוזורוב 93
תל -אביב

שלוש הערים הגדולות

הוועדה המשותפת לאישור זכאות "לכפל תואר"
לקציני ביקור סדיר ברשויות המקומיות
הסתדרות המעו"ף  :רח' ארלוזורוב  93ת"א 62098
בקשה לקבלת אישור זכאות לגמול "כפל תואר"
מס' בקשה

(ימולא ע"י הוועדה )
א .פרטיים אישיים :
מס' תעודת זהות
רחוב  /שכונה

שם משפחה
מספר

ישוב

מיקוד

שם פרטי
טל' בית

שנת לידה
טל' עבודה

נייד

פקס

דוא"ל :
ב .פרטיים על השכלה :

*

שם המוסד

מס' שנות
לימוד

תאריך סיום

תואר

הערות

הסמכה
להוראה
מורה בכיר
תואר
ראשון
תואר שני
תואר
שלישי
תואר
אקדמאי
אחר
השכלה
תורנית
השכלה
אחרת

* יש לצרף מסמכים רלוונטים (חובה לצרף תלוש שכר אחרון !)
* יש להחתים העתקי מסמכים בחותמת "נאמן למקור" ,ע"י איש היחידה לכ"א/מנגנון בעירייה
ג.

מקום עבודה :

הרשות המקומית

הגדרת תפקיד

תאריך תחילת עבודה
ברשות המקומית

דרגת שכר

תאריך תחילת
עבודה כקב"ס

ד .1 .הנני מבקש לאשר לי זכאות לגמול "כפל תואר" על סמך סעיף ____________ ו/או
סעיף ____________ מכללי הזכאות על פי הפירוט המצורף להלן.
 .2הנני מצהיר כי אושר /לא אושר לי גמול השתלמות בגין האישורים המצורפים לבקשה זו.
ה.

הנני מצהיר כדלקמן :
.1

הנני משלם דמי חבר להסתדרות הכללית החדשה ,הסתדרות הפוהמ"ז
סתדרות פאג"י  0 .9 % -מהשכר .

.2

הנני משלם דמי טיפול מקצועי – אירגוני להסתדרות הכללית החדשה
 0 .7 %מהשכר.

.3

הנני חבר בארגון יציג אחר (לאומית וכדומה).

ו.

הנני מצרף שיק  :על סך –  ₪ 100לחברי הסתדרות ו ₪ 200-למי שאינו חבר בהסתדרות ,
השיק לפקודת "הסתדרות המעו"ף".

ז.

הנני מאשר כי כל הפרטים הנ"ל נכונים :
_________________
תאריך

__________________
שם מלא

_______________
חתימה

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הוועדה המשותפת לאישור זכאות "לכפל תואר"
לקציני ביקור סדיר ברשויות המקומיות
הסתדרות המעו"ף :רח' ארלוזורוב  93ת"א 62098

החלטת הוועדה המשותפת
.1

מאשרים גמול "כפל תואר" בתחולה מיום _____________.
חתימות חברי הוועדה :
נציג השלטון המקומי /נציג מרכז המועצות האזוריות /שלוש הערים הגדולות ____________
נציג הסתדרות המעו"ף _________________
תאריך ________________
.2

לא מאושר גמול "כפל תואר"
הנימוק ________________________________________________ :
חתימות חברי הוועדה :
נציג השלטון המקומי  /נציג מרכז המועצות האזוריות/שלוש הערים הגדולות _________________
נציג הסתדרות המעו"ף __________________
תאריך__________________
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גמול כפל תואר – כללי הזכאות לקבסי"ם
קב"ס העונה על התנאים המפורטים באחד מהסעיפים הבאים זכאי לגמול כפל תואר :
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.

י.
יא.
יב.

יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.

בעל תואר אקדמאי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ,שהשלים את לימודיו בבית הספר לחינוך של
אוניברסיטה בארץ "ותעודה הוראה" להורות בבתי ספר על -יסודיים .
בעל תואר אקדמאי מוכר מחו"ל  ,שבידו תעודת הוראה מאוניברסיטה מוכרת
המסמיכה אותו להורות בגן ילדים ו/או בביה"ס יסודי ו/או על יסודי (כיתות גן-י"ב)
נוסף לתעודה המעידה על קבלת תואר.
בעל תואר אקדמאי בהוראה  m.Edממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל שהשלים
השכלתו העברית – בארץ – זכאי לגמול כפל תואר כדין בעל " B.EDבוגר בהוראה".
בעל תואר אקדמאי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל  ,שלמד גם מקצועות פדגוגיים
וקיבל הסמכה להוראה בחו"ל.
בעל דיפלומה אקדמאית מרומניה" ,דיפלומט אויברסיטר" או ליצ'נטה" – שבמסגרת
לימודיו למד גם מקצועות פדגוגיים ,בתנאי שהשלים השכלתו העברית ,אם קיבל בעבר גמולי
השתלמות רגילים בעד מקצועות פדגוגיים במסגרת תואר ,יש לבטל גמולים אלה ,עם אישור
גמול כפל תואר.
בוגר מכללה לחינוך מוכרת בישראל ,שקיבל תואר  B.EDוהוסמך להוראה בבתי הספר
ובגני הילדים בחינוך הפורמלי ,וכן בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים שקיבל תואר
.B.ES MUS
בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמאית ,עפ"י קביעת משרד החינוך והתרבות,
שהינו גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה מוכר.
(תשומת הלב מופנית לכך ,שהדרגה האקוויוולנטית של המורות ,שלמדו ב"בית רבקה"
או ב"בית יעקב"  ,אינה מורכבת מ"תעודת הוראה" ,לפיכך ,אם הינן בעלות תעודת
בגרות ותעודת הוראה ,יהיו זכאיות לגמול כפל תואר).
בעל תואר אקדמאי מוכר ותעודת הוראה ממכללה או מבית מדרש לעובדי הוראה
בארץ בהיקף של  720שעות לימוד לפחות (למעט מדרשה למורי כפר  ,וכן תעודת מורה
על סמך בחינות מילואים).
בעל תואר אקדמי מוכר  ,שבידו גם תעודת הוראה מסמינר מוכר בחו"ל ,בתנאי
שהתקבל לסמינר לאחר גמר בית-ספר תיכון ולמד בסמינר במשך שנתיים לפחות ,או
בתנאי שלמד  13שנים וקיבל תעודת הוראה (תיכון וסמינר בשילוב).
בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת מדריך מקצועי מוסמך ,שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת
מדריכים על-סמך לימודים /קורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית.
בעל תואר מוסמך למדעים בהוראה של הטכניון וכן בעל תואר אקדמאי הסמכה בחינוך (הוראה) של
אוניברסיטת חיפה ,או של בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית "אורנים" וכן בעל תואר אקדמי
במגמת התמחות בהוראה באוניברסיטה העברית (לימודי תעודת הוראה כלולים בלימודים
לקראת התואר ,ואין צורך בשתי תעודות נפרדות).
בעל תואר אקדמי בחינוך – שהוא גם בעל אישור מאוניברסיטה בארץ על התמחות בחינוך מיוחד ,
המקנה זכאות לרשיון הוראה קבוע לחינוך מיוחד.
בעל תואר אקדמי ודרגת שכר של מורה מוסמך בכיר ע"ס  720שעות לימוד לפחות .
בעל תואר אקדמי מוכר ,שקיבל תעודת גמר של הקורס להכשרת מנהלים ,שנערך ע"י משרד החינוך
והתרבות בשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (ובעבר ביה"ס לעובדי הוראה בכירים)
אם ערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה להוראה (מורה מוסמך ,מורה בכיר בעל
רשיון הוראה או הדרכה קבוע).
בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה  CAPESמצרפת ,בתנאי שהשלים השכלה עברית לצורך הסמכה
מלאה בארץ.
בעל תואר אקדמי ותעודת "מורה לגולה"  ,שהוצאה ע"י מוסד מוכר להכשרת מו"ג בארץ ,בתנאי
שהשלים בחינות לצורך הסמכה מלאה בארץ.
בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת "מהנדסים להוראה" .
בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הוראה של קורס הסבת אקדמאים להוראה בהיקף של 720
שעות לפחות.
בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הנדסאי/טכנאי להוראה.
בעל תואר אקדמי ודרגת בכיר ע"ס קורס הסמכה להוראה בחטיבת ביניים בהיקף של  720שעות
לפחות.
בעל דרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית שאינו בעל תעודת בגרות אך בידו שתי תעודות הוראה
מקבילות שרק אחת מהן נלקחה בחשבון לדרגה.
הזכאות היא לבעלי שני תארים מקבילים של מורה בכיר מבית מדרש ,או לבעלי שתי תעודות הוראה
מקבילות של מורה מוסמך מבית מדרש למו"ג ,או לבעלי תואר של מורה בכיר מבית מדרש ודרגת
שכר מקבילה ע"ס  720שעות לימוד לפחות.

כ .קב"ס בעל תואר אקדמי מוכר ,שסיים חוק לימודים נוסף במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר
אקדמי במקצוע אחר וקיבל תואר אקדמי מקביל לזה שיש לו  ,או בעל תואר אקדמי מוכר ודרגת שכר
אקדמית אקוויוולנטית מקבילה .מי שסיים ,בנוסף לתואר אקדמי ,חוג לימודים נוסף לקראת תואר
מקביל אך לא הוענק לו התואר ,אינו זכאי לגמול כפל תואר.
כא .בעל תואר "בכיר" שהוענק ע"ס לימודים במוסד להכשרת עו"ה ,שלמד וסיים מוסד להכשרת עו"ה
נוסף וקיבל תעודת "בכיר" נוספת.
כב .בעל שני תארים מקבילים של מורה מוסמך ,שניהם ממוסד מוכר להכשרת עו"ה (כגון ממ"ס להוראה
כוללת וממ"ס למוסיקה).
כג .בעל תואר "בכיר" ממוסד מוכר להכשרת עו"ה ,ודרגת שכר מקבילה של ממ"ס בכיר (כגון אישור
הסמכה לחט"ב  ,אישור על סיום לימודי שנה ג' ,זכאות לדרגת מורה בכיר ע"ס צבירת  720שעות
לפחות).
כד .בעל דרגת בכיר ע"ס סיום הקורס להכשרת מנהלים ,שנערך ע"י משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם
האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (ובעבר ע"י ביה"ס להכשרת עובדי הוראה בכירים) בתנאי
שערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה להוראה  ,ובעל דרגת ממ"ס בכיר ע"ס צבירת
 720שעות.
כה .בעל דרגת בכיר ע"ס סיום קורס הסמכה להוראה בחטיבת ביניים שהתקיים בשיתוף המוסדות
להשכלה גבוהה והמחלקה להשתלמויות עובדי הוראה במשרד החינוך והתרבות ודרגת שכר ממ"ס
בכיר ע"ס צבירת  720שעות.
כו .בעל דרגת בכיר ע"ס תארים "הנדסאי להוראה" ו"הנדסאי"  ,שניתנו ע"י המכון להכשרת עובדי
הוראה לחינוך הטכנולוגי של מ.ה.ט ודרגת שכר בכיר ע"ס צבירת  720שעות לימוד.
כז .בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל תעודת הוראה מסמינר או
מכללה להכשרת עו"ה.
כח .בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על-סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל תעודה של דרגת שכר מורה
מוסמך בכיר ע"ס צבירת  720שעות.
כט .בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על-סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל תעודת הנדסאי או טכנאי
להוראה.
ל .בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל הסמכה להוראת אותם
מקצועות שבהן הוסמך להדריך ע"ס תעודת "נספח" שהוצאה ע"י המכון הממשלתי להכשרה
טכנולוגית.
לא .בעל תואר אקדמי מוכר או בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמאית על פי קביעת משרד
החינוך ,שהוא גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה מבית הספר למנהיגות חינוכית בירושלים.
לב .קב"ס בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת בגרות ,אשר ברשותם תעודה מורה מוסמך בכיר ממוסד
להכשרת עובדי הוראה ,יהיו זכאים לכפל תואר ,זאת בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה בחשבון
לצורך הדרגה האקוויוולנטית.
לג .קב"ס שזכה בפרס ישראל ,זכאי לגמול כפל תואר.
לד .גמול השתלמות לבוגרי ביה"ס למנהיגות חינוכית  :בוגרי ביה"ס למנהיגות חינוכית ,אקדמאים או
בעלי דרגות שכר אקדמאיות אקויולנטיות ותעודת בגרות ,זכאים לגמול כפל תואר בעד תעודת
ההוראה שמעניק המוסד.
הערה :
"אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה לבעל תעודת הוראה או תואר אקדמי בתחום ההסמכה" ,
המנופק ע"י המוסדות להכשרת עו"ה – דינו כדין תעודת הוראה לכל דבר וענין כולל גמול כפל תואר
בתנאי שסה"כ שעות הלימוד (במוסד להכשרת מו"ג ובלמודים שהוכרו ע"י המוסד) הם בהיקף של
 720שעות לפחות.
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