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           לכבוד
 לחינוך המכללות האקדמיותנשיאי 

 
 שלום וברכה,

 
 במכללות האקדמיות לחינוך -ב  "רג –תכנית המצוינים חוזר הנדון: 

     גפ"לשנת הלימודים תש

 התכניתחזון 

לחינוך תקדם את החינוך בישראל באמצעות הכשרה, טיפוח האקדמיות תכנית רג"ב במכללות 

וקידום של מורים ומורות מצוינים, בעלי השפעה מקצועית וחינוכית רחבה וארוכת טווח. התכנית 

תקדם ותטפח קהילת מורים ומורות שיהוו מופת חינוכי, ידגימו מנהיגות מקצועית וחברתית 

 ינו בחדשנות יצירתית מעוררת השראה.ויתאפי

 

 מטרות העל:

התכנית תאתר, תגייס, תכשיר ותלווה סטודנטים וסטודנטיות איכותיים בתהליך הכשרה  .1

לשם יצירת שיפור במעמד מקצוע ההוראה ובאיכות ההוראה  ,ייחודי ובשלב הכניסה להוראה

 במערכת החינוך. 

ובעלי מוטיבציה למעשה החינוכי בדרכם  התכנית תעצים סטודנטים וסטודנטיות איכותיים .2

להיות מורים ומורות מצטיינים, בעלי רצון ומסוגלות להשפעה מקצועית וחינוכית רחבה 

 וארוכת טווח במערכת החינוך. 

 בוגר/ת התכנית יתאפיין/תתאפיין במחויבות עמוקה לתחום ההוראה והחינוך שתתבטא ב:

  וחקר בתחוםהיכרות עמוקה עם תחום הדעת ויכולת למידה  .1

 יכולת הוראה גבוהה ומסוגלות פדגוגית  .2

 שאיפה להתפתחות אישית ומקצועית בתפקידים ובמסלולי השפעה שונים במערכת החינוך .3

אישיות חינוכית מרשימה המדגימה יצירתיות, גמישות מחשבתית ויכולת התמודדות  .4

 מערכתית

 רגישות חברתית ושאיפה מתמדת לתרומה לחברה ולסביבה .5

 תרבותית ומגוונת.-פעול בסביבה רביכולת ל .6
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 חלקי החוזר:

 תנאי המעבר משנה לשנה .א

 התכניתתנאים לקבלת תעודת סיום  .ב

 מכללתיים -הקורסים הבין .ג

 כנסים .ד

 הסדר תשלום שכר הלימוד .ה

 תנאי הלימודים לסטודנטים בתכנית .ו

 כתב התחייבות של הסטודנט .ז
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 . תנאי המעבר משנה לשנהא

 תנאי המעבר משנה לשנה

 התנאים הבאים: בכל בתנאי שיעמדו לשנהסטודנטים שהתקבלו לתכנית יוכלו לעבור משנה 

 לפחות. 85 לימודי חינוך והוראה של , כולל ציון בומעלה 90ממוצע שנתי ציון  .1

כחלק ממעורבות , במכללה ו/או מחוצה לה ,ן הקהילהפעילות למעבהשתתפות אקטיבית  .2

  .הנדרשת בתכנית באותה השנה חברתית

   .בתכנית הייחודית על כל מרכיביההשתתפות  .3

 .ובהכנות לקראתם ללתייםמכ-ביןה בכנסיםפעילה השתתפות  .4

לרוח  םבהתא ,תפקוד הסטודנט בתכנית ובמכללהעל מרכז התכנית המלצה חיובית של  .5

יעדיה. ללא המלצה חיובית של המרכז לא יתאפשר מעבר משנה לשנה, גם במקרה להתכנית ו

 .בתנאים המפורטים בארבעת הסעיפים הקודמיםשסטודנט יעמוד 

 

 . תנאים לקבלת תעודת סיום של תכנית המצויניםב

 :בתנאים הבאים תכנית רג"בסטודנטים יקבלו תעודת סיום של 

 :ג' למצטרפים בשנה ב'(-)או ב' ו ג'-ו ב', עברו בהצלחה את שנים א' .1

 א. עמדו בהישגים הנדרשים כמתואר לעיל

 פעיל ותורם בכל פעילויות המכללה והתכניתב. השתתפו באופן 

 מרכז התכנית ו על ידימלצוה .2

  לא יאוחר מהשנה הרביעית ותוהמקצועי ותסיימו את כל חובותיהם האקדמי .3

 

 יםמכללתי-ןהבי הקורסים .ג

מכל המכללות . רג"ב בתכניתסטודנטים כלל המסגרת משותפת למהווים  הקורסים הבין מכללתיים

 יותמכללת-ביןמסגרות אקדמיות  מספרלסטודנטים בתכנית מוצעות  .האקדמיות לחינוך

קורסים בין מכללתיים ה .המשתנות בהתאם למספר הסטודנטים ולדגשים תוכניים של רג"ב

 .במהלך שנת הלימודים מכון מופ"תעם בשיתוף  יםפועל

פרטי הקורסים והמועמדים מתפרסמים במהלך הקיץ באתר הקורסים הבין מכללתיים   

https://nmagid.wixsite.com/regevcourses 

https://nmagid.wixsite.com/regevcourses


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל עובדי הוראה
 אגף בכיר הכשרה והתמחות

 )ראש גדול בהוראה(רג"ב 
 במכללות האקדמיות לחינוךתכנית המצוינים 

 
 

4 

 

בין המכללה  כמתווכתמכל מכללה  המיודע להכשיר נציגות, "שגרירי רג"בקורס "כמו כן ל

 .נשלח נציג מכך מכללה ,לתכנית הארצית

מספר הנציגים מכל  אחת מהמסגרות,. בכל ש"ש 2כל המסגרות מקנות אקרדיטציה אקדמית של 

 .פרטים נוספים ישלחו לפני תחילת שנת הלימודים  .מוגבלמכללה 

 

 כנסים .ד

 כנסים מכללתיים. 1

הכנסים  מטרת .שנהבכנס/יום עיון מכללתי אחד  יקיימוכל מכללה הסטודנטים מהתכנית ב

 לאפשר לסטודנטים בתכנית: היא המכללתיים 

 מקום/קטיםבלמידה מבוססת פרוילהתנסות  •

 גדול אירוע מכללתיולהוביל ן ליזום, לארג •

וזהות מקצועית של מנהיגות חינוכית מובילה  "גאוות יחידה"להתגבש כקבוצה בעלת  •

 ותורמת

 לחשוף את פעילות התכנית בפני ציבור הלומדים והמרצים במכללה •

מומלץ . במכללהלכנס/יום העיון יוזמנו סטודנטים ומרצים מקרב כלל הסטודנטים והמרצים 

 מצוינים במכללות אחרות. התכניות מגם סטודנטים להזמין 

 ללתייםמכ-ביןכנסים .2

שיאו של את הכנס מהווה מכללתיים, אחד לכל שנתון. -במהלך השנה יתקיימו שלושה כנסים בין

 : הן מכללתיים-הכנסים הבין מטרות .החינוך בשיתוף עם אגפים נוספים במשרד ,למידההתהליך 

 של רג"ב. "גאוות היחידה"לחזק את  •

 .תרבותי עם סטודנטים מצוינים מכל הארץ והזדמנויות לשיח משותף-מפגש רבלקיים  •

 .לאפשר לסטודנטים ליצור ולחלוק ידע עם עמיתים ממכללות שונות •

חזון חינוכי של מנהיגים רלוונטים כגון לאפשר למידה וחווית למידה שונה בנושאים  •

הסטודנטים עצמם , למידה חוץ כיתתית, למידה  החזון החינוכי שלועיצוב חינוכיים בולטים 

 רב תחומית, למידה מבוססת מקום, למידה חברתית רגשית וכו'

 לסכם באופן ייחודי תהליך של למידה •
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 . הסדר תשלום שכר הלימודה

מהלך שלוש שנות ישולם בסטודנטים שיעמדו בדרישות התכנית, עבור  ,שכר הלימוד .1

בחוזר , כמפורט הלוואה מותנית מועדפת ממשרד החינוך :אמצעותלימודיהם בתכנית, ב

משלימה  מלגהו ,)חוזר המערך המסייע( המותנות המפורסם על ידי משרד החינוך תההלוואו

זאת בכפוף לעמידתם בתנאי המעבר משנה  י המכללה.ל ידעשתינתן לגובה שכר הלימוד 

 .לשנה

אם בשל בחירתם  ,את ההלוואה המותניתמנצלים  שאינםם לא ישתתפו בתכנית סטודנטי .2

 .ואם מכל סיבה אחרת

 24בשנה זו מותנית לכל שנת לימודים ניתנת לסטודנטים בתנאי שהם לומדים ההלוואה ה .3

  .לפחות ש"ש

עד קבלת ההלוואה המותנית המועדפת ישלמו הסטודנטים דמי הרשמה ותשלום ראשון  .4

  .הלוואה המותניתהלאחר קבלת להם  בלבד. התשלום הראשון יוחזר

לצורך אישור ההלוואה המותנית לכל שנת לימודים, יש למלא טופס בקשה ולהגישו למינהל  .5

לא יאוחר מיום פתיחת שנה"ל האקדמית בכל שנה. ההלוואה תינתן באמצעות  ,תלמידים

בטופס כמפורט התחייבות הסטודנטים תהיה ותועבר ישירות לחשבון הסטודנט/ית. הבנק 

  .ההלוואה המותנית

להעביר את הכסף למכללה לכיסוי  יםלאחר אישור ההלוואה המותנית וקבלתה, על הסטודנט .6

  .שכר הלימוד באותה שנה

חתים את הסטודנטים על התחייבות להחזר ההטבות של המכללה במקרה של תהמכללה  .7

   .הסטודנטביוזמת  הפסקת לימודים

 ו',בסעיף פירוט נוהל  ובתכנית רג"ב ממכללה למכללה, ראלגבי מעבר סטודנטים הלומדים  .8

 .בחוזר זה

לימודיהם במכללה לתואר אקדמי ולתעודת את ימשיכו סטודנטים שיפרשו מהתכנית אך  .9

 דרשו להשיב את ההטבות שקיבלו. יהוראה, לא י

 

 . תנאי הלימודים לסטודנטים בתכניתו

  לסטודנטים הלומדים בתכנית ההטבות

( ותעודת הוראה יהיה שלוש שנים .B.Edהלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" )משך  .1

 .()במקום ארבע
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  .תכנית לימודים ייחודית .2

מלבד תשלומים נלווים. משרד החינוך יעניק הלוואה  ,פטור מלא מתשלום שכר לימוד .3

מלגה משלימה עד לגובה שכר   המכללה תעניקו, ₪ 5,800מותנית מועדפת בסכום של 

 לא יוכלו לקבל הלוואות מועדפות אחרות ממשרד החינוך.סטודנטים בתכנית  .מודהלי

לכל שנת ₪  5,000של  הסטודנטים יהיו זכאים לקבל מלגה מטעם מפעל הפיס, בגובה .4

לרבות המעורבות  ,ת בעמידה בתנאי התכניתילימודים במשך שלוש שנים. המלגה מותנ

 כולל תנאי המעבר משנה לשנה.החברתית, 

בתנאי   ,חשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודהיההתמחות בהוראה )הסטאז'( תשנת  .5

( ולתעודת הוראה, .B.Edשהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר "בוגר בהוראה" )

  .ועומדים בתנאי ההחזר

  .לתת  עדיפות לבוגרי התכנית בשיבוצם בעבודת ההוראה יפעל משרד החינוך  .6

לימודיהם  בוראת לימודיהם בשנה ד' לא ישלמו שכר לימוד עלהשלים  שאושר להםלומדים  .7

  .בשנה ד'. המכללה תישא בהוצאות שכה"ל שלהם

במקרים שבהם הלימודים בשנה ד' נובעים מסיבות הקשורות בסטודנט עצמו, תוספת שכר  .8

 הלימוד להשלמות תחול על הסטודנט. 

 

 הלומדים בתכנית יםחובות הסטודנט

 על הספחחתימה הבחוזר זה.  ז' סעיףסטודנט יחתום על הספח המפורט במשהתקבל לתכנית, כל 

 את החובות הבאים: יועל בלמצביעה על נכונותו לק

(  .B.Edללמוד באופן סדיר ורצוף בתכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" ). .1

  .ולתעודת הוראה

לימודים". סטודנטים שלא יעמדו בכך הכמוסבר בסעיף "תכנית  ,לעמוד בדרישות התכנית .2

את רשאים להמשיך אך הם יהיו  ,רג"בתבוטל זכאותם להמשך לימודיהם בתכנית 

  .לימודיהם במכללה כתלמידים רגילים מן המניין

  .במכללה ובקהילהבמעורבות החברתית במסגרת התכנית לקחת חלק  .3

במסגרת סטודנטים בתכנית, עבור הכנסים ובימי עיון המתקיימים פעילויות, בלהשתתף ב .4

  .המכללתית והארצית

 תבשנלפחות משרה שליש  בהיקף של, להשתלב בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה .5

לא ושנתיים וחצי במשך ך הכול הסטאז' ובהיקף של שני שליש משרה בשנתיים הבאות ס

 כמפורט בכתב ההתחייבות. לימודים בתכנית, השנים מסיום שלוש שנות  4.5-יאוחר מ

תקיים מ ףיחד עם זאת החל משנת תש" ,האחריות לשיבוץ בהוראה חלה על בוגרי התכנית .6

, ומשנת תשפ"א וההשמה שיבוץיעוץ לקראת ה מקבליםשבו בוגרי רג"ב  מהלך מכללתי

 בוגרי התכנית גם ליווי בשנת ההתמחות.  מקבלים
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, יהיו בתום הלימודיםלעבודה שתבץ להשעל אף ניסיונותיהם, לא הצליחו סטודנטים  .7

בוגרי תכנית בהוראה לענייני והשתלבות ההתמחות  אגף)חבר איתן שורץ בקשר עם מר 

 .eithan6@walla.com(. כתובתו:  רג"ב

ההלוואה המותנית המועדפת תהפוך למענק רק לאחר עמידת הסטודנט בתנאי ההלוואה,   .8

כמפורט בכתב ההתחייבות עם הבנק. על הסטודנט שמילא את חובת העבודה במערכת, או 

לדחייה או  ,מאגף בכיר לכ"א בהוראהרעון, לפנות לקבלת אישור יהמבקש דחיית מועד הפ

 פטור מהחזר ההלוואה. ל

 ממכללה למכללה  תכנית רג"במעבר סטודנטים הלומדים ב

עם  – לקראת סיום שנה א' בתכנית רקמעבר של סטודנטים ממכללה למכללה יתאפשר  .1

 .בסיום שנה ב'למעבר אין אפשרות . הגשת בקשה מנומקת למרכזת הארצית

הסטודנטים בשנה א' לא יגבו החזרים כספיים מהסטודנטים למדו המכללות שבהן  .2

      .העוברים ללמוד בשנתון ב' של תכנית רג"ב במכללה אחרת

לתכנית, הסטודנט בה התקבל שבמכללה אחרת ממכללת האם  תכנית רג"בהקליטה ב .3

 ולאחר שהחל בה את לימודיו, מותנית בתנאים הבאים:

להמשיך ללמוד  ,אישור מכללת האם על זכאות והתאמה של הסטודנט המועמד למעבר .א

 .תכנית רג"בב

להכרה בלימודים אליה מתכוון הסטודנט לעבור ונכונותה: )א( שהסכמת המכללה  .ב

שנכנס  עתשנים מתוך שלוש סיום הלימודים את )ב( לאפשר לסטודנט  ;קודמים

 .תכנית רג"בל

ההנחיות בנושא תנאי מעבר ממוסד למוסד באשר להנפקת תעודת הוראה הקפדה על   .ג

 .המופיעים בחוברת מינהל לומדים ,ותואר אקדמי

 אין מעבר לומדים ממכללה למכללה במהלך שנת לימודים.    .ד

 הפסקת לימודים

 לראשת התכניתוהודעה תימסר  י המכללהל ידעתאושר  בלבד לשנה אחתהפסקת לימודים  .1

  . הארצית

 .שאושרה לימודיםהבתום הפסקת יש להודיע למרכזת הארצית על חזרה לתכנית רג"ב  .2

את לימודיהם אשר יפסיקו לימודיהם ללא אישור המכללה, או את יפסיקו ר שאסטודנטים  .3

 . תכנית רג"בשנה אחת, לא יוכלו לחזור למעבר ללתקופה של 

 פרישה מהתכנית

יחויבו  –סטודנטים אשר יפרשו מהתכנית מרצונם ולא ימשיכו את לימודיהם במכללה  .1

 .להחזיר את מלוא ההטבות שקיבלו במסגרת התכנית

mailto:eithan6@walla.com


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל עובדי הוראה
 אגף בכיר הכשרה והתמחות
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ה את ך/אך ממשי –התאמה -אית מהתכנית או מוצא/ת ממנה בשל סטודנט/ית פורש/אם  .2

המכללה ומשרד החינוך לא יגבו ומשתבץ ומשתלב בהוראה, לימודי ההכשרה להוראה 

 עת למד/ה בתכנית רג"ב. – ממנו/ה את הכספים שניתנו לו/ה

התאמה ומצב כלכלי קשה, ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים באגף -איבמקרים מיוחדים של  .3

ה תהיה דרך המרכזת הארצית של תכנית ילצורך בקשה להקלה בגובה ההחזר. הפני

 המצוינים.
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 . כתב התחייבות של הסטודנטז

 

 ברכה,ב

 

 איריס וולף
 מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עו"ה                                                                         

 

 

עפ"י הוראות המשרד, על הסטודנט/ית לאשר בכתב בספח המצ"ב שכל התנאים שפורטו 
 לעיל הובאו בפניו/ה והוא/היא מאשר/ת הסכמתו/ה לכך.

 
 כתב התחייבות 

 
 

 ת.ז._______________________אני_________________________   
 
 

-התכנית, כולל חובת ההשתתפות בכל הכנסים השנתיים הביןכל פרטי  ימאשר/ת כי הובאו בפני
 כולל חובות וזכויות. ,המערך המסייע לתכנית המצויניםוכל פרטי  מכללתיים,

 
 .ים, כולל השתתפות בימי העיון ובסיורלהשתתף בתכנית ולעמוד בכל תנאיה מה/אני מסכים

 
 אני מסכים/מה לקבלת הודעות ועדכונים שישלחו ממערכת דיוור אלקטרונית

 
אני מאשר/ת את מחויבותי לעבוד במערכת החינוך מיד בתום תקופת הלימודים: לצורך מחויבותי להלוואות 

 . עליו חתמתישבלתי, בהתאם לכתב ההתחייבות יאותן קשהמותנות 
 

 תאריך___________________
 

 חתימה___________________


