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החלטת הוועדה לאישור תכנית ההשתלמות  )עותק האישור ישלח לבית המשתלם(
בהתאם לבקשתך מיום   

תכנית הלימודים  מאושרת בכפוף לאחוז המשרה:  

אישור בהתאם למסומן בתכנית הלימודים.  

אחר:  

עליך להמציא לנו אישורי סיום לימודים בהתאם לתכנית זו.     תאריך      חתימה

משרד החינוך

טופס
2

בקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תשע"ט
יש לשלוח את הטופס להנהלת החברה לא יאוחר מ-31.7.2018

תאריך

חצי שנת השתלמותשנת השתלמות מלאה

בחישוב שיעור משרה ממוצע, לא נלקחו בחשבון השנים שאין לנו נתונים 
לגביהן, עם קבלת הנתונים החסרים, יעודכן שיעור המשרה הממוצע 

ושעות הלימוד המאושרות בהתאם.

נא לוודא שמס' ת"ז שלך יירשם כך
במוסד הלימודים )הגובה את שכה"ל(

הנחיות נוספות ראה בגב הטופס.

סה"כ שעות 
שבועיות:

ארגון המורים בביה"ס העל יסודיים
במכללות ובסמינרים עגור - חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים
במכללות ובסמינרים

טופס זה יש לשלוח למשרדי עגור-חברה לניהול קופות גמל: קויפמן 6 תל-אביב
kereni.co.il :טלפון: 03-5162135 פקס:  03-5162136 אתר אינטרנט

כתובת מייל לשליחת הטופס: golinar@agur.org.il )גב׳ גולינאר גוטי(

כמצויין באתר 
הקרן

לשימוש הבנק

שיעור משרה
ממוצע

שם המקליד/ה

תאריך

אבקש לאשר לי את תכנית הלימודים בשנת ההשתלמות כמפורט להלן:

ידוע לי, כי כל חריגה משכר הלימוד המאושר ע"י הקרן תהיה על חשבוני. אני מתחייב/ת למלא אחר כל האמור לעיל.

שיעור משרה ממוצעתאריך לידהמס' זהותשם פרטישם משפחה

היקף משרה שנה"לטלפוןמיקודישובכתובת
נייד

תפקידשעות שבועיותבכיתותמקצועות הוראה בשנת הלימודים הנוכחית

ותקותק צבאי בחודשיםדרגה
בהוראה

שם ביה"ס 

שיעורשנות ניצולישוב
השתלמות

שעותנושא ההשתלמות
שבועיות

שם מוסד ההשתלמות
)יש לרשום את שם המוסד הגובה את שכה"ל(

קוד מוסד הגובה
את שכ"ל

לימודי חובה

.1

.2

.3

.4

.5

לימודי השלמה

.1

.2

.3

golinar@agur.org.il :לקבלת אישור לשינוי תכנית לימודים, עליך להפנות טופס שינוי תכנית לימודים לרכזת ההשתלמויות הארצית של הקרן, גב׳ גולינאר גוטי במייל
אישור תכנית הלימודים אינו מהווה אישור לתשלום כל שכה"ל בגינה. החזר  א. 

שכה"ל שאקבל מכם יהיה על-פי תקנות הקרן.
ידוע לי שהלימודים בשנת ההשתלמות הם חובה והקרן רשאית לנקוט באמצעים  ב. 

)הכוללים גם עיכוב מענקים( לגבי כל מי שאינם ממלאים חובות הלימודים.
החזר שכה"ל יבוצע על-פי ערך שעה שבועית אוניברסיטאית ובהתאם  ג. 

לתכנית הלימודים המאושרת ועד לתקרת שכה"ל הזהה לשכה"ל המקובל 
באוניברסיטאות בארץ )הבסיס 16 ש"ש = 100% שכה"ל(.

ידוע לי כי עלי לבקש מכם אישור מראש ובכתב לכל שינוי/תוספת לתכנית הלימודים  ד. 
המקורית.

אני מתחייב/ת להמציא לקרן עד סוף שנת ההשתלמות, אישורים סופיים )נושאים, סה"כ  ה. 
שעות( מכל המוסדות בהם למדתי לימודי חובה ולימודי השלמה, כתנאי לאישור שנת ותק.
אם אלמד במוסד בו קיים הסדר תשלום שכ"ל ישיר בין המוסד לבין הבנק הבינלאומי  ו. 

הראשון לישראל בע"מ, הריני מסכים/ה לביצוע התשלום על ידכם בהתאם לכתב 
הרשאה עליו אחתום לתכנית לימודי ותקרת שכ"ל עפ"י שיעור משרתי הממוצע. 

חתימת המשתלם      תאריך  


