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אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו
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י"ז כסלו ,תשפ"א
 3דצמבר2020 ,
אל :מנהלי/ות מוסדות לימוד המקיימים קורסים לעניין "גמול השתלמות"

הנדון :עדכון בעניין קורסי העשרה
(בהמשך לחוזרנו מיום  ,13.9.2020ולעדכונים מתאריכים 26.11.2020
ו)30.11.2020-
 .1בהמשך לחוזר "הנחיות הוועדה לאישור קורסים לעניין "גמול השתלמות"
לאור משבר הקורונה" מיום ( 13.9.2020להלן – החוזר) ולעידכונים לחוזר
מיום  26.11.2020ומיום  ,30.11.2020ולאור התמשכות מצב החירום
הרפואי ,ובהתאם לשיח בין הממונה על השכר באוצר והסתדרות העובדים,
הרינו להודיע ,כי ניתן לקיים באופן מקוון (ב למידה סינכרונית בלבד ,כגון
למידה באמצעות זום) ,גם קורסי העשרה ,תוך עמידה במגבלות המצוינות
להלן:
א .יאושר לעובד ללמוד קורסי העשרה שהיקפם עד  60שעות לימוד,
שיפתחו החל מיום ( 1.12.2020להלן – המועד הקובע) ועד ליום
 ,30.4.2021בלימוד מקוון סינכרוני (דוגמת זום) בהתאם לכלל
ההנחיות המפורטות במסמך זה.
ב .בקורסי העשרה שהיקפם מעל ל 60 -שעות לימוד שיפתחו מהמועד
הקובע ועד ליום  ,30.4.2021ניתן יהיה לעובד ללמוד מתוך כלל שעות
הקורס עד  60שעות ב לימוד מקוון סינכרוני בהתאם לכלל ההנחיות
המפורטות במסמך זה.
ג .ניתן יהיה להמשיך בלימוד מקוון סינכרוני בהתאם לכלל ההנחיות
המפורטות במסמך זה ,גם בקורסי העשרה שהחלו מיום  1.8.2020ועד
ל מועד הקובע ,וחלק משעות הלימוד בהם נלמדו באופן פרונטלי ,וזאת
בכפוף לכך שלא ילמדו בקורסים אלה בלימוד מקוון סינכרוני למעלה מ
–  60שעות לימוד.
ד .על קורסי העשרה שהחלו עד ליום  ,31.7.2020ימשיכו לחול הכללים
שבסעיפים  15 – 11לחוזר וכן הכללים שבעדכון החוזר מיום
.26.11.2020
 .2ללומדים בקורסי ההעשרה ימסרו על ידי מוסד הלימוד ההבהרות שלהלן,
והם יוחתמו על הטופס המצ"ב לחוזר זה:
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הבהרות
א .תובהר האפשרות לשינוי ההנחיות במהלך הקורס ,כמפורט בסעיף 1
לחוזר.
ב .הלומדים יועמדו על חובת ההתנהלות באופן ההולם למידה לגמול
השתלמות ,כפי שנדרש בלימודים פרונטליים ,כמפורט בסעיף  3לחוזר.
ג .בכדי שתחשב נוכחות ללומד במפגש הנערך באופן מקוון עליו להישאר
משך כל השיעור מחובר און ליין באמצעות תמונה ואפשרות למיקרופון
להרצאה ,נוסף על הצורך ברישום נוכחות .כמו כן ,המרצים יפנו ללומדים
במהלך השיעור וישאלו שאלות.
ד .על פי ההנחיות החדשות ניתן ללומד לצבור בקורסי העשרה רק עד 60
שעות שנלמדו באופן מקוון שיוכרו לעניין גמול השתלמות .הלומד יחתום
שהוא מודע למגבלה זו.
 .3על המוסדות והלומדים יחולו התנאים שבסעיפים  10א) –  10ד) ,לרבות
חובת הגשת סיכומי השיעור ,וסעיף קטן  10ו) לחוזר ובנספח א' לחוזר.
בסיום כל קורס אשר נערך בזום או שחלקו נערך בזום ,העובד ידרש להבחן,
לפי המפורט בסעיף קטן  10ה) לחוזר ובנספח ג לחוזר או לחילופין להגיש
למרצה עבודת סיום קורס.
 .4הרכז האקדמי של הקורס יחליט בשיתוף עם המרצה בקורס מה יהיו דרישות
עבודת הסיום ,הדרישות יעוגנו בכתב וימסרו לכל לומד מראש .העתק
מפירוט הדרישות ישמר ב"תיק הקורס" .העתקי המבחנים והעבודות ישמרו
גם הם בתיק הקורס.
 .5תעודת סיום קורס ,תי נתן רק למי שקיבל ציון עובר במבחן או בעבודה .למען
הסר ספק ,חובת המבחן או הגשת עבודת הסיום ,תחול גם על קורסים שחלק
מן הלימודים בהם התבצעו באופן פרונטלי.
 .6על גבי תעודות הסיום שיונפקו ללומדים בקורסים שחלקם נלמד באופן מקוון
החל מהתאריך הקובע ,יצוין כמה שעות נלמדו בלמידה מקוונת ,על מנת
שניתן יהיה לבחון את העמידה במגבלת  60שעות הלימוד באופן מקוון -
סינכרוני ולצורך ידיעת ועדות הגמול השונות.
 .7במסגרת פיקוח מנהל המוסד על קיום הקורסים בהתאם להוראות החוזר
ולהוראות מסמך זה ,עליו לוודא כי נשמר טוהר הבחינות וטוהר הגשת
עבודות הסיום ,ובכלל זה לבדוק כי לא התבצעו העתקות.
 .8ככל שיחולו הקלות בהגבלות הרלוונטיות שמכח תקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה ,ימשיכו הלימודים בקורסים באופן פרונטלי.
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 .9למען הסר ספק ,הנחיות אלו יחולו רק על קורסים שיחלו עד יום .30.4.2021
היה ו לא תינתנה הנחיות אחרות ,יחולו על כלל הקורסים לגמול השתלמות
שיחלו מיום  1.5.2021ואילך הכללים הרגילים המעוגנים בהסכמים
הקיבוציים ובהחלטות ועדות המעקב.
 .10להשלמת התמונה יצויין ,כי על קורסי הכשרה ימשיכו לחול ההוראות
הרלוונטיות מהחוזר ומהעידכון מיום .30.11.2020
 .11על המוסדות להעמיד לעיון הלומדים את החוזרים מן התאריכים הבאים:
 30.11.2020 ,26.11.2020 ,13.9.2020וחוזר זה.

להזכירכם ,מפגשים מקוונים יש לעדכן באמצעות המערכת.

בברכה

חגית גרוס
מ"מ יו"ר הוועדה

_______________________________________________
כתובת הוועדה :משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ,אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו,
רח' כנפי נשרים  22ירושלים .טלפון ,073-3934180 :פקס073-3934225 :
כתובת אתר "שער הממשלה"http://www.gov.il :
כתובת אתר האגףhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/kishreichutz :
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נספח א'
מידע ללומד והצהרת הלומד בקורסים לעניין גמול השתלמות
בתקופת "משבר הקורונה"
(על המוסד להמציא לעיונו של הלומד את כלל החוזרים שפורסמו מטעמו
וכן להחתים הלומד על מסמך זה)

לכבוד:
המוסד (להשלים – את שם המוסד המקיים את הקורס)

א .לאור "משבר הקורונה" נפתחה אפשרות ללמידה מקוונת  -סינכרונית בתנאים
מגבילים .באחריות הלומד לוודא כי הוא עומד בדרישות ללימודים כאמור ,ובכלל זה
כי יש ברשותו האמצעים לקיומה של תקשורת מקוונת סינכרונית המאפשרים לו
לקחת חלק בהרצאות המועברות בקורס ,לרבות מצלמה ,רמקולים ומיקרופון.
 .1קורסי הכשרה אשר מוגדרים על-ידי המעסיק כתנאי לקליטת העובד לתפקידו,
או לתפקיד אותו מיועד העובד למלא ,כמתחייב מדרישת המשרה ובהתאם
למסלול הקידום של העובד .או הכשרה ,בלעדיה ,לא יוכל העובד בפועל
להמשיך למלא תפקידו או קורס המיועד להכשרתו המקצועית של העובד כדי
שיתקדם ויתמקצע בעבודה באופן המיטבי  -ניתן לקיים גם באופן מקוון ,בהתאם
לחוזרי הוועדה שהופצו למוסדות הלימוד (החוזר מיום  13.9.2020ומיום
.)30.11.2020
על פי ההנחיות לצורך לימוד בקורס הכשרה במוסד חיצוני ,יהיה על הלומד
להביא אישור ממעסיקו על פי הנחיית מוסד הלימוד.
מובהר בזאת ,כי הגדרת קורס כקורס הכשרה ,אין משמעה כי ועדת הגמול
הסקטוריאלית תכיר בקורס כקורס הכשרה לצרכי גמול ההשתלמות ללומד כזה
או אחר .ההכרה בקורס ,על ידי ועדת הגמול הסקטוריאלית ,תהיה לפי הכללים
שבהסכמים הקיבוציים והחלטות ועדות המעקב.
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 .2קורסי העשרה -יאושר לעובד ללמוד או להשלים לימודים בקורסי העשרה כך
שיצבור עד  60שעות למידה מקוונת בקורסי העשרה בקורסים שהחלו או יחלו
החל מיום  1.8.2020ועד ליום .30.4.2021
 .3בעת שיאושר לחזור ללימודים פרונטאליים ,מוסדות הלימוד והלומדים יחזרו
ללמוד בהתאם לנהלים הקבועים.

ב .בזאת אני מצהיר כי :
 .1ידוע לי כי חובת הנוכחות לעניין גמול השתלמות עומדת על .100%
 .2עליי להתנהג בהתאם לנדרש בלימודים לקורסים לעניין גמול השתלמות ,כלומר-
לשהות במקום הולם ללמידה ,מקום ראוי ושקט המאפשר למידה ,ללא
התעסקות אחרת .אי עמידה בנהלים תגרור הורדת הנוכחות מאותו המפגש.
 .3חלה עליי החובה להיכנס למפגשים ה מקוונים כמה דקות טרם תחילת המפגש
ולחתום בעת כניסתי ,לחתום באמצע במידת הצורך וכן ל הישאר עד לסוף
השיעור ולחתום בסיום השיעור ,בכדי שהנוכחות שלי תיחשב כנוכחות.
 .4יש לי את הכלים ללמידה סינכרונית ,לרבות מצלמה ומיקרופון אשר יהיו פתוחים
במשך המפגש המקוון .ללא פתיחתם ,ידוע לי חתימתי לא תיחשב לעניין גמול
השתלמות.
 .5לפי הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר על דעת ההסתדרות ,ניתן לצבור
עד  60שעות בלימודים מקוונים בקורסי העשרה לעובד .בקורסים שהחלו בין
התאריכים .1.8.2020-31.4.2021
 .6ידוע לי כי האמור במסמך זה ,אינו ממצה את כלל הכללים הקשורים בלימודים
לגמול השתלמות בתקופת משבר הקורונה ,וכי עלי לעיין בכל החוזרים
הרלוונטיים בעניין ,שהעמיד לעיוני מוסד הלימוד.

שם מלא ________________ :מ.ז__________________ :
חתימה _________________ :תאריך___________________ :
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