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רשימת הקלות למשתלמי תשפ"א  2020/2021עקב משבר הקורונה
משתלמי תשפ"א יקרים שלום!
ראשית ,אנו מאחלים לכם ולבני משפחותכם בריאות שלמה!
לצערנו ,משבר הקורונה עדיין איתנו ואנו עוקבים ופועלים בהתאם להנחיות המתקבלות מהממשלה
וממשרד הבריאות בכל הנוגע להטלת מגבלות על התקהלויות והמשך תפקוד מערכת החינוך בארץ.
כמו כן ,אנו עוקבים בדריכות אחר ההנחיות לאופן פעילות מוסדות הלימוד עבור המשלתמים בשנת
השבתון.
משתלמי תשפ"א  ,2020/21אנו קוראים לכם משתלמים יקרים לעקוב אחרי ההוראות בכל מוסד לימודי בו
אתם משתלמים השנה ולהיענות להנחיות לגבי למידה מרחוק.
הנהלת עגור החברה המנהלת את קרנות ההשתלמות למורים על יסודיים ,סימרים ומכללות החליטה
להמשיך באופן רגיל בתשלומי מענקי ההשתלמות ,הפקדות לפנסיה ושכר לימודים והכל בהתאם
לתוכניות הלימודים המאושרת למשתלם.
אנו מקווים שתוכלו להשלים את המטלות לעניין שנת ההשתלמות תשפ"א  2020/2021ונערכים להעניק
לכם פתרונות שיאפשרו לכם לעמוד בחובות הלימודים שלכם ולממש את זכאותכם המלאה בשנת
ההשתלמות.
להלן רשימת ההקלות למשתלמי תשפ"א :2020/2021
 .1הארכת זמן בהגשת טופס שינוי תכנית לימודים תשפ"א  - 2020/2021מאושרת הארכת זמן בהגשת
הטופס עד  15.8.2021באמצעות המערכת המקוונת בקטגוריית ועדת חריגים "-הגשת בקשה לשינוי
תכנית לימודים" בצירוף תוכנית הלימודים הנדרשת.
 .2השלמת הלימודים (לימודי חובה ולימודי השלמה) לאחר  -31.8.21הקרן תאפשר את השלמת
הלימודים המאושרים בתוכנית הלימודים במהלך שנה"ל תשפ"ב ולא יאוחר מ.31.8.22 -
השלמת השעות מאושרת למשתלמים שלא יספיקו לסיים את חובות לימודיהם עד  31.8.2021וגם
למשתלמים שיעמדו עד  31.8.2021במינימום השעות הנדרש בשנת ההתשלמות ,אולם לא יספיקו לנצל
את כל זכאותם ,אם מעוניינים בכך ,יוכלו להשלים את יתרת השעות בהתאם לזכאותם .בשני המקרים
– השלמת הלימודים תאושר בכפוף להגשת טופס שינוי תכנית לימודים באמצעות המערכת המקוונת
בקטגוריית ועדת חריגים – "הגשת בקשה לשינוי תכנית לימודים".

עגור  -חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ  :בית גיבור רח' יחזקאל קויפמן  6תל  -אביב

 .3אישור שנת וותק למשתלם אשר ישלים את לימודיו במהלך תשפ"ב :האישור יונפק רק לאחר השלמת
הלימודים בשנה"ל תשפ"ב והצגת אישורי סיום לימודים בגינם.
 .4אישור שנת וותק למשתלם ,שלא יעמוד במינימום השעות הנדרש עד  31.8.2021בשל המשבר ,ואין
תשפ"ב:
במהלך
הלימודים
את
להשלים
באפשרותו
יש להפנות מכתב מנומק לוועדת חריגים אשר תדון בבקשה .

לכל שאלה לגבי הקלות למשתלמי תשפ"א עקב משבר הקורונה ניתן ליצור קשר ישיר:
ניתן לייצור קשר בטלפון 03-5162135 :שלוחה 1
או באמצעות הדואר האלקטרוני:
 – limudim@agur.org.ilעבור גולינאר גוטי –יועצת השתלמות ארצית
 – vetek@agur.org.ilעבור מיכל סייג – אישורי ותק
כתובת אתר החברהkereni @fibi.co.il :

בכבוד רב,
עגור החברה לניהול קופות גנל וקרנות השתלמות בע"מ
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