
זה הזמן להטביע חותם
תכנית חותם שמה לה למטרה לאפשר לתלמידים מהשכבות החלשות 
ביותר לרכוש השכלה איכותית, ולהעניק להם הזדמנות אמיתית לממש 

את הפוטנציאל הגלום בהם.

התכנית מעניקה למשתתפים הכשרה ייחודית להוראה ולמנהיגות 
ומלווה אותם לאורך תקופת ההוראה ובהמשך דרכם המקצועית. תכנית 

ההכשרה הייחודית נמשכת שנתיים. השנה הראשונה בנויה משלושה 
סמסטרים: הראשון בקיץ לפני תחילת שנת הלימודים, והשניים הנוספים 
במהלך השנה. במשך השנה השנייה ממשיכים החותמיסטים לקבל ליווי 

מקצועי- אישי וקבוצתי.

מחויבות המשתתפים
תואר ראשון לפחות או התחייבות להשלים את החובות   •

האקדמיות לתואר ראשון עד סוף השנה האקדמית.
עבודה לתקופה של שנתיים לפחות בתור מורים בבית הספר שבו   •

ישובצו: בהיקף של 80% משרה בשנה הראשונה, ומשרה מלאה 
בשנה השנייה.

השתתפות מלאה בכל תהליך ההכשרה והליווי.  •

תמריצים
כדי להעניק לחותמיסטים את התנאים הטובים ביותר להצליח, 

התכנית מציעה תמריצים ייחודיים:

מלגת קיום בתקופת הכשרת הקיץ.  •

מלגה למימון לימודי תעודת ההוראה.  •

מלגת לימודים חודשית בשנה הראשונה.  •

מלגת מימון ללימודי תואר שני על-פי תנאי משרד החינוך בתום   •
ההתחייבות.

ליווי מקצועי ואישי בתהליך ההכשרה וההוראה.  •

הזדמנות להיות חלק מקהילת מחנכים, הפועלת יחד למען שינוי   •
חברתי.

הזדמנות להטביע חותם בילד, בכיתה, בבית ספר ובמערכת החינוך.   •

השינוי מתחיל 

יָתה ּבּכִ

www.tfi.org.il    חותם

כל ילד בישראל יזכה לחינוך איכותי אשר 
יאפשר לו לבחור את עתידו, ללא קשר 

לרקע ממנו הוא בא.

מהי תכנית חותם?
חותם היא תכנית שמטרתה להביא לצמצום הפערים 

החברתיים בישראל באמצעות יצירת  קהילה של אנשי 
חינוך ומעשה הפועלים בשדה החינוך.

התכנית מכשירה ומפתחת צעירים איכותיים, בעלי מודעות 
חברתית וכישורי מנהיגות, להיות מורים ולפעול בפריפריה 

החברתית והגאוגרפית, כדי להתמודד עם אתגר אי-שוויון 
ההזדמנויות בחינוך.

אם אתם צעירים איכותיים, בעלי חזון ומוטיבציה, 
ורוצים לתרום ליצירת שינוי אמיתי בשדה החינוך 

בישראל, מקומכם עמנו!
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 לקבלת מידע נוסף או להרשמה לתכנית היכנסו לאתר חותם
www.tfi.org.il או פנו לרכזי הגיוס האזוריים שלנו:

tfitsafon@gmail.com   052-5407244 צפון  ליאת הופלנד  
tfihaifa@gmail.com   052-5475478 חיפה  אנה קובובסקי  

tfitau@gmail.com   052-7022936 איה מגל   תל אביב 
tfimer@gmail.com   054-5910816 בר נרי   מרכז 
tfijeru@gmail.com   054-5411265 איתן שטיינברג   ירושלים 

tfidarom@gmail.com   052-8466680 סיון עסיס   דרום - שפלה 
tfibgu@gmail.com   054-2292847 רוני גרטל   דרום - נגב 

השינוי 
מתחיל 
יָתה ּבּכִ


