
החזון שלנו? 
ליצור שינוי יסודי וארוך-טווח בחייהם של ילדים משכבות 

סוציו-אקונומיות נמוכות, על-מנת לתת להם הזדמנות לנתב 
את חייהם להצלחה ורווחה.

התכנית מעניקה הכשרה ייחודית לאקדמאיים בעלי חזון 
ומוטיבציה, להוראה אפקטיבית ומשמעותית בפריפריה 

החברתית והגאוגרפית של ישראל. 

מה אנחנו עושים? 
חותם מכשירה ומפתחת קהילה איכותית של מורים ואנשי חינוך 

בעלי חזון וכישורי מנהיגות, להובלת שינוי בפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית של מדינת ישראל. 

תנאי קבלה והשתתפות
  תואר ראשון, או התחייבות להשלימו עד תום השנה 

האקדמאית.

  התחייבות לשנתיים הוראה בבי"ס: 80% משרה בשנה 
הראשונה ומשרה מלאה בשנה השנייה.

 השתתפות מלאה בכל תהליכי ההכשרה והליווי.

אז אם יש בך תשוקה להשפיע, אם את/ה בעל/ת חזון 
ומוטיבציה, אם את/ה רוצה לתרום ליצירת שינוי אמיתי 

בחייהם של ילדים שלא ניתנה להם הזדמנות-

אותך אנחנו מחפשים!

מי אנחנו? 
חותם היא חלק מהארגון הגלובלי Teach  For All, ופועלת בארץ 
מזה כשבע שנים בכ-160 בתי-ספר בשותפות עם משרד החינוך 

וארגון הג'וינט. כיום התכנית מונה כ- 700 חותמיסטים פעילים 
ברחבי הארץ.

איך זה עובד? 
תכנית ההכשרה מורכבת משלושה סמסטרים: הראשון, בקיץ 
לפני תחילת שנת הלימודים, והשניים הנוספים במהלך השנה. 

כמו כן, במהלך השנתיים הראשונות מקבלים החותמיסטים 
ליווי מקצועי, אישי וקבוצתי בתוך בית הספר, במסגרת קהילה 

תומכת-הוראה ראשונה מסוגה בארץ.

tfitsafon@gmail.com   052-5407244        צפון  ליאת הופלנד  
tfihaifa@gmail.com   052-5311292        חיפה  ענת פז  

tfisharon@gmail.com   050-6989009        שרון  רום ענו  
tfitau@gmail.com   052-6460497 איילת פלדמן          תל אביב 

tfimer@gmail.com   052-6770530 רן סבג          מרכז 
tfijeru@gmail.com   050-2385214 נילי קן          ירושלים 

tfidarom@gmail.com   052-7505980 מירי סמו          שפלה 
tfibgu@gmail.com   052-8597000 פלג הדזל          דרום 

לקבלת מידע נוסף או להרשמה לתכנית היכנסו לאתר 
חותם tfi.org.il או פנו לרכזי הגיוס האזוריים שלנו:

ועם מה אתם יוצאים? 
אנו דואגים להתפתחות המקצועית ארוכת-הטווח של 

 החותמיסטים שלנו, ומעניקים מלגות קיום, מלגות מימון 
לימודי תואר שני, תעודת הוראה באישור המל"ג וגם תמיכה 

וחשיפה למגוון תפקידי ניהול במערכת החינוך. 

"כל כך הרבה ילדים מחפשים סיבה לקום בבוקר. לפעמים כל מה שצריך 
זה מורה אחד שיגיד 'קדימה'."

חותם | להאמין בילד. לשנות חיים.

"הייתי צריכה ללמד אותם איך לחלום כדי שיוכלו להגיד 'אני רוצה להיות'."  
חותמיסטית מנהלת בי"ס יסודי.
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