
                                                                                                         

                                                  

 כתב אמנה בילטראלי

ת להוראת מקצועות הרכב במערכ סגללהכשרת בינ"ל סמינר החינוך בבדבר שיתוף פעולה בתחום 
 החינוך וההסמכות במדינת ישראל

מדינת ישראל לבין אגף להכשרה חינוכית -אגף הטכנולוגיה במשרד החינוךשותפים להסכם זה: 

 גרמניה לבין איגוד המוסכים בישראל.-מקצועית במשרד החינוך במדינת בווריה

להלן משרד החינוך במדינת ישראל, משרד החינוך בבווריה ואיגוד המוסכים בישראל )יקראו 

 "הצדדים"(;

בין  לאור סדרת המפגשים שהתקיימו אשתקד ובשנה זו ביוזמת הקונסול הכללי של ישראל במינכן

לבכירי איגוד המוסכים ישראל ולאור  ,בכירי אגף להכשרה חינוכית מקצועית במשרד החינוך הבוורי

הכנה של כל הצדדים והנכונות  גובשו המסקנותהמלצות נציגי משרד החינוך הבוורי שביקרו בישראל, 

 לטובת מערכת החינוך וההסמכות לרכב בישראל. סגל הוראהלפתח סמינר בינ"ל להכשרת 

לנוכח ציון יובל לכינון היחסים הדיפלומטים בין שתי המדינות בשנה זו ולאור לנכונותם הכנה של סגן 

כים וחברות יצרני שר החינוך ומנכ"ל האגף להכשרה חינוכית מקצועית בבווריה, בשיתוף איגוד המוס

לתרום את חלקם המקצועי והמתודולוגי באופן אקטיבי בסמינר  בגרמניה הרכב ממדינת בווריה

 הבינ"ל למורים מישראל.

קידום וטיפוח סגל הוראה בהיותם משוכנעים ששיתוף פעולה בתחומי החינוך והמדע הטכנולוגי בכלל ו

ברכב ולשיפור -רמניה ולקידום החינוך הטכנולוגייתרום להידוק הקשרים בין ישראל וגיבפרט,  טכנולוגי

 תדמיתו בצורה משמעותית בישראל.

 מסכימים לאמור:

 1סעיף 

כל צד יבקש ליצור בתוך מדינתו את התנאים החיוניים על מנת לאפשר לנציגיו הרשמיים של כל 

 התרבות, ההיסטוריה הלאומית ומנהגי המסורת שלו.השפה, הצדדים להתוודע אל 

 2סעיף 

צדדים יאפשרו פיתוח שיתוף פעולה בתחומי החינוך הטכנולוגי ברכב ולמטרה זו יעודדו מגעים בין ה

הגופים הממשלתיים והמוסדות שלהם, איגוד  המוסכים, התעשייה וייצור רכב, ויחידים אחרים 

 בתחומים הנ"ל.

 

 

 



 3סעיף 

 על מנת לפתח שיתוף פעולה בתחום סמינר בינ"ל למורים, הצדדים יקדמו:

את הכינון והפיתוח של קשרים ישירים בין משרדי החינוך ומוסדות הכשרה טכנולוגית לרכב  -

שונים של מדינת ישראל ובווריה בגרמניה, לרבות איגוד המוסכים בשתי המדינות ויצרני 

 הרכב במדינת בווריה;

בהנחיה השתתפות מומחים ממערכת החינוך מבווריה בחלקו של הסמינר בישראל  -

 הוראת שיעורי מעבדה/סדנה ברכב;ל מתודולוגית

סגל הפדגוגי לאת התנאים הדרושים לקיום חלקו הפרקטי של הסמינר ליצירת רמת מייסטר  -

המיועד להוראה בישראל, בשלב ההתנסות המקצועית בגרמניה בליווי ותמיכה מקצועית של 

 איגוד המוסכים בישראל;  

ופורומים אחרים בתחום החינוך השתתפות מומחים מכל הצדדים בסימפוזיונים, כנסים  -

 הטכנולוגי ברכב , אשר יתקיימו בארצו של הצד האחר;

חילופי ספרי לימוד, כתבי עת וחומרי הוראה אחרים, כולל מידע כללי על ההיבטים השונים  -
 של הנוהג החינוכי.

 

 4סעיף 

לרוח  ההסכם הנוכחי אינו שולל יוזמות משותפות במגזרים אחרים, אם אינן עומדות בסתירה

 ההסכם הנוכחי והן מתבצעות בהסכמה הדדית.

 

 5סעיף 

ההסכם הנוכחי ייכנס לתוקף בתאריך האחרונה מבין האיגרות הדיפלומטיות שבאמצעותן 

יודיעו הצדדים זה לזה כי הדרישות המשפטיות הפנימיות שלהם לכניסתו לתוקף של הסכם 

 זה מולאו.

 6סעיף 

הדדית. כל תיקון או שינוי להסכם יתבצעו לפי אותו  ניתן לשנות הסכם זה או לתקנו בהסכמה

 (5סעיף ב) נוהל כמו כניסתו לתוקף

 

עותקי מקור  לושה, בש2015 יוליב 02, שהוא חמישי, ט"ו תמוז תשע"הביום  מינכןב חתםנ

, ולכל שלושת הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדל אנגליתו גרמניתבשפות עברית, 

 האנגלי. בפרשנות, יכריע הנוסח
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