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 למנהלי בתי הספר

 ולרכזים החברתיים ערכיים בחינוך היסודי

 שלום רב, 

 הנדון: מינוי רכז חברתי ערכי בעל תעודת רכז בשנה"ל תש"פ

 

, החל משנה"ל תש"פ, יאושרו לגמול ריכוז חברתי 18.04.17בהמשך להודעה שנשלחה אליכם בתאריך 

 רק מורים בעלי תעודת רכז. 

 

בבית ספרו,  הרכז החברתי ערכי בחינוך היסודי מוביל את יישומה של הליבה החברתית ערכיתכידוע, 

ה החברתית ולערכי מפתח הל"ב, מוודא את יישומם של יעדי משרה"ח העדכניים בתחום בזיקה לליב

 מנחה את חדרי המורים ואת הנהגות התלמידים.

 

תש"פ יוכלו רק מורים ת הלימודים החל משנמנת להבטיח פעילות מקצועית ועדכנית של הרכז,  על

, לשמש (בקורסים ללימודי תעודה הכשרתם את המשלימים מורים או)בעלי תעודת רכז חברתי ערכי 

 גמול ריכוז חינוך חברתי. 6%רכז ולקבל הבתפקיד 

 

בהיקף  המוכרים התעודהלימודי מוענקת על ידי האגף לחינוך יסודי לרכזים שסיימו את רכז ה תעודת

 בדרישות הקורס. וועמד"ש ש 90של 

 

 בהתאם לכך:

ולהציג את  נדרש לדווח על כך למנחה המחוזית לחינוך חברתי ערכי – רכז חברתי בעל תעודה .1

ש"ש )ניתן להדפיס את רשימת  90התעודה או את רשימת הקורסים בהם השתתף בהיקף של 

 ( נתוני השתלמויות -במרחב המינהלי הקורסים המופיעה באזור האישי 

חברתי שאינו בעל תעודה )או מורה המתעתד למלא את התפקיד בתש"פ שאינו בעל תעודת  רכז .2

נדרש להירשם ללימודי תעודה במחוז. רשימת הקורסים מתפרסמת על ידי מרכזי  - רכז(

 הפסג"ה והמנחה המחוזית.

 

 לפרטים נוספים, יש לפנות למנחה המחוזית לחינוך חברתי ערכי )כמפורט בטבלה שבהמשך(

 כי בחינוך היסודיררכז לחינוך חברתי ע: ע נוסףמיד

 בהצלחה רבה,

 

 אורית צאירי                                                     אתי סאסי

 מנהלת אגף א לחינוך יסודי                        ממונה על החינוך החברתי ערכי         

 אגף א לחינוך יסודי                
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 פרטי התקשרות: –מנחות מחוזיות לחינוך חברתי ערכי 

 דוא"ל נייד מנחה מחוזית מגזר מחוז

 ayeletov@walla.com 0506760834 איילת אוסטר ויסקוס ממלכתי חיפה

 asher.anat@gmail.com 0546500082 ענת אשר ממלכתי תל אביב

 rachelo6217@gmail.com 0505993301 רחל אוחנה ממלכתי דרום

 nuritavidan100@gmail.com 0507503603 נורית אבידן ממלכתי מנח"י

 irisalfasi@gmail.com 0504241251 איריס אלפסי ממלכתי צפון

 naamashetrit@gmail.com 0548088499 נעמה שטרית ממלכתי ירושלים

 efratkleitman@gmail.com 0505785662 אפרת קלייטמן ממלכתי מרכז

 yociluz@gmail.com 0525425285 יוכי אילוז חמ"ד חיפה

 davayelet@gmail.com 0528272724 איילת דוידזון חמ"ד תל אביב

 batelgore1@gmail.com 0525425285 בת אל גור חמ"ד דרום

 hagitlaza@gmail.com 0523114415 חגית לזר חמ"ד מנח"י + ארצי

  0503312140 שרונה ועקנין חמ"ד צפון

vaknin35@gmail.com  

 ruthofman@gmail.com 0526884420 רות הופמן חמ"ד ירושלים

 yardena169@gmail.com 0546733766 ירדנה מוסאי חמ"ד מרכז

 teacher.nareman@gmail.com 0506280364 נארימאן חליליה ערבי צפון

 S_saleh1@walla.com 0505644733 סאלח סואעד בדואי צפון

 reemaelias4@gmail.com 0526306784 רימא אליאס ערבי חיפה

reema.elias@hotmail.com 

 krama.779@gmail.com 0505251554 כראמה עיראקי ערבי מרכז

ערבי  דרום

 בדואי

 ansaf85@gmail.com 0525991189 יאנסאף אלקרינאו

 –מרכזת ארצית  דרוזי 

 אנעאם מרעי

0506280334 enaamme@EDUCATION.GOV.IL 

 Raanan20@etrog.net.il 0506202977 אהובה רענן מחוז חרדי 

 

 מרכזות במחוזותמפקחות  העתקים:
 מפקחות לפיתוח מקצועי במחוזות             

 מנחות מחוזיות לחינוך חברתי ערכי             
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