מדינת ישראל
משרד החינוך

רכז חינוך חברתי-מעורבות חברתית
עפ"י התוכנית ללמידה משמעותית ובהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל תשע"ד 7/העוסק ב"ארגון
הלימודים ותעודות הסיום" בחטיבה העליונה ,החל משנת הלימודים תשע"ה מחויבים התלמידים
בביצוע תוכנית חינוכית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית.
מצ"ב קישורית לחוזר מנכ"ל תשע"ד:7/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/31/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
לצורך יישום מיטבי של תוכנית זאת ,נדרש רכז אשר ינהיג את התוכנית בבית הספר ויהיה אחראי
להובלתה ,ביצועה והטמעתה.
 .3לאור זאת ,נוספו תקני רכזי חינוך חברתי -מעורבות חברתית לחטיבה העליונה למטרה
זו .זאת ,בנוסף לתקנים הקיימים כיום .יצויין כי בעל תפקיד זה הינו בנוסף לרכז החינוך
החברתי הקיים בבית הספר .הקריטריונים למינוי רכז חינוך חברתי -מעורבות חברתית -
 בעל תואר ראשון ותעודת הוראה
 מורה בצוות בית הספר
 בעל שלוש שנות ניסיון לפחות בחינוך והוראה
 בוגר קורס רכז מעורבות חברתית בהיקף של  91שעות.
 בעל תפיסת עולם חברתית-קהילתית
להלן קישור לתכנית המעורבות החברתית-קהילתית ,ובו מופיעות הגדרות תפקיד הרכז
להתפתחות אישית ומעורבות חברתית (עמ' :)02
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
 .0התגמול לרכז חינוך חברתי -מעורבות חברתית-
רכזי החינוך החברתי -מעורבות חברתית אשר יעסקו בריכוז התכנית דלעיל ,יהיו זכאים
לגמול רכז חינוך חברתי כלומר ,גמול אחוזי בשיעור של  9%וכן שעות תפקיד (על חשבון
השעות הפרונטאליות) בגובה של  1.0ש"ש לכיתה בהתאם לאמור להלן.
גמול זה ישולם לפי משרה מלאה אחת ,ובלבד שהמורה מועסק בשליש משרה לפחות.
היות והתוכנית תיושם באופן הדרגתי החל מכיתה י' בשנה"ל תשע"ה ,שעות התפקיד
יחושבו בהדרגתיות בגין הכיתות עליהן מופעלת התוכנית:
בשנה"ל תשע"ה :על-פי מספר הכיתות בשכבת י'.
בשנה"ל תשע"ו :על-פי מספר הכיתות בשכבות י' ו-י"א.
בשנה"ל תשע"ז ואילך :על-פי מספר הכיתות בשכבות י' ועד י"ב.
 .3שיפוי לבעלויות עבור רכז חינוך חברתי -מעורבות חברתית-
השיפוי לבעלויות עבור רכז חינוך חברתי מעורבות חברתית ניתן במערכת תשלומים ,מדי
חודש בחודשו ,בנושא . 910
לשאלות ניתן לפנות אל חנה ארז במנהל חברה ונוער בטל 097303020
HANAER@ EDUCATION.GOV.IL
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