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 למנהלי בתי הספר

 ולרכזים החברתיים ערכיים בחינוך היסודי

 שלום רב, 

 

 תשפ"אמינוי רכז חברתי ערכי בעל תעודת רכז בשנה"ל הנדון: 
 

בבית ספרו דגש על  ערכיתהרכז החברתי ערכי בחינוך היסודי מוביל את יישומה של הליבה החברתית 

  מפתח הל"ב, מעגל השנה ומעורבות חברתית. –ערכים 

הוא מוודא את יישומם של יעדי משרה"ח העדכניים בתחום, מנחה את חדר המורים ומוביל את כזה כ

 הנהגות התלמידים.

בקורסים ללימודי  הכשרתם את המשלימים מורים או)מורים בעלי תעודת רכז חברתי ערכי  רק

 גמול ריכוז חינוך חברתי. 6%ולקבל  בתשפ"א רכזהתפקיד את יוכלו למלא  (תעודה

 

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

 

 כי בחינוך היסודיררכז לחינוך חברתי עלפרטים נוספים: 

 

 

 הצלחה רבה,ב

 

 אורית צאירי                                                     אתי סאסי

 מנהלת אגף א לחינוך יסודי                ממונה על החינוך החברתי ערכי                 

 אגף א לחינוך יסודי                

 

 

 העתקים:

 מפקחות מרכזות במחוזות

 מפקחות לפיתוח מקצועי במחוזות

 מנחות מחוזיות לחינוך חברתי ערכי
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 לחינוך חברתי ערכי מנחות  –פרטי התקשרות 

 דוא"ל נייד מנחה מחוזית מגזר מחוז

 ayeletov@walla.com 0506760834 איילת אוסטר ויסקוס ממלכתי חיפה

 ifatlizki1@gmail.com 0503045197 יפעת ליצקי 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 0522348836 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 שרון 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

 qbalku@walla.comi 0544980929 אקבאל קוסיני  ערבי חיפה

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

ערבי  דרום

 בדואי

 ansaf85@gmail.com 0525991189 אנסאף אלקרינאוי

ערבי  ארצי

 בדואי

 mnalaiman@gmail.com 0507991747 איימן עבד ריאן

enaamme@EDUCATION.GOV.I 0506280334 אנעאם מרעי דרוזי ארצי

L 

מחוז  ארצי

 חרדי

 Raanan20@etrog.net.il 0506202977 אהובה רענן
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