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קול קורא  -עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים תשפ"א Subject:

לכבוד
ראש הרשות/הבעלות
גזברי הרשות  /הבעלות
הנידון :קול קורא  -קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות ובעלויות על בתי ספר לשנת
הלימודים תשפ"א עבור תוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים"– תמיכה
מיוחדת בעת קורונה
משרד החינוך נערך להפעלת שנת הלימודים תשפ"א במתכונת של תוספת שעות הוראה בחינוך
היסודי ,לצורך למידה בקבוצות בשכבות ג'-ד'.
לכל כיתה נורמטיבית בשכבת ג'-ד' יוקצו במישרין לבתי הספר  12.5שעות תקן שבועיות.
הוראות לגביהן ימסרו בנפרד.
בנוסף ,יוקצו  12.5שעות שבועיות לכל כיתה נורמטיבית בשכבת ג'-ד' ,באמצעות שילוב עוזרי
חינוך ,כתמיכה מיוחדת בבתי הספר יסודיים בעת הקורונה ,וכמשאב המאפשר המשך למידה
פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות .קול קורא זה מתייחס אך ורק למרכיב אחד מתוך
התוכנית  -עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים.
להלן מספר דגשים:
 .1להלן הקול קורא  -מסמך הקריטריונים.
 .2מידע נוסף על התוכנית ניתן לקבל בדף המידע בפורטל רשויות ובעלויות חינוך.
 .3בדף זה יש להגיש את בקשת ההצטרפות לתוכנית במערכת המקוונת ,שתהיה פעילה להגשת
בקשות החל מיום שני.10.8.20 ,
 .4הבקשה תוגש בחתימה דיגיטלית ע"י שני מורשי חתימה  -ברשות המקומית :ראש רשות
והגזבר ,ובבעלות מנהל הבעלות ומנהל הכספים/הגזבר.
 .5אם לא הוגדרו מורשי חתימה בהרשאות משרד החינוך ,יש למלא את הטופס הבא:
טופס בקשת הרשאה חתום ע"י יועץ משפטי מטעם הרשות/הבעלות .יש להעביר את הטופס
למוקד באמצעות פתיחת פנייה מקוונת.
 .6לתשומת ליבכם ,תהליך אישור המסמך והנפקת הרשאה לוקח  48שעות בימי עסקים.
 .7כמו כן ,יש להגדיר איש קשר ברשות/בבעלות לתכלול התוכנית .יש למלא את פרטי איש הקשר
בטופס המקוון למענה לקול הקורא וגם למלא טופס בקשת ההרשאה ולסמן בו את התפקיד

"מרכז עוזרי חינוך ברשות/בעלות" ולהחתים את הטופס ,כדי לאפשר לבעל התפקיד לפעול
במערכת החל מהשלב השני :עדכון המרכז הבית ספרי ועוזרי החינוך בכל בית ספר.
 .8מועד אחרון להגשת בקשת הצטרפות לתוכנית הוא .20.8.20
 .9מצ"ב מדריך למשתמש עם הנחיות פעולה במערכת המקוונת בפורטל.
 .10תמיכה בנושא מענה לקול הקורא במערכת המקוונת ניתן לקבל במוקדים הבאים03- :
 ,073-3931879 ,073-3931881 ,073-3931880 ,6906700בימי א'-ה' ,בין השעות
8:00-17:00
בכל עניין ניתן לפתוח פנייה בפורטל רשויות ובעלויות .שאלות ותשובות בדוא"ל של משרד
החינוךyesodi_plans@education.gov.il :

בברכת הצלחה ובריאות טובה
אתי סאסי
מנהלת האגף לחינוך יסודי

