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 רס לבתי הספר על קליטה מיטביתפ     
 

 להוראה הכניסהבשלב  של מורים     
 

 ושל מורים שהינם עולים חדשים      

 לסרטוןלמעבר  
 chromeמומלץ לפתוח בדפדפן 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dyi1YPOXajo&feature=youtu.be 
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 20-47-01-17תקנה תקציבית: 

 .כללי1

ספר עבור תרומה ייחודית לקליטה מיטבית של -בשנת הלימודים תשע"ו, יוענקו בפעם השנייה פרסים לבתי

לב הכניסה להוראה. הפרס ניתן עבור קליטה ראויה של מורים בשלוש השנים הראשונות לעבודתם מורים בש

של  ראויה בשנת ההתמחות ובשנה הראשונה והשנייה שלאחר ההתמחות. כמו כן , הפרס ניתן עבור קליטה -

 מורים שהינם עולים חדשים בארץ .

רים חדשים, באופן של קבלה והעצמה, מטרת הפרס היא להוקיר בתי ספר, אשר קולטים מתמחים ומו

 ומאפשרים לעובדי ההוראה החדשים להיקלט במערכת החינוך, להתמיד בהוראה ולא לנשור ממנה.

בתי ספר. בתי הספר אשר יבחרו לקבלת הפרס, יזכו בתעודת הערכה ובפרס עד חמישה בכל מחוז ייבחרו 

ים הבית ספריים, כגון: מחשוב, ספרייה הפרס הכספי מיועד להעשרת המשאב₪.  5,000כספי בגובה של 

 ועזרים לימודיים, לטובת הסגל או הלומדים.

 תנאי סף להגשת מועמדות לקבלת פרס הקליטה המיטבית .2

 רשאי להגיש בקשה למועמדות בית ספר שעומד בתנאים ה באים:

רה כדין, מכיתה א' רשמי, המחזיק ברישיון והכבית הספר הינו בית ספר רשמי או בית ספר מוכר שאינו  א.

 (.21ועד י"ב. )ובחינוך המיוחד עד גיל 

 בית הספר עומד בתנאים לקבלת תקצוב ממשרד החינוך. ב.

 מתמחים או מורים חדשים או מורים עולים חדשים בשנת תשע"ו. 4בית הספר מעסיק לפחות  ג.

מורים שהינם עולים       ורים חדשים אובבית הספר השתלבו בצוות ההוראה בשנים האחרונות מתמחים ומ ד.

 חדשים.  

 .  קישורבנושא התמחות וכניסה להוראה:   /)ג(4 בית הספר מקיים את הוראות חוזר המנהל הכללי תשע"ה ה.

. בית הספר מקיים תהליך מסודר של חונכות למתמחים , ליווי למורים החדשים או למורים שהינם עולים ו

 חדשים וגם מתקיימת הכשרה של עתודת חונכים ומלווים . 

הבעלות על בית הספר )רשות מקומית או תאגיד שהוא הבעלים( תצרף התחייבות בכתב שאם בית הספר  ז.

 ספי, הכספים יועברו לבית הספר, לצורך המטרות המנויות מעלה.יזכה בתעודת הערכה ובפרס כ

 , אינו יכול להגיש מועמדות בתשע"ו. תשע"ד –כה בפרס הקליטה המיטבית בית ספר שז ח.

 

 הליכי ההצטרפות. 3

 31תשע"ו,    כ"א בשבט  -היום ראשון עד  " באמצעות מערכת מרכבה הפרסאת "ערכת יש להגיש     

 .2016בינואר 

הבעלות  –הרשות המקומית, אם מוכר שאינו רשמי  –עלות )אם בית הספר הוא רשמי על הב 3.1

את תיאור העשייה,  בליווי  ", הכוללתלמלא את "ערכת הפרסעמותה, רשות מקומית וכו'( 

 .אסמכתאות

החובה להגשת מועמדות לקבלת  כמסמך (נספח א')על גבי הפורמט המצ"ב במרכבה  יש להגיש את הבקשה

 : גם אל כתובת הדואר האלקטרוני   WORDבקובץ  יש לשלוח את ערכת הפרס –במקביל פרס. 

klita@education.gov.il-pras. 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/8/8-2/horaotkeva/k-2014-4-3-8-2-24.htm
http://meyda.education.gov.il/files/staj/TofesPrasAv.docx
mailto:pras-klita@education.gov.il
mailto:pras-klita@education.gov.il
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 יפוט במחוזותהליך הבחירה והש      .4

 בהרכב הבא: ועדת פרס קליטה מיטביתבכל מחוז תוקם     4.1

 יו"ר -מפקח רפרנט לנושא התמחות וכניסה להוראה בבתי ספר במחוז    א.

 ב.    מפקח כולל, או מפקח מקצועי

 ג.    חבר ענף, נציג אגף התמחות וכניסה להוראה במחוז

 להוראה בבתי הספר במחוזכניסה ההתמחות והמדריכה מחוזית לנושא    ד.

 ה.   נציג אחד או שניים של המוסדות האקדמיים במחוז, נבחר על ידי יו"ר הוועדה.

 מדריכ/ה ממונה על קליטת מורים עולים חדשים במחוז.  ו. 

 תשע"ד. –ז.   ניתן לצרף מנהל זוכה בפרס הקליטה 

 . "הנחיות לארגון עבודת ועדת פרסיו"ר הוועדה יקבע את נהלי העבודה בזיקה למסמך "    4.2

החומרים הכתובים  על פי קריאת (נספח ב')ועדת הפרס המחוזית תקיים הליך של סינון ראשוני,    4.3
נקודות לפחות   15 ובהתאם למחוון המצ"ב. רק בתי ספר שיקבלו ציון של ב"ערכות הפרס", שהוגשו

 .עברו לשלב ב' שהוא שלב הביקוריםי 20מתוך 

, לאחר הליך הסינון עברו את הציון המינימלי הנדרשועדת הפרס המחוזית תבקר בכל בתי הספר ש   4.4
  הבאות:ם לאמות המידה , בהתא'גהוועדה תמלא את המחוון המצ"ב כנספח  הביקור, במהלך הראשוני.

  אמות המידה להענקת פרס הקליטה המיטבית         

 העסקה בתנאים מאפשרי הצלחה 4.4.1 

בבית הספר נקלטים המתמחים והמורים החדשים או המורים שהינם עולים חדשים בתנאים מאפשרי 

 פדגוגית, מבחינת פתיחת תיק מורה מסודר –מבחינה ארגונית , החל משלב השיבוץ וההשמההצלחה, 

כמו גם שיבוץ המורים למקצועות ההוראה אליהם הוכשרו, אופי הכיתות, פיצול שעות ההוראה, מתוך 

אקלים של קבלה ואכפתיות ומענה לצרכים השונים של המתמחים והמורים החדשים, כל זאת לצורך 

 השתלבותם והתמדתם בהוראה.

 קליטה בית ספרי דגםקיים  4.4.2

, על פיו ההנהלה ובעלי התפקידים המרכזיים נוטלים חלק מודל קליטה בית ספריבבית הספר קיים  

בקליטת המורים החדשים ובהעצמתם, כולל גיבוי והכוונה במקרים של אירועים מאתגרים עם הורים 

 או עם תלמידים.

 תהליכי חונכות וליווי מצד צוות בית הספר 4.4.3

בבית הספר קיימת מסורת של חונכות אישית למתמחים בידי חונכים שעברו הכשרה ייעודית 

לתפקידם, ליווי אישי למורים החדשים בידי מלווים מקצועיים ותמיכה למורים שהינם עולים חדשים : 

 העמיתים הוותיקים נוטלים חלק בקליטת החדשים. 

 והמורים החדשיםמקצועיות ושקיפות בתהליכי הערכת המתמחים  4.4.4

בית הספר פועל במקצועיות ובשקיפות בכל תהליכי ההערכה למתמחים ולמורים החדשים ו/או לעולים 
החדשים, כולל תהליכי צפייה ומשוב, כתיבת הערכות מעצבות לאורך השנה וכתיבת הערכות מסכמות 

לקראת קביעות  –לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה, למורים החדשים  –בסוף השנה. למתמחים 
 במערכת ולמורים שהינם עולים חדשים לקראת רישוי.

 למתן ציונים באמות מידה אלה, בהתאם לסולמות הניקוד המופיעים במחוון.  ('נספח ג)מצורף מחוון 

לצורך קבלת ע"פ המחוון , שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר  ספרתי ב עד חמישהועדת הפרס תבחר    4.5
 .(נספח ד' –ומילולית הערכה מספריתהפרס לאחר סיכום ההערכה הסופית )

http://meyda.education.gov.il/files/staj/IrgunVaadatPrasAv.docx
http://meyda.education.gov.il/files/staj/MachvanPrasAv.docx
http://meyda.education.gov.il/files/staj/BikurimPrasAv.docx
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 pras-klita@education.gov.ilאל כתובת הדואר האלקטרוני :  כל יו"ר ועדת פרס מחוזית ישלח     4.6

 (נספח ד')על הבחירה בטופס המיועד לכך.  מלצות מנומקותבתי הספר שנבחרו, בצירוף ה את שמות       

 הניקוד ייעשה על פי ההרכב הבא: 4.7

 נקודות בשלב קריאת ערכות הפרס שיוגשו בכתב. )נספח ב'( 20א. עד 

אות חוזר המנכ"ל, לחזון ולתפיסה הבית ספרית, לדגם הקליטה המוצג הניקוד יתייחס לאופן מילוי הור
 ולאסמכתאות/עדויות המתארות את תהליך הקליטה.

 נקודות בשלב הביקורים. )נספח ג'( 80ב. עד 

 הניקוד יתייחס לאמות המידה להתרשמות כללית.

רבות צוות בית הספר נקודות לאמות המידה: תנאים מאפשרי הצלחה, דגם קליטה בית ספרי, מעו 60עד 
 ת בהערכת המתמחים והמורים החדשים ו/או המורים שהינם עולים חדשים.בקליטה, שקיפו

 נקודות להתרשמות כללית של חברי הוועדה בעת הביקור. 20עד 

 , דרך הבעלות / הרשות המקומית.  הפרסים יועברו לבתי הספר באמצעות מערכת "מרכבה" 4.8

    רוע ארצי.ים כאיטקס חגיגי שיתקיתעודות הוקרה יחולקו ב 4.9

 

 לוחות זמנים      .5

    במערכת מרכבה, על פי את "ערכת הפרס"  בתי הספר ימלאו באמצעות הבעלות / הרשות המקומית.5.1

גם אל כתובת   WORDיש לשלוח את ערכת הפרס בקובץ  –במקביל הפורמט המפורט לעיל )נספח א'(  

בינואר  31כ"א בשבט  תשע"ו,  -עד  יום ראשון ה  עד. klita@education.gov.il-prasהדוא"ל: 

2016. 

 

המפקחים הרפרנטים המחוזיים )יו"ר ועדת הפרס המחוזי( יקימו את ועדות הפרס המחוזיות  ויודיעו את  5.2

בשבט תשע"ו , עד יום ראשון, י"ד   pras-klita@education.gov.il:שמות החברים לכתובת הדוא"ל

 .2016 בינואר  24-ה

פרס הקליטה המיטבית  תשמות חברי הוועדה יועברו על ידי יו"ר ועדת הפרס המחוזית לידי מרכז  5.3

 בפברואר  1-כ"ב בשבט תשע"ו, העד יום שני,   klita@education.gov.il-pras : דוא"ל בכתובת

2016. 

"ג  באדר ב' י עד יום חמישי, ועדת הפרס המחוזית תבקר בבתי הספר שעלו לשלב השיפוט השני עד   5.4

 לצורך החלטה על בתי הספר הזוכים. ,2016 באפריל 21-תשע"ו, ה

בצירוף המלצות  ד'()נספח  שמות  בתי הספר הזוכים,מסקנות השיפוט ואת  בירהוועדה המחוזית תע  5.5

pras-לכתובת הדואר האלקטרוני : מנומקות אל אגף התמחות וכניסה להוראה, 

klita@education.gov.il , 2016במאי  8ראשון, ל' בניסן תשע"ו, עד יום. 

 .זע"הטקס ומועד חלוקת הפרסים יתקיימו בשנת הלימודים תש  5.6

תקציב מתאים לקיומו של ו 2016בשנת  כל האמור בקול קורא זה כפוף לאשורו של תקציב מדינה 

 .20-47-01-17 בתקנה הייעודית

http://meyda.education.gov.il/files/staj/ShiputPrasSofiAv.docx
mailto:pras-klita@education.gov.il
mailto:pras-klita@education.gov.il
mailto:pras-klita@education.gov.il
mailto:pras-klita@education.gov.il
mailto:pras-klita@education.gov.il

