
 

 החינוך משרד

 יהפדגוג המינהל

 תלמידים עולים  קליטת אגף

  –לשיפור השתלבותם של יוצאי אתיופיה  חומשה תכנית  – קורא קול

 ה"תשעשנת הלימודים 

 

 02-02-71-55: תקנה

 8844: __במרכבה קורא קול מספר

 2.9.72 – 71.8.72:  קורא הקול תוקף

 אתיופיה יוצאי של השתלבותם לשיפור החומש  תכנית 6443מספר   ממשלה להחלטת בהתאם

 . ה"תשע הלימודים בשנת גם  לפעול ממשיכה

 בקשות להגישמשתתפות בתכנית בהתאם להחלטת הממשלה לעיל ה הרשויות את מזמין המשרד

 .הנזכרים בקריטריונים כאמור והכל, ה"תשע הלימודים לשנת יסודיים ספר בבתי תכניות  לתקצוב

זאת כאמור בכפוף  .לבי"ס  ₪ 02,222 כן עד ו לתלמיד ₪ 0,222 עד ואה התקצוב סכום כי יובהר

, הספר בית של לוגו עם, המצ"בבהתאם לטבלה  להגיש יש התכניות אתלקיומו של תקציב מתאים. 

 . תלמידים עולים קליטת  י/מרכזי ומפקח הספר בית מנהלת ידי על  החתומ

 מיום יאוחר לא תלמידים עולים קליטת אגףצי, ידי טקלה מקונן, מדריך ארל להגיע,  התוכניות על

8.9.48. 

 

 הספר בית לוגו

 התחום 

 וההיקף

 הסבר פדגוגי

 תגבור לימודי א

 מהתקציב 06%לפחות 

 חובה

צמצום פערים לימודיים ושיפור ההישגים במקצועות 

הליבה וטיפוח מצוינות בתחומי דעת אחרים. הלמידה הינה 

שעות הלימודים,  תכנית תוספתית ולכן תתבצע לאחר 

 באופן פרטני או בקבוצות קטנות. 

גישור חינוכי בין  ב

 תרבותי

 06%עד להיקף של 

העסקת מגשרים בני הקהילה לריכוז הפעילויות, ליווי 

פרטני, הנחיית הצוות הבית ספרי, הפעלת סדנאות להורים 

 ולתלמידים.

 טיפוח רגשי ג

 06%עד להיקף של 

מוסדות החינוך מתקשים לתת תכניות טיפוליות שיתנו 

 מענה בתחום הרגשי והחברתי .

 טיפוח הדימוי העצמי, טיפולים פארה רפואיים



 שילוב ההורים ד

  06%עד להיקף של 

עבודה עם ההורים תשפר את השתלבותם של התלמידים 

העולים . עבודה עם ההורים תהווה תשתית גם לילדים 

 מכספי תכנית החומש. במשפחה שלא ייהנו

מומלץ לקיים סדנאות להורים בתחומי חינוך ופעילות 

 אוריינית משותפת להורים וילדים. 

שמירת תרבות ארץ  ה

המוצא וטיפוח הקשר 

 הבין דורי

 06%עד להיקף של 

שפת האם הינה בסיס לרכישת שפה שנייה . שימור שפת 

 האם חיוני לשיפור השיח  בין ההורים דוברי האמהרית

 והילדים דוברי העברית.

 –פעילות אמנותית  ו

 תרבותית

 06%עד להיקף של 

פעילויות העשרה, השתתפות במופעי תרבות. סיורים 

 להיכרות עם הארץ.

 

 במצטבר. 04%ו' כך שהיקפם הכולל לא יעלה על  –ניתן לתמרן בין סעיפים ב 

 : אלה ה המסמכים את לסרוק חובה ה"במרכב לבקשה

 חתום להיות ועליו ה"מרכב ממערכת מופק הטופס –( ה"במרכב 428 פסטו) בקשה פרטי .1

 .דיגיטלית בחתימה

 י"ע חתום, הרשות של לוגו דף על יוגש המכתב –(  ה"במרכב 420) טופס בקשה מכתב .2

 וגזבר הרשות.  ברשות החינוך אגף מנהל

 .התחייבות כתב+  הקצבה בקשת טופס .3

 פורטו בטבלה לעילתכנית פדגוגית והצעת תקציב על הנושאים ש .4

 64.40.0240 עד ובתוקף תקינים לגוף המסמכים כי לוודא יש .5

 

 

 ואין, המתאימה בתקנה תקציב של לקיומו כפוף התכנית תקצוב כי יובהר

 או/ו שיוגשו הבקשות את לאשר המשרד את לחייב כדי הקורא הקול בפרסום

 .בקשות שהגישו לגופים הקצבה לאשר


