משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף קליטת תלמידים עולים
קול קורא לביצוע תכנית להפעלת מגשרים דוברי רוסית/ספרדית/צרפתית
ברשויות המקומיות בשיתוף משרד החינוך
אגף קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך קורא לרשויות המקומיות המעוניינות
להפעיל מגשרים חינוכיים בין תרבותיים בישובים שבהם לומדים תלמידים שנולדו
בארצות דוברות רוסית ,צרפתית או ספרדית
התכנית תופעל במצ'ינג עם הרשות המקומית.
מהות התכנית :
משפחות של עולים חדשים עם ילדים בגיל  5עד  81הלומדים במערכת החינוך
בישראל.
הוריהם שלא למדו בישראל לא מכירים את מערכת החינוך והרגלי הלמידה בארץ
וזקוקים לעתים קרובות לגישור חינוכי בין תרבותי שיגשר על השונות הבין
תרבותית.
גם צוותי החינוך בבתי הספר חשים לא פעם צורך בגישור חינוכי בין תרבותי על
מנת לייעל את עבודתם עם התלמידים העולים והוריהם.
מגשר חינוכי בין תרבותי מהווה גשר בין מערכת החינוך והמשפחות העולות.
המגשר חייב להיות יליד ארצות המוצא הרלוונטיות  :דוברי רוסית ,צרפתית או
ספרדית.
המגשר יעבוד באגף החינוך ברשות.
מטרת העל :
השתלבות מיטבית של תלמידים עולים במערכת החינוך והגברת המעורבות של
המשפחות בתהליך החינוכי.

אוכלוסיית היעד :
תלמידים בגילאי  5ועד  81שנולדו במדינות שבהן מדברים רוסית או צרפתית או
ספרדית .
היקף משרת המגשר :
רשות שבה לומדים  055 – 55תלמידים תאושר עד  5.5משרה.
רשות שבה לומדים  055 – 055תלמידים תאושר עד  5.05משרה.
רשות שבה לומדים  8555 – 055תלמידים תאושר עד  8משרה.
רשות שבה לומדים מעל  8555תלמידים תאושר עד  8.05משרה.
 רשות המעוניינת להגדיל על חשבונה את אחוז המשרה לצורך גישור רשאית
לעשות כן.
 השתתפות המשרד עד חצי מעלות המשרה שאושרה לרשות לכל היותר,
עפ"י פירוט בסעיף הבא .לא תאושר הפעלת המגשר בהקצבת המשרד בלבד.
השתתפות הרשות המקומית :
רשות ממדד כלכלי  -חברתי  – 5 – 8השתתפות הרשות בהיקף של  05%מעלות
המשרה המאושרת.
רשות ממדד כלכלי – חברתי  – 85 – 6השתתפות הרשות בהיקף של  55%מעלות
המשרה המאושרת.
 הרשויות תהינה חייבות בדיווח ,בו יצוין סכום השתתפות הרשות .
 המסמך נכתב בהתאם להסכמה בין משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי כפי
שמופיע באוגדן תנאי עבודה של מרכז השלטון המקומי סעיף  4.0.9מנובמבר
. 0555
פרופיל המגשר :
 .8עלה בעצמו מארץ שבה השפה המדוברת היא השפה אותה הוא מייצג (דוברי
רוסית ,צרפתית או ספרדית)
 .0בעל שליטה בשפה העברית
 .3בעל השכלה אקדמית ו/או ניסיון בחינוך (פורמאלי או בלתי פורמאלי)
 .9בעל יזמה ועצמאות בביצוע התפקיד
 .5בעל יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
 .6בעל יכולת יצירת קשר עם נציגי שירותים וגורמים שונים בביה"ס ובקהילה

 .0בעל רצון ונכונות לעבודה עם כל מרכיבי הקהילה בישוב.

בחירת המגשר:
בחירת המגשר תעשה במשותף עם נציג המשרד (מדריך ארצי) ובאישורו
מחויבות המגשר בעבודתו:
 המגשר יעבוד עם מוסדות החינוך וצוותיהם
 המגשר יעבוד עם המשפחות ועם התלמידים
 המגשר חייב להשתתף בימי העיון שמקיים האגף ,עד  9ימים בשנה
 המגשר יקבל ליווי מקצועי אישי בעבודה ע"י נציג המשרד
הרשויות מוזמנות להיענות להצעה.
קול קורא יפורסם מתאריך  85.80.0583ועד . 38.80.0583
אישור העסקת המגשר לתקופה . 38.80.0589 – 8.8.0589
למידע נוסף יש לפנות לאגף לקליטת לתלמידים עולים
טל' 50 – 5653684 ,50 – 5653605

