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 ____________: תאריך                      

 
 לכבוד:

 
_________________ 

 
 

 ספר ______________-מנהל/ת בית
 

 תשע"ח – פיתוח מקצועי בית ספרימסגרת נוהל ביצוע 
 

  אה.שעות מרצה לפיתוח מקצועי של סגל הור הוקצו לבית הספר חתשע"אני שמחה להודיעך כי לשנת הלימודים 
 

 לתשומת לבך:
 

התנהלות בלתי תקינה עלולה לגרום לביטול מחייב. ביצוע ההשתלמות המוסדית על פי נהלי משרד החינוך 
 בתשלום שכר מרצים.ההשתלמות, לביטול גמולי ההשתלמות למורים ולחיוב בית הספר 

 רשאים ללמד בהשתלמות מורים. ,מרצים הרשומים במאגר

 .דוא"לת בית הספר בכתב באמצעות ה/אישור ההשתלמות מותנה באישור מפקח
  מורים 25בהשתתפות של  אישור ההשתלמות מותנה

 .הפסג"הים, והעברתו למרכז פי הנהל-אישור ההשתלמות מותנה בחתימה על ספח התחייבותך לפעול על
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
 

 לכבוד
 

 אשדוד מרכז פסג"ה
 

 08-8653094פקס: 
 
 
 

 קראתי את הנהלים והנני מתחייב/ת לפעול לפיהם
 
 
 

 _________________ חותמת המוסד:                    ________________           שם ביה"ס:
 
 
 

 ______________ חתימת המנהל/ת:                   ________________     שם המנהל/ת: 
 
 
 

 ____________ תאריך:
 
 
 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://www.edu-negev.gov.il/


 מ ד י נ ת  י ש ר א ל
 משרד החינוך

 מינהל לעובדי הוראה 
 מחוז דרום

 מחוז דרום מוביל למצוינות
 08-6263116פקס  08-6263114/5, טלפון 84893, באר שבע, מיקוד 610ת.ד.  ,4רח' התקוה 

 negev.gov.il-www.edu , אתר מחוז דרום www.education.gov.ilאתר משרד החינוך   ,www.gov.ilאתר "שער הממשלה" 

 לביצוע השתלמות בית ספריתוהנחיות נהלים 

 
 

 
 ,בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת

 זאב אלדר
 על הפיתוח המקצועי מפקח

 

 מי? מה? מתי?

ערכות ה
 להשתלמות

לתיאום לזיהוי צרכים וגיבוש מסגרת לפיתוח  הפסג"ה מנהלתפגישה עם 
 מקצועי בהתאם

 .שיהיה אחראי על ביצוע בפועלמטעם בית הספר  השתלמות מובילמינוי 
 פסג"הב במפגש הנחייההשתתפות המוביל 

 בי"סמנהל

לפני  פתיחת 
 ההשתלמות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בתום יום לימודים, לא ע"ח שעות פרטניות או שעות  לו"ז מפגשים,קביעת 
 שהייה.
)גוף אקדמי או מרצים  המרצים בהשתלמות בתיאום עם מרכז פסג"הבחירת 

 (במאגר המרציםהרשומים 
 וח מקצועי בית ספרי" על כל פרטיו )מהפסג"ה(.פיתלטופס "בקשה  מילוי 

 בדוא"ל לאישור מפקח בית הספר. המפקח ישלח אישור בדוא"ל.שליחת הטופס 
 60לפחות  אישור מפקחלפסג"ה בצירוף  בדוא"ל )המלא והסופי( הטופסשליחת 

 מועד פתיחת ההשתלמות.  לפני)לא כולל חופשות וחגים(  יום
באתר הפסג"ה )"פיתוח ( 25רישום כל המורים המיועדים להשתתף בהשתלמות )

ההשתלמות לא תוכר למשתלם שלא נרשם באופן רישום למסגרות"(.  –מקצועי 
 .מבעוד מועד מקוון

 
 חשוב מאוד:

ורישום  ממרכז הפסג"ה קבלת האישור  הפורמליאין להתחיל השתלמות לפני 
 .במערכת הפסג"ה כל המורים

)לו"ז,מרצים,תכנים( ואין לשנותה ללא  שאושרה מחייבתההשתלמות  תוכנית
 .)ראו פירוט נהלים( מראשישור ממרכז הפסג"ה קבלת א

מוביל   / מנהל
 ההשתלמות

במהלך 
 ההשתלמות

 
 

)את דף  נוכחות דףבתחילת כל מפגש ובסיומו החתימו את המשתלמים על 
 הנוכחות יש להנפיק מהמערכת המקוונת(

 דיווח בפועל.כרטיס העל )בעט כחול(   והמנהל המרצהאת  בכל מפגש החתימו 
  בתום המפגש:

י ת החתום ע"את דף הנוכחו (08-8653094) למרכז הפסג"ה בפקסהעבירו 
 .המשתתפים

 

  הדיווח כרטיס יש להעביר לפסג"ה )לא בדוא"ל ולא בפקס( את  לאחר כל מפגש
 בבית הספר. עותקלשמור יש  .המקורי )חתימה בעט כחול(

 

עמידה בלוח  הזמנים  סדירה,: נוכחות על ביצוע חובות משתלמים הקפידו
 אישית.מסכמת שנקבע, מענה על משובים, הגשת מטלת השתלמות 

 

 חשוב מאוד:
 20%-ההשתלמות לא תוכר לגמול או לקידום בדרגה למשתלם שיעדר יותר מ

מהשעות, מכל סיבה שהיא )מחלה,מילואים, ישיבות פדגוגיות וכו'( חופשת לידה 
 מותר להיעדר שבועיים מיום הלידה. –

מוביל 
 ההשתלמות

בתום 
  ההשתלמות

 
שבועות  2)עד 

 מהסיום(

 :לפסג"ה )לאשת הקשר( בדוא"ללהעביר  ההשתלמות יש  מסיום שבועיים
המשתלמים )יש לוודא שאכן הוגשו ציונים לכל  כלעבודות לדוגמה וציונים של  3

. במידה ומשתלם לא הגיש העזרו ברשימת השמות של דף הנוכחות –המשתלמים 
 .(יש לציין הסיבה

מוביל  מנהל/
 ההשתלמות
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