
 
 
 
 
 

 משרד החינוך
 

 

 "א כסלו תשפ"אכ

07/12/2020 

 ,למנהלים ולמפקחים שלום רב

 

 בתקופת קורונה בשיעורים כחלק מהערכת עובדי הוראהצפייה הנדון: 

במסגרת הערכת עובדי  נמצאים בתהליכי הערכה של עו"ה / מנהלים. הנכםבימים אלו 

 .ילדים כיתות ובגניבבתי ספר, בלתצפיות נדרשים הוראה הנכם 

מותרת כניסתם של המעריכים הנדרשים בהלימה לנהלי הערכה ברצוננו להבהיר, כי 

]מפקח, מנהל, חונך, מומחה תחום[ בתנאי שאין להם תסמיני קורונה, שיחבשו מסיכה, 

  התלמידים( ואין יותר ממעריך אחד בכתהישמרו על מרחק )ללא אינטראקציה עם 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  ותעל פי תקנוזאת 

-)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, תש"ף

 נקבעה אפשרות כניסה לתצפית כדלקמן: 2020

"מנהל המוסד או מי שהוא מינה לעניין זה, אישר באופן פרטני כניסה של עובד במוסד 

ובלבד שלא יימצא בחדר עם  ...שאינו נמנה עם צוות המוסד, לצורך ביצוע תפקידו 

 עובד אחד כאמור בכל זמן."מהתלמידים יותר 

עובד הוראה בתפקיד  –לעניין גן ילדים "...:כן צוין בתקנות כי ניתנת אפשרות כניסה 

, ובלבד ...לגן ילדים,  ...הדרכה להדרכת הגננות וקידומן המקצועי, רשאי להיכנס 

()ב(, כי אין יותר מגורם אחד כאמור בתוך הכיתה 2שמתקיים האמור בתקנת משנה )ג()

רשים מגע בכל זמן, וכי הטיפול, התצפית, האבחון המקצועי או ההדרכה החינוכית אינם דו

 פיזי ויתבצעו במרחב נפרד ככל האפשר."



 
 
 
 
 

 משרד החינוך
 

"אדם הנכנס למוסד במסגרת הפעלת סמכויותיו הנתונות לו לפי דין, בנוסף, נקבע בתקנות 

חינוך הנכנס לצורך מילוי עובד משרד ה –ובכלל זה במוסד שבפיקוח משרד החינוך 

                                                       תפקידו. 

 

ניתן לפנות למדריכות הערכת עובדי הוראה/ התמחות וכניסה  בכל שאלה /הבהרה

    להוראה

 בברכה,        

                                                                                                                                                       

 

                                                                

 רונית איינהורן       גלי נהריד"ר 

 ממונה אגף התמחות וכניסה להוראה                    ממונה על הערכת עובדי הוראה ומנהלים 

            

 

 העתקים : 

 מנכ"ל  משרד החינוך  -מר עמית אדרי

 מנהלי מחוזות 

  מפקחי מחוזות 

 מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

 יועצת משפטית, לשכת יעוץ משפטי -גב' אילת מלקמן

 גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

 חינוך קדם יסודי                   -מנהלת אגף א' -גב' אורנה פז

 פדגוגיגב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המינהל ה

 גב' איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות

 מנהלת אגף חינוך יסודי -גב' אתי סאסי

 מנהלת אגף חינוך על יסודי -גב' דסי בארי



 
 
 
 
 

 משרד החינוך
 

 מנהלת תחום רווחה ומינוי מנהלים  -ב' שרית ארבלג 

 מנהלי תחומי כח אדם בהוראה במחוזות 

 מדריכות התמחות וכניסה להוראה 

  עובדי הוראהמדריכות הערכת 

 

 


