
 
 מדינת  ישראל
 משרד  החינוך

 המינהל הפדגוגי                               מינהל עובדי הוראה
 יסודי -האגף לחינוך על  הערכת עובדי הוראה והניהול

 

 לכבוד

  מנהל/ת בית ספר

 שלום רב , 

 הזמנה להדרכה מקוונת בנושא:

 "בחטיבה העליונה מערכת "הערכת עובדי הוראהשימוש ב

, לומד ארגון של בתרבות ה"עו של המורכבת עבודתו על מקצועית התבוננות לבסס בא והמשוב ההערכה תהליך
 הפדגוגי השיח את ומרחיב מבסס זה תהליך העליונה.המורים ובעלי התפקידים בחטיבה  הערכתכלי ל באמצעות

 . תפקיד בעלוכ  כמורה בודתובמהלך ע ,שונים זמן בצמתי, ההוראה עובד של המקצועית ולהתפתחות לשיפור ומכוון
נפתח לתיעוד במערכת  מיועד גם לצורך קביעת הזכאות לקידום עפ"י הסכם עוז לתמורה, בימים אלהזה  תהליך 

 בהלימה לנוהל ומודל ההערכה שנקבע בהסכם. המקוונת להערכת עו"ה

 כותי באופן זמין וידידותי. אנו מבקשים להעביר אליכם את המידע והכלים לתהליך הערכה אי

כלי כלהערכת מורים, לקליטת אחיד אינטרנטי  מינהל תקשוב ומערכות מידע כלי פיתחנו יחד עם  לצורך כך 
ומאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, ביה"ס והמערכת  הווה מנוף נוסף להתפתחות המקצועית של כלל המורים, המ

של מינהלת יישומי מחשב ושל   ,קיים הדרכה מקוונתנ בשנה הנוכחית כולה. כחלק מההיערכות לתהליך ההערכה 
וכן יינתנו הסברים מקיפים על תהליך  במסגרתה יוצגו החידושים במערכת,הגורמים המקצועיים השותפים,  

 במערכת המתוקשבת. עצמית סגן המנהל, והערכה עובד ההוראה,  הערכת

 השתתפותכם בהדרכה חיונית להצלחת תהליך ההערכה!

 המעריכים בבתי הספר. בעלי התפקידים ולכל הדרכה זו חיונית וחשובה למנהלים 

 רישום להדרכה בלחיצה על הקישור בטבלה הבאה:

 תאריך
שעת התחלה )לא כולל זמן להתארגנות 

 והתחברות(*
שעת סיום )לא כולל זמן לשאלות 

 ותשובות(**

10/02/2015 18:00 19:00 

16/02/2015 14:00 15:00 

24/02/2015 14:45 15:45 

26/02/2015 18:00 19:00 

 http://www.education.gov.il/manbas  או דרך אתר המינהלת בכתובת

 בברכה
 אסתי יוסף 

 הערכת עובדי הוראה והניהולממונה 
 

 דסי בארי                  
 די ומנהלת אגף א' לחינוך על יס                        

 העתק: 
 סמנכ"ל בכיר ומ. המינהל הפדגוגי  -מר אריאל לוי 

 סמנכ"ל בכיר ומ. מינהל עובדי הוראה -מר איל רם
 מנכ"לית ראמ"ה –חגית גליקמן  ד"ר
 מנהלת תחום הערכת עו"ה ראמ"ה  –הרטף חגית  ד"ר
 סמנכ"ל מדע טכנולגיה ותקשוב  –עופר רימון  דר' 

 מינהל מדע וטכנולוגיה  –מנהלת תקשוב מערכות בחינוך  –גב' ריקי נחמיה 
 מינהל תקשוב מנהל פריייקט ,  –מר אליק שרון 
 מנהלי מחוזות 
 מפקחי מחוזות

 רפרנטים להערכה 
 עו"ה מדריכות ארציות הערכת 

https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=sgz0-QI66UqLm-VDwtreCAA8cGbI2tBIW6F3gofsWaZ6xFS9QH8PqZc38efM8enJd0VALt6WbOI.&URL=http%3a%2f%2fwww.education.gov.il%2fmanbas

