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 9-7פיתוח מקצועי בדרגות  הנחיות 

 שנה"ל תשע"ועדכון 

עובד לשיפור היכולות הרפלקטיביות של  מכוון 7-9 ,  בדרגות הוראה עובדי של המקצועי הפיתוח

 שתורם וכמי שייך,  הוא אליה המקצועית בקהילה חברכ ,בתחומי הלמידה וההוראהההוראה 

    .ועמיתים שותפים של המקצועית להתפתחותם

יש לתת אמון ביכולות של עובדי ההוראה לכוון את  כי התפיסה על מושתתים התפתחות שלבי

 של עובד ההוראה  הפנימית ההנעה על מבוססים הםהמקצועית מתוך אוטונומיה, ו התפתחותם

 .וללמד" ללמוד"

 לחינוך  אקדמיים במוסדות למידה מערך על יתבססו ,אלה בדרגות המקצועי הפיתוח תהליכי

 מתן תוך  ,ויישום חקר תהליכי על מבוסס עמיתים שיח ויכוונו יאפשרו  אשר  ובמרכזי הפסג"ה

 .החינוך בשדה וצריםוהת התובנות הטמעת על דגש

 

 שעות 30, עיוניות שעות 90 מתוכן, שעות 150 של בהיקף שנתיים במהלך מתקיימים  הלימודים

 תחום כלבהיוזמה / המחקר  של וכתיבה חקירה, תכנון שעות 30-ו עמיתים והנחיית אישי ליווי

 ספרית.-בית לימודים שנת לאורך ליישום ניתן ואשר עובד ההוראה ל המתאים חינוכית פעילות

 נדרשים לתהליכים המתייחס ידע של מושכלת הבניה תוך ייעשו ויישומןהיוזמות/ מחקר  פיתוח

 בעלי גורמים לידיעת להביאן יהיה שניתן כך ,ותיעודן תרומתן והערכת רצויות תוצאות להשגת

 .המורה עובד בו הספר בית ובתחום בכלל וההוראה החינוך בתחום מקצועי  עניין

 
 הנחיות:

 
  .שנהכל בשעות  75תקיימת במהלך שנתיים, מדולרית וומהיא  7-9בדרגות כל תכנית  .1

נה א' ושנה ב', שמלאה, ללמוד תכנית  ברצף, אך עליו מורה אינו חייב ללמוד את השנתיים .2

 .התהליך רכיבו ,התוצר רכיבתיאור  עבודה הכוללת ו לפתח יוזמה/מחקר

 מתכנית לתכנית, ממוסד ,המעוניין לשנות את מסלול לימודיו הוראה עובדבמקרים חריגים,   . 3

 בקשה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז אליו הוא משתייך, לקבלת  עליו להגישלמוסד,       

 (1)נספח  אישור.      

 מוסד בו למד ולהציגו במוסד בו הוא מעוניין .   בעת המעבר ממוסד למוסד יש להציג אישור מה4

 להמשיך את לימודיו.      

 א' לשנה ב'  על מוסדות הלימוד לוודא כי כל לומד ישלים לימודיו ברצף משנה  . 5
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  75ללמוד  ואילך בהם  6 בעלי דרגהרשאים המורים בתי ספר הנמצאים בגמישות פדגוגית, ב.   6

  שנה , במידה וימשיכו (  שעות לתכנון ופיתוח יוזמה/מחקר 15שעות למידה +  60)שעות       

 ג"הפסויפנו ללמוד במוסד אקדמי ובמרכזי ולא במידה שעות,  150בבית ספרם יצברו וספת נ      

 בתכנית בשנה א' שעות  150ללמוד יתחילו  . 7-9בתכנית לדרגות        

 ואילך שלמדו שנה א'  להמשיך  6בבתי ספר הנמצאים בגמישות פדגוגית, על מורים בעלי דרגה   . 7

 וללמוד בשנה ב' ולהשלים את  התכנית במלואה.      

 

 טובה,בברכת גמר חתימה 

 ד"ר  מירי גוטליב,

 מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה

 העתקים:

 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

 אילנה רוזנברג, מנהלת גף פיתוח מקצועי לעו"ה

 מפקחים על הפיתוח המקצועי במחוזות

 מוסדות אקדמיים לחינוך ובתי הספר לחינוך באוניברסיטאות

 מרכזי פסג"ה

 עובדי הוראה טיפול בפרטמרכזת איילת קנטור, 

 המורים ארגוני

 הנהלת האגף
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 טופס מקוון(באתר האגף נפרסם בצירוף ): 1נספח מס. 
 

 7-9בתכנית בדרגות  בקשה לשינוי מסלולטופס 
 

 :עובד ההוראה המבקש א. פרטי
 

 __שם פרטי________________ .1

 __שם משפחה______________ .2

 ____________________טלפון .3

 דוא"ל___________________ .4

 ותק בהוראה_______________ .5

 דרגה ב"אופק חדש"______________ .6

 
 נתוני העסקה:ב. 
 
 . שם המוסד החינוכי_______________1

 המוסד החינוכי _____________. טלפון 2

 _____________________ . תפקיד/ים2

 משתייך___________. מחוז אליו את/ה 3

 
 פרטי הבקשה:ג. 
 
 נושא הבקשה:______________________________________________ . 1
 
 .  מוסד לימודי שבו לומד עו"ה____________________________________2
 
 . מוסד לימודי אליו מעוניין/ת  לעבור_______________________________3
 
 סיבת הבקשה:. תיאור מפורט כולל 4

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 ______________________________ד. אישור המפקח על הפיתוח המקצועי 
 __________________חתימה___________________        שם   ומשפחה     


