
גננת יקרה,

דתך משמעותית, אם יש בך אהבה לפגוש 
אם את קמה בכל בוקר בתחושה שעבו

 שלך נעשית בשיתוף עמיתות, בהתמדה ובהתמקצעות 
ד, אם עבודת ההוראה

וללמ

 יותר – מכתב זה נכתב עבורך!
כדי להיות טובה

הראשונים  בצעדיהן  הבא  הגננות  דור  את  וללוות  להנחות  המעוניינות  השראה  ומעוררות  מעולות  גננות  מחפש  להוראה  וכניסה  התמחות  אגף 
בכניסה להוראה.

זוכרת את שנת ההוראה הראשונה שלך? 
זו שנה המשולה בספרות המקצועית לשנה של “הישרדות“, “טביעה“ או “קפיצה לבריכה ריקה“...

– בידייך האפשרות לשנות זאת עבור הגננת בשנותיה הראשונות, להיות גננת חונכת או מלווה ולסייע בקליטתה  מצב זה אינו מחויב המציאות 
המיטבית. 

מה יצא לך מזה?
התקדמות מקצועית: גננות חונכות מעידות כי תהליך החניכה והמפגש עם הגננות חדשות מרענן את דרכי עבודתן, מעורר בהן עניין וסימני 	 

שאלה לגבי “המובן מאליו“ ומעניק להן הזדמנות להתבונן מחדש על עבודתן. בזכות כל אלה הן התמקצעו והוראתן השתפרה.
:פיתוח אישי תהליך החניכה ולימודו פותח אופק חדש הממוקד בעבודה עם מבוגרים בני דור ה-Y, הנחיה ותמיכה בשלבי כניסה לתפקיד, ומאא	 

פשר פיתוח אישי מגוון.
סיפוק: תהליך החניכה מעניק סיפוק, אתגר והנאה בזכות הקשר המיוחד עם הגננות בראשית דרכן, הליווי והסיוע בתחילת הדרך. 	 
אופק מקצועי: תהליך החניכה פותח אופק נוסף הממוקד בעבודה עם מתמחות וגננות חדשות, ומאפשר עבודה עתידית עם גננות חונכות. 	 
ו-7.2% מהשכר המשולב לחניכת שלוש 	  4.8% מהשכר המשולב לחניכת שתי מתמחות,  גמול כספי: 2.4% מהשכר המשולב לחניכת מתמחה, 

מתמחות. אפשר לחנוך עד שלוש מתמחות. 

מי יכולה להיות גננת חונכת/מלווה?
גננת המועסקת במערכת החינוך ומופיעה במערכות המשרד. 	 
גננת בעלת ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.	 
גננת שהמפקחת המליצה עליה לתפקיד חונכות.	 
גננת המהווה מודל אישי ומקצועי. 	 
גננת המלמדת בשכבת הגיל של המתמחה או הגננת החדשה. 	 
גננת בוגרת הכשרת חונכות, או משתתפת בהכשרה במקביל לעבודתה כחונכת/מלווה.	 



מה עלייך לעשות כדי להתמנות לגננת חונכת או לגננת מלווה? 

חיוביות אז...אם התשובות
לוודא שאת עומדת בתנאים לתפקיד המפורטים לעיל.	 
אלפנות למפקחת ולברר אם ייקלטו באזור הפיקוח שלך מתמחות או גננות חדשות בשנת הלי	 

מודים הקרובה. 
עלייך להירשם לקורס להכשרת חונכות במכללה או בחממה הקרובה ליישוב שאת עובדת בו.	 
לצרף להרשמתך המלצה של המפקחת הישירה למינוי לתפקיד השנה או בשנת הלימודים 	 

הבאה. 

מה נדרש ממך בתפקידך כגננת חונכת?
אחריות לכל היבטי הקליטה של המתמחה.	 
מפגש שבועי שעתי הקבוע בתכנון. 	 
צפייה במתמחה ומתן משוב מקצועי ומקדם.	 
הזמנת המתמחה לצפייה הדדית בגן שלך, להזדמנויות למידה נוספות.	 
שותפות עם המפקחת בתהליכי הערכת המתמחה – “הערכה מעצבת“ באמצע השנה ו“הערכה מסכמת“ בסיומה.	 

מה נדרש ממך בתפקיד גננת מלווה?
הגננת המלווה מלווה את הגננת החדשה בשנת ההוראה הראשונה לאחר ההתמחות ב-20 שעות שנתיות. 

מהו הגמול בתפקיד?
גננת חונכת: אנו שמחים ליידע כי משנת הלימודים תשע“ח גמול החונכות משולב בהרכב השכר של הגננת החונכת בשתי הרפורמות, ומשולם 
בתלוש השכר על פי המפתח הבא: 2.4% לחניכת מתמחה אחת, 4.8% לחניכת שתי מתמחות, ו-7.2% לחניכת שלוש מתמחות. אפשר לחנוך עד 

שלוש מתמחות. 
גננת מלווה: גמול התפקיד הוא עבור 20 שעות ליווי שנתיות ומשולם באמצעות המכללות/אוניברסיטאות.

וכמובן, כפי שציינו, הגמול האישי הוא תהליך חניכה המעניק למורה החונכת/מלווה פיתוח והעצמה אישיים ומקצועיים כאחד, והזדמנות לאופק 
מקצועי עתידי.

מה תרוויח קהילת הגננות מחניכה ומליווי מקצועיים של המתמחה/הגננת החדשה? 
מניעת נשירה של גננות איכותיות בזכות חניכה מקצועית, רגשית וארגונית במהלך שנת ההתמחות.	 
שיפור ההוראה של גננות, ומכאן שיפור המענה המותאם לילדי הגן.	 
העצמת הגננת החונכת/מלווה בהיבט אישי ומקצועי כאחד, ומתן אופק מקצועי, 	 
קידום תרבות של דיאלוג, למידה, התמקצעות, דאגה ואכפתיות בקהילת הגננות.	 

קורסים להכשרת גננות חונכות ומלוות
אפשר להצטרף לקורס ביחידות הכניסה להוראה של מכללות/אוניברסיטאות הקרובות לביתך, בחממת הגננות המתקיימת ביישובך. 

תכנים מרכזיים בקורס להכשרת חונכים ומלווים
שנת ההתמחות בהוראה – עולמה של הגננת המתחילה	 
תפקיד החונך: משמעות, זהות מקצועית, מתחים בתפקיד	 
 	Y-עבודה עם גננות דור ה
עבודה בכיתה הטרוגנית	 
פיתוח כישורי הנחיה והדרכה	 
הדרכת גננות חדשות בתחומי הקשר עם הורים וניהול גן 	 
תקשורת בין-אישית אפקטיבית: בניית אמון, ניהול קונפליקטים	 
צפייה בשיעורים, מתן משוב והערכה 	 
פיתוח יכולת רפלקטיבית בהוראה ובהנחיה	 
ניתוח חומרי ותוצרי למידה 	 
התנסות בסימולציות 	 

ועוד...

ניפגש בקורס להכשרת חונכים
להתראות, אגף התמחות וכניסה להוראה

מידע נוסף על חונכות מתמחים ומורים מלווים באתר אגף התמחות וכניסה להוראה
לבירורים ניתן ליצור קשר עם רכזי קורסי החונכים במכללות/אוניברסיטאות בהתאם לטבלה המצורפת

מסגרת שעות הקורס
ש“ש או  60 ש“ש, וכן כ-Supervision – 30 ש"ש הקורסים יכולות להינתן במודולות של 30

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj
https://mofet-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/yoav_macam_ac_il/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bb5edc4db-6286-45d6-9134-a512aeb44b9c%7D&action=default



