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הערכה רבה על בחירתכם 

להשפיע ולהיות בעבור  

.  דור המורים הבא

שתהיה שנת חונכות 

,משמעותית ומעצימה

רחלי



ח וידיעת  "מורים חדשים המצטרפים למקצוע של

הארץ מלווים על ידי חונך המעניק תמיכה הן  

בתחומי ההוראה והן בתחומי הקליטה  

.וההתנהלות במחוז



?מה כוללת שנת חונכות

.מתמחה-מפגש חונכות שבועי קבוע בן שעה חונך. 1

ומשוב  (שניים בכל מחצית)שיעורים של המתמחה בארבעהצפייה.2

.הערכה לאחר כל שיעור

(.15.12-15.01)משוב אמצע שנתי בשותפות עם המנהל . 3

.  30.06-השנה עד הבסיוםת.המנהלעםבשותפותמסכמתהערכה.4

תיעוד תהליך החונכות וההתפתחות האישית והמקצועית של . 5

. המתמחה לאורך השנה



?מה התגמול למורה החונך

משכר המשולב בעבור חונכות למתמחה  2.4%גמול החונכות הינו ❑

.חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים בשנה–אחד 

7.2%חונכות לשני מתמחים וגמול של המשולבמהשכר4.8%גמול של)

(.מהשכר המשולב לחונכות של שלושה מתמחים

.השכרבתלושמשולםהחונךגמול❑

אישית ומקצועית של החונך בתהליך החניכה  והתפתחותלמידה❑

.למורה מתחיל



:ההיבטים בהם מתמקד תהליך החונכות

.וניהול כיתההוראה–מקצועייםהיבטים➢

.העבודהתרבותעםובהיכרותהספרבביתקליטה–ארגונייםהיבטים➢

.המקצועיתהזהותועיצובלהוראהכניסהבתהליך–רגשייםהיבטים➢

.משוב והערכה בתהליך התמקצעות המורה המתמחהמתןהיבטי➢



הוראה וניהול כיתה–היבטים מקצועיים 

:ספריהביתבמרחבהתפקידיםבעליפוטנציאלעםהיכרות

.יועצות,כיתותמחנכי,תקשוברכז,מקצוערכז

,לכםלזמןיכולהמקצועייםהיבטיםעלהמתמחהעםעבודה

בהמשמעותיתהדדיתוהפרייהמשותפתלמידהשלתהליך,החונכים

.חלקואתתורם(וחונךמתמחה)אחדכל



קליטה בבית הספר –היבטים ארגוניים 

.ובהיכרות עם תרבות העבודה

.וודאות-ואירבהבעמימותמאופיינתההתמחותשנת

,האפשרככל,להעניקינסושהחונכיםחשוב,והעמימותהמורכבותלאור

.בהירות-איקיימתלגביהםבנושאיםלמתמחהוודאותסדר

בוהעבודהונורמותהספרביתנהליאתלמתמחהיתווךהחונךכימומלץ

.השנהבמהלךהצפויותהעבודהדרכי,וכן



בתהליך כניסה להוראה –היבטים רגשיים 

ועיצוב הזהות המקצועית

חווייתהואההתמחותשנתאתהמאפייניםהקשייםאחד

.המתמחההמורהשלבדידות

,כתומךעבורושםולהיותזהלנושאלבלשיםהחונךעל

.מחבר,מעודד



היבטי מתן משוב והערכה בתהליך התמקצעות  

.המורה המתמחה

מהמתמחיםחלקידיעלנחוויםוהמשובהערכהתהליכי

עםלשוחחהחונךעל,ולכןחששומעורריםכמבחן

קשובולהיותוהמשובהצפייהתהליךלקראתהמתמחה

.לצרכיו



המתמח-חונךקשר

להצלחתהמפתחהואלמתחנךהחונךביןהבינאישיהקשר

מרחבלהבנותהחונךהמורהובאחריותהחונכותתהליך

,פתוחהתקשורתעלהמבוססמשמעותיקשרליצירת

.אמוןויחסיקבלה,אמפטיה,הדדיות,שיתוף



המלצות לביסוס הקשר הבינאישי

ותיאוםהיכרותמפגש–המתמחההמורהעםפניםאלפניםמפגש:ציפיותותיאוםהיכרותמפגש❖

.המשותפתועבודתכםהחונכותתהליךלקראתציפיות

במידתקשרעמכםליצורבנוחירגישהמתמחהכידאגו-המתמחהעםועקבירציףקשרקיום❖

.הצורך

לבנייתתשתיתמהווההתיעוד-למתמחהאישיתלמידהתוכניתובנייתהחונכותתהליךתיעוד❖

חונכותמפגשכלבסיוםכימומלץ.המתמחהשלהמקצועיתלהתפתחותואישיתעבודהתוכנית

.הבאהמפגשיעדיעלוחשיבההמתמחהעםשהיההמפגשלתיעודדקותכמהתקדישו

בחודשהמקצועיתוהתפתחותוהתקדמותותהליךעללהתבונן,המתמחהעםלשבתמומלץלחודשאחת

בתהליךלהתמקדחשובבהםהנושאיםאתולתכנןקדימהולהתבונןהחודשמפגשיאתלתעד,שהיה

.החניכה



המלצות לביסוס הקשר הבינאישי

צפייה בשיעורים❖

.שלכםבשיעוריםלצפייההמתמחהשלהזמנהכוללהחונכותתהליך

לותסייעמרחוקובהוראהבכיתהשלכםבשיעוריםהמתמחהצפיית

.ההתמקצעותבתהליך

אמוןשלקשרתבססבשיעורכםלצפייההמתמחההזמנת,בנוסף

.המתמחהעםביחסכםוהדדיות



היבטים טכניים שכדאי לוודא עם  
:המתמחה

.ס"מסר מסמכי קליטה במזכירות ביה✓

,  השכלה: החינוך וצירף את המסמכיםבמשרדפתח תיק✓

ל או  שירות "תעודת שחרור מצה, ח"קו, העסקה קודמת

.אישור מקרן פנסיה, צילום המחאה, לאומי

.במכללת אורנים' סטאזנרשם לסדנת✓



:מתווה לתיעוד מפגש חונכות שבועי

:שם המורה

:במפגששעלונושאים

:חוזקות המורה המתמחה

:המתמחההמורהאתגרי

:לעצמוהציבשהמורהיעדים

למידה  , נושאים להתבוננות, החלטות)לקראת המפגש הבא 
(:ועוד



תיעוד צפייה בשיעור

הוראההתנהגויותלהציףהינההפדגוגיהשיחמטרת

הוראהוהתנהגויותהמורהוהעצמתלחיזוקאפקטיביות

.ולמידההתבוננותלשםושאלותתהיותבכםהמעלות

ציטוטיםשיותרכמהולתעדלכתובחשובהצפייהבמהלך

למען,זאתבשיעורהתנהגויות,וכןוהתלמידיםהמורהשל

.קונקרטיותדוגמאותעלהשיחביסוס



קבי גוטמן' את דרביוטיובכדאי לראות ? על מה מסתכלים בשיעור

הבדלים בין משך הזמן המיועד לשיעור לבין הזמן בפועל לפעילויות של הוראה  -

.ולמידה

.התלמידים המשתתפים בשיעור השתתפות פעילה או סמויה'מס-

.גיוון בהוראה ומשימות-

.  ניהול הכיתה-

.בהוראהבהירות-

.הערכה אחרות-למידה-זמן המוקדש לתרגול או למשימות הוראה-



,  בהצלחה רבה

רחלי און

הפעילות הגבוהה ביותר  "

שבן אנוש יכול לעסוק בה היא  

,  למידה לצורך הבנה

"כי להבין פירושו להיות חופשי
שפינוזה


