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 22:00 – 07:30 ה' בין השעות-ימים א' שעות פעילות:

 
 

 
                             

 ת/למנהל אגרת
 בהוראה למתמחים תיאודות משוב אמצע שנ

   
 מנהל/ת יקר/ה

 
בתחילת שנה הלימודים צרפת מתמחה/ מתמחים לצוות ההוראה בבית ספרך. בימים אלו עליך ועל החונך לקיים תהליך 

ית, כחלק מתהליך הערכה כולל שבסופו נקבעת משוב אמצע שנתי  על מנת לקדם את המתמחה/ מתמחים בעבודתם הפדגוג
 מידת התאמתם לעבודה חינוכית במערכת החינוך.

 
, לפני משוב אמצע שנהלפחות פעם אחת יצפה בשיעור   –המשוב של המנהל והחונך יתבססו  על תצפיות במתמחה, המנהל 

במפת המימדים ההערכה שמופיעים . בשיחה יתייחסו המעריכים לרכיבי יצפה לפחות בשתי תצפיות בשיעור –והחונך 
בהסתמך על דוגמאות ספציפיות בעבודת ( נקודות חוזקה 1להערכת מתמחים, תוך התייחסות להיבטים הבאים: )

המלצות ספציפיות ודרכי ( 3; )בהסתמך על דוגמאות ספציפיות בעבודת המתמחה דורשות שיפור( נקודות 2; )המתמחה
 פעולה להמשך.

 
  , כאןלמצוא את כלי ההערכה ניתן 

 
את  המשוב האמצע שנתי המלא יש לשמור בתיקם האישי של המתמחים בבית הספר ועותק נוסף יימסר ידנית למתמחה 

כל שנת הלימודים ובסופה, יוערך הערכת המתמחים מתבצעת לאורך פות מלאה(.  )הערכת המתמחה חייבת להתקיים בשקי
 המתמחה במערכת הערכת עו"ה בתהליך הערכה מסכמת מקוונת.

 
 עוד על משוב אמצע שנה:

 
. מטרת המשוב היא לתת למתמחה משוב בנוכחות מנהל, חונך ומתמחה 'משוב אמצע שנה' מתבצע בשיחת משוב פדגוגית

הסתכלות המנהל והחונך כדי לסייע לו בהמשך התפתחותו המקצועית. משוב זה מבוסס על בעל עבודתו,  מפורט ומנומק
. במסגרת השיחה יש לתת מקום ועוד : צפייה במתמחה ושיחות חונכות שוטפותגוןכבעבודתו של המתמחה בבית הספר 

ה בהם במהלך פרק הזמן למידה, שהתנס-בפני המעריכים את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראהלמתמחה להציג 
לו ההזדמנות להגיב על המשוב.  ןותינת שהוא עובד בבית הספר, ישתף בהערכתו את תהליכי הקליטה שלו בבית הספר

 .הכוללת עדויות שיחת המשוב תכלול התבוננות רפלקטיבית של המתמחה חשוב כי
 
 הן למקבל  לעיתים שיחת המשוב אינה שיחה קלה,הליך המשוב הוא תהליך חשוב מאין כמותו, ת

. להלן סרטון קצר שהפקנו , לאורך כל התהליך חשוב שהמשוב ישקף בהלימה מלאה את תפקודוהמשוב והן לנותן המשוב
 . מפגש בין מנהלת בית ספר ומורה -אודות מתן משוב

 
 

 בברכה
 
 

    ר גלי נהרי        ד"
  רונית איינהורן

 ממונה על הערכת עו"ה ומנהלים                                                  אגף התמחות וכניסה להוראה מונהמ
          
         

 
 עו"ה סמנכ"ל ומנהל מינהלהעתקים:   איל רם, 

 סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה                  
 איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות                  

 מנהלי המחוזות                  

http://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-midyear-feedback.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-midyear-feedback.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded

