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 2019מרץ    טתשע" אדרירושלים, 
 

 אל: המפקחות על גני הילדים
        

 שלום רב,
 

 טלשנת הלימודים תשע"מתמחות נות נהערכת גהנדון: 
 

מצע  מהווהתכליתו של תהליך ההערכה היא שיפור ביצועי הוראה ולמידה בגן הילדים. ההערכה 

המתבססים על תרבות שבה למידה, הוראה  חשוב לקידום תהליכים לשיפור האיכות המקצועית

שלובות זו בזו ומעגנות את תכליתו ותפקידו המרכזי של גן הילדים. הוהערכה מהוות פעולות 

משוב,  ושיחות צפייה, חונכות תהליכי התקיימו שאכן חשוב לוודא המסכמת ההערכה במסגרת

 כמו כן, חשובה שקיפות ושיח פתוח עם המתמחה.. כנדרש

בכלי הערכה, שנבנה בהובלת הראמ"ה, האגף להתמחות , מתוקשבת נתמך במערכת כל התהליך

המערכת המתוקשבת וכניסה להוראה, האגף לחינוך קדם יסודי ויחידת הערכה במטה. באמצעות 

 לגננות מתמחות מצורף . ההערכה כלי את. מגיעות אלינו תוצאות ההערכה

 מועדי הדרכה מקוונת יפורסמו בהקדם,  

 .ולמתמחים לחונכים, למנהל מיועדת והיא, התהליך של מיטבי ביצוע לצורך חיונית ההדרכה
 

השונים, כמו גם הנחיות לגבי לאופן מילוי ההערכה על ידי המעריכים  התייחסות תהיה בהדרכה

 .התהליך בסיום ל"בדוא המכתב וקבלת ההערכה בתוצאות צפייה

. מתוקשבים יישומים מינהלת אתר דרך או, בטבלה הקלקה באמצעות להדרכה להירשם תוכלו

, למערכת הזדהות סיסמת לבירור. 03-9298111': בטל התמיכה למוקד לפנות ניתן סיוע לקבלת

 .03-9298888'  בטל סיסמאות למוקד לפנות ניתן

 הלימודים לשנת בהוראה מלהשתבץ חסום יהיה, הערכה ללא שנותר מתמחה, לבכם לתשומת

 .בזמן ההערכה אפוא למשלוח דאגו אנא. הבאה, ולא יוכל להמשיך לעסוק בהוראה

 

בגננת  עזר לשם כךי, ניתן לה30.6.19עד לתאריך  המקוונתבמערכת ההערכה המסכמת תשוגר 

, החונכתהערכה שיטתי על ידי ליווי ומבוססת על קיום תהליך המתמחה הערכת הגננת  החונכת.

מתמחה והחונכת תבצענה ההמתמחה.  הערכה עצמית שלתהליך המתקיים בדיאלוג וכולל גם את 

לאסוף מגוון ראיות תומכות מומלץ תהליך הבמהלך את תהליך הערכה לפני הערכת המפקחת. 

הראיות התומכות יהוו בסיס לדיאלוג בשיחת המשוב כמפורט במסמך קווים מנחים. הערכה, 

  המסכמת.

לגננות מתמחות ולגננות  ראויה קליטה הבניית תרבות להמשך להיערך חשוב, זאת בהזדמנות

 מלוות"ו" למתמחים חונכות" לשמש הראויות הגננות את בצוותים שלכן תאתרו כי חשוב. חדשות

 פיתוחם במסגרת, ומלווים חונכים להירשם לקורסי הכשרת בפניהן ותמליצו", לגננות חדשות

 מתווה במסגרת מוכרים והם, ובאוניברסיטאות לחינוך במכללות מתקיימים הקורסים .המקצועי

ניתן בהחלט ליצור קשר עם רכזי הקורסים במוסדות האקדמיים,  ".לתמורה עוז"ו" חדש אופק"

 על מנת לתכנן קורסים ייעודיים לחינוך הקדם יסודי בלבד.
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 זהותן גיבוש בעת ולהעצימן לגננות המתמחות ולגננות החדשות לסייע נועדו והליווי החונכות

 .החברתי והפן יהאיש הפן, המקצועי לפן התייחסות תוך, בהוראה דרכן בראשית, המקצועית

 וליווי חונכות לביצוע דרך ומתווים מאד משמעותיים הם ומלווים' חונכים להכשרת ה'קורסים

 . ראויים

 לשאלות. בהוראה למתמחים והחונכות ההערכה תהליכי בקידום סיועכם על לכם נתונה תודתי

מלי ליבוביץ, האחראית על הכניסה של הגננות המתמחות  לגב' לפנות ניתן נוספים ולברורים

 והערכתן, באגף ההתמחות והכניסה להוראה: והחדשות

 lmolly@bezeqint.net, כתובת מייל:  052-2449056טלפון: 

 פיירסטיין האחראית על הערכת המתמחים: אסתי לד"רו

 estifa@education.gov.il, כתובת מייל:  054-4934981: טלפון

 

 . כל הטפסים וקישור למערכת המקוונת באתר האגף

taj/mitmahim/harcha/nohal.htmhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/s 

מפקחת רפרנטית על ההתמחות, מדריכה כוללות: ועדות ערר לקדם יסודי ח החל מתשע"

  . בהתאםהמוזמנות המחוזית ונציגות הפיקוח 

 

 ,בברכה

 
 ד"ר שרה זילברשטרום
 מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

 :העתק
 המשרד ל"מנכ, שמואל אבואב

 מינהל עובדי הוראהאיל רם, סמנכ"ל ומנהל 

 , מנהל המינהל הפדגוגימירי נבון

 סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר לכוח אדם בהוראה

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודיאורנה פז, 

 ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכת עו"ה, ראמ"ה

 מנהלי תחומים ורפרנטיות גני ילדים בכוח אדם בהוראה במחוזות

 להוראה בחינוך הקדם יסודי וכניסה התמחות נושאל הרפרנטיות המפקחות

 מנהלי תחומים ורפרנטיות גני ילדים בכוח אדם בהוראה במחוזות

 שלב הכניסה להוראה במחוזות, בחינוך הקדם יסודימדריכות 

 להוראה וכניסה התמחות ענף חברי

 ובאוניברסיטאות במכללות להוראה וכניסה התמחות רכזי
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 :במחוזות יות על שלב הכניסה להוראהאהאחר למדריכות לפנות ניתן, שאלה בכל

 
 נייד המדריכה/דוא"ל המדריכה המחוז

 הדס ברין    מחוז ירושלים
054-4842878 

hadasbrin@gmail.com מחוז מנח"י  

 054-8053573 סמדר בן שיטרית מחוז צפון 
Smadarben@gmail.com   

 057-6441317 סברינה יזהר  מחוז חיפה
isabrin@walla.com  

 052-3426864 רחלי יוסף מחוז מרכז 
Rachelleyosef@gmail.com 

 052-84334888 אילנה הנדלמן  מחוז ת"א 
imhendelman@gmail.com 

 

 054-4297491 אנה גלפר   מחוז דרום
Galper.anna@gmail.com  

  מחוז חרדי
 

 

 050-2175662 זהבה זאבי
Zehavadn@gmail.com 
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