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 2018 מרץ   חתשע" ניסן ירושלים, 
 

  מתמחה בגן הילדיםהאל: 
        

 
 שלום רב,

 
 חלשנת הלימודים תשע"מתמחות נות נהערכת גהנדון: 

 
 

 בהצלחה!לקראת תהליך הערכה המסכמת מעדכנות לגבי התהליך ומאחלות לך 
 

תכליתו של תהליך ההערכה היא שיפור ביצועי הוראה ולמידה בגן הילדים. ההערכה 

המתבססים על תרבות  מצע חשוב לקידום תהליכים לשיפור האיכות המקצועית מהווה

שלובות זו בזו ומעגנות את תכליתו ותפקידו השבה למידה, הוראה והערכה מהוות פעולות 

צוות חשיבה משותף לאגף לחינוך קדם יסודי, יחידת הערכת עובדי המרכזי של גן הילדים. 

אדם בהוראה התכנס גם -חוראמ"ה וכאגף התמחות וכניסה להוראה, וניהול, הוראה 

וקישור למערכת כל הכלים . בגן ת המתמחותשנה על מנת  לתת מענה לסוגיית הערכה

בקישור המצורף: המקוונת נמצאים 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/staj/mitmahim/harcha/nohal.htm 

    

. מערכת המקוונתבהערכה החדש, בכלי הההערכה המסכמת תתבצע : גננות מתמחות

במערכת ההערכה המסכמת תשוגר מועדי הדרכה במערכת המקוונת מפורטים בהמשך. 

הערכת הגננת  בגננת החונכת. עזר לשם כךי, ניתן לה30.6.17עד לתאריך  המקוונת

תהליך המתקיים , החונכתהערכה שיטתי על ידי ליווי ומבוססת על קיום תהליך המתמחה 

את מתמחה והחונכת תבצענה ההמתמחה.  הערכה עצמית שלבדיאלוג וכולל גם את 

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

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

  המשוב המסכמת.

 

לפנות למדריכות ברשימה המצורפת הערכה המקוונת ניתן ביצוע במידה ויתעורר קושי ב

 כל הטפסים וקישור למערכת המקוונת באתר האגף. 

 

 תוף הפעולהישבברכה ובתודה על 

 

                   רונית איינהורן                                                            ד"ר שרה זילברשטרום     

     עו"הממונה על הערכת                                                               מנהלת אגף התמחות      
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 העתקים: 
 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית

 ומנהל המינהל הפדגוגי בכיר ל "אריאל לוי, סמנכמר 
 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה מר 

 , מנהלת אגף בכיר לכוח אדם בהוראהגב' סוניה פרץ
 ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
 ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכת עו"ה, ראמ"ה

 סימה חדד, מנהלת האגף הקדם יסודי 
 פנינה אלתר, מפקחת ארצית אגף לחינוך מיוחד 

 מדריכות הערכת עובדי הוראה ומינהל
 אה במחוזותח אדם בהורורפרנטיות גני ילדים בכמנהלי תחומים ו

 
 הדרכה במערכת המקוונת יתקיימו במועדים: מועדי 

 קישור לרישום להדרכה  שעות   תאריך 

 טופס הרשמה 18:30 – 17:30 באפריל 9יום ב' כ"ד ניסן,  

 טופס הרשמה 18:00 – 17:00 לאפריל 15יום א' ל' ניסן,  

 

 :במחוזות יות על שלב הכניסה להוראהאהאחר למדריכות לפנות ניתן, שאלה בכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נייד המדריכה/דוא"ל המדריכה המחוז

    מחוז ירושלים
 הדס ברין 

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  

 אליסיה דוידובסקי מחוז מרכז 
 
 
 

 08-946401 רחלי יוסף

052-2218106 

alda@netvision.net.il 

052-3426864 
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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