
;



;

תחילת המסע 
א"תשפ–שנת התמחות 



;

מחוז מרכז
–שושי גוטמן ' הגב

סגנית מנהלת המחוז



;



;

נתונים מחוזיים

382,000

תלמידים

4209

מוסדות  
חינוך

יהודי64%

ד"ממ24%

ערבי12%

31,970

עובדי הוראה



;

נתונים מחוזיים

עיריות

מגזר יהודי16•

מגזר ערבי4•

מועצות  
אזוריות

מגזר יהודי12•

מועצות  
מקומיות

מגזר יהודי21•

מגזר ערבי3•

רשויות56



;

נתונים מחוזיים

מרכזי העשרה

30

מוסדות חינוך

חינוך מיוחד

על כל הרצף

•438

מוסדות חינוך•

על יסודי

•193

מוסדות חינוך•

יסודי

•397

מוסדות חינוך•

קדם יסודי

•2828

מוסדות חינוך•



;

ורדה אופיר



;

:יצירת קשר

.ה"עופתיחת פניה מקוונת דרך אתר פורטל 

*6552: טלפון מוקד מידענים ארצי

https://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx

https://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx


;

–דליה עמנואל ' דר
אגף התמחות וכניסה להוראה ורכזת 

חממות ארצית



;

מחוז מרכז
–יחידת הערכה 

יפעת , אפרת קלייטמן, אורית שרעבי
רחלי יוסף, מיכל ברק, לנציאנו



;

אבני הדרך של המחוז

בסביבה  וארגוניתמנהיגות פדגוגית 
משתנה



;

אבני הדרך של המחוז

הוגנות ושוויון הזדמנויות



;

אבני הדרך של המחוז

יכולות כלל הלומדיםומיצויקידום הישגים 



;

של המורים  –החברתי והקהילתי , האישי–עבודת החינוך היא הרחבת איכות האני "

פדגוגיים הצרים  -והתלמידים באופן כזה שבית הספר יפרוץ את  גבולותיו החינוכיים

ויהווה מרחב חינוכי משמעותי לעיצוב חייו האישיים של מוריו ותלמידיו ולעיצוב פני  

(משה הרשקוביץ" )הקהילה והחברה בכללה



;

https://www.youtube.com/watch?v=RkvmmlHJ5FE


היבטים ארגוניים

היבטים רגשיים

היבטים מקצועיים

תהליכי הערכה

–שנת התמחות 

א"תשפ



;

א"תשפ–שנת התמחות 

היבטים ארגוניים

הרשמה לסדנת התמחות 
(חממה/אוניברסיטה/מכללה)

עבודה בלפחות שליש משרה לחצי שנה

מורה חונך

תהליכי הערכת המתמחה



;

על המתמחה לעבוד בתחום ובשלב החינוך אליו למדו* 

לא שעות עוזרי הוראה מטעם הרשות, רק בתקן–שעות קורונה * 



;

מסגרות המאושרות להתמחות



;

מסגרות המאושרות להתמחות



;

חונכות למתמחה

חונך
.מורה שמוצמד למתמחה בשנת התמחות ומספק תמיכה רגשית ומקצועית

. לתמיכה ולפתרון בעיות, מהווה כתובת להתייעצות
.עוזר בהתפתחות המקצועית ושותף בתהליך הערכה



;



;

חונכות למתמחה



;

היבטים ארגוניים

:תהליכי קליטה מיטביים

מפגשי היכרות ותיאום ציפיות-

נהלי בית הספר ונורמות העבודה-

עזרה בתחומים מנהליים-



;

היבטים רגשיים

(גם מרחוק)גן / ס "היכרות עם צוות ביה

.ס"יצירת קשרים עם בעלי תפקידים בביה

קיום קשר המושתת על שיח רגשי

.מצוקות והתלבטויות, שיתוף בקשיים



;

היבטים מקצועיים

גן/ ניהול כתה 

מקרוב ומרחוק–למידה והערכה , תהליכי הוראה

היבטים ייחודיים לתחום הדעת



;

תהליכי הערכה



;



;

הערכת מסכמת  
(סוף יוני)

שתי תצפיות חונך•

תצפית מנהל•

שיחה מסכמת  של  •
החונך  ,  המנהל

והמתמחה  

שיגור הערכת  •
מתמחה במערכת

הערכה משוב  
אמצע שנה  

שתי תצפיות חונך•

תצפית מנהל•

שיחה של המנהל  •
החונך  , 

והמתמחה על 
תפקודו

מילוי הערכה ידני  •

-ספטמבר)הערכות 
(  נובמבר

בחירת חונך•

שיחה של המנהל  •
והחונך עם  

המתמחה להסבר  
על תהליך  

ההערכה השנתי

נוהל להערכת מתמחים

בגני ילדים ההערכה תתבצע על ידי מפקחת וחונך



;

הערכה בזמן קורונה



;

מורים-אמצע שנה –משוב ידני 



;

אמצע שנה–משוב ידני 



;

גננות-אמצע שנה –משוב ידני 



;

גננות-אמצע שנה –משוב ידני 



;

גננות-אמצע שנה –משוב ידני 



;

גננות-אמצע שנה –משוב ידני 



;

מורים-הערכה לסיום התמחות וקביעות



;



;



;

גננות-הערכה לסיום התמחות וקביעות



;

סיים 

את 

שנת 

ההתמחות 

בהצטיינות

סיים 

את 

שנת 

ההתמחות 

בהצלחה

חזרה 

על שנת 

ההתמחות 

על כל מרכיביה

אינו

מתאים לעבודה

במערכת החינוך

יתכנו מקרים בהם עובדי ההוראה ידרשו להערכה לסיום התמחות וקביעות באותה שנה

30.6תאריך אחרון לשיגור הערכות 

המלצות להערכת סיום ההתמחות



;



 בכל שאלה ועניין בנושא מתמחים יש לפנות ישירות

.לפורטל עובדי הוראה

מדריכה מחוזית בתי ספר–מיכל ברק 
michalbs10@gmail.com 

מדריכה מחוזית גני ילדים–רחלי יוסף
rachelleyosef@gmail.com

יצירת קשר



;

היא , היא אומנות, היא ידיעה, היא מלאכה. עבודת החינוך היא ייעוד שלם"

." היא ההזדהות המלאה של האדם עם החיים שהוא חי כמחנך. מעשה יצירה

(יזהר. ס)

צפויה שנה של הפתעות... ובגדול

!בהצלחה



;

מחוז מרכז
–אלה אסרף ' הגב

מנהלת כח אדם



;



;



;



;



;



;



;



;

ס יסודיים וחטיבות  "בתי, גני ילדים–אשר יקלטו לעבודה במוסדות חינוך ה"עו•
:במידה ועונים על דרישות ההשכלה הבאות" אופק חדש"ביניים יועסקו במסגרת 

.BEDתעודת •

BEDחובות לתעודת 80%אישור סיום •

.בעלי תואר אקדמי והחלו שנה שניה ללימודי תעודת הוראה•

(  מלאה)מבנה שבוע העבודה בהיקף המשרה •

.ש"ש34גננת משלימה , ש"ש31מנהלת גן בסיס משרה –גני ילדים •

.  שהיהש"ש5-פרטני וש"ש5מתוכן , ש"ש36-ס יסודי "בי•

.שהיהש"ש9-פרטני ו4מתוכן , ש"ש36–חטיבת ביניים •

•https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/OfekChadash/Pages/DerugOf
ekChadash.aspx

https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/OfekChadash/Pages/DerugOfekChadash.aspx


;



;



;

אשר יקלטו לעבודה במוסדות חינוך על יסודי בחטיבה העליונה יועסקו  ה"עו•
:במידה ועונים על דרישות ההשכלה הבאות" עוז לתמורה"במסגרת 

.BEDתעודת •

BEDחובות לתעודת 80%אישור סיום •

.בעלי תואר אקדמי והחלו שנה שניה ללימודי תעודת הוראה•

–( מלאה)היקף משרה •

שעות  10-שעות פרטניות ו6,  שעות פרונטליות40-24סך השעות השבועיות •
.תומכות הוראה

•https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/OzLetmura/Pages/HitztarfutOzL
etmura.aspx

https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/OzLetmura/Pages/HitztarfutOzLetmura.aspx


;



;



;



;



;



;



;



;



;



;



;



•https://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx

https://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx










;

מחוז מרכז
–הרשטיקדבורה ' הגב

נציגת הגזברות



גזברות-מחלקת השכר



101טופס -כרטיס עובד

עלהמקוונתהמערכתבאמצעותלמלאיש,יחידהעבודהעלהצהרההינו101טופס

.מסשנתכלבתחילתוכן,עבודתותחילתעםעובדכלידי

לסעיףבהתאםרלוונטייםקבציםלצרףוכןבטופסההוראותמילויעללהקפידיש

.הנידון

.נוספתהכנסהאין/יש,בטופס'הבסעיףסימוןעללהקפידיש

.מסתאוםשנהמידילהגישעליך,נוספתהכנסהשלבמקרה



קליטה ראשונית
























