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 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף א' אמנויות
 

 ב פ" תש   באומניות  חונכים ומלווים   מורים   השתלמות 

 שעות   30שלב ב'  

המכללה האקדמית בית ברל, באמצעות יחידת "פורשים כנף" לליווי המורה המתחיל, מציעה בשנת  
 ' בשלב    –   לתפקידי חונכות וליווי   יות הכשרת מורי אומנ   קורס     : בתשפ" הלימודים

 לחונכות וליווי   בתעודה  לפיתוח מקצועי ולצורך גמולים וקידום דרגה ומזכה מוכר שעות,  30קורס בן 

 .פא"פו סינכרוני-אונליין, אבעיקר  –  משולב באופן  מפגשי ההשתלמות יתקיימו  

 מיועד לבוגרי קורס חונכים שלב א' בלבד! 

 

לעיסוק בפועל בחונכות ובליווי, ומוכרת במסגרת מתווה   תנאי הכרחי  ההכשרה לתפקיד היא •
 .כגמול השתלמות עם ציון, ההתפתחות המקצועית של אופק חדש ועוז לתמורה

  2.4% -חונכות של מתמחה אחד -  באופק חדש ובעוז לתמורה בפועל  ניתן לחונכים -  גמול תפקיד  •
. שעה  7.2%, שלושה מתמחים )בשעות חונכות נפרדות( 4.8%  -מתמחים מהשכר המשולב, שני 

 ." משעות השהיה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה

 .₪ 1000מקבלים שכר באמצעות המכללה  -   שעות בשנה  20  -מורי שנה א'  מנחים  מלווים •

הכרחי  למינימוםובתנאי  ש"ח,  56דמי רישום  על ידי משרד החינוך למעט  ממומנותתכנית  ההכשרה   •
 בשל אי פתיחת קורס(.  מוחזרים )דמי רישום   .של משתלמים

 7473124-09suzanne@beitberl.ac.il   גב' סוזן נותן  -מזכירת היחידה לענייני רישום  •

 אגף התמחות וכניסה להוראה משרד החינוך   - תפקידי החונך והמלווה   •

 

 :שלב ב' קריטריונים וכישורים נדרשים להשתתפות   

 ממוסד מוכר(.   B.Ed+ תעודת הוראה /    B.A.תואר ראשון ) 1

 שנים לפחות בהוראה או בהדרכה לעובדי חינוך בחינוך הבלתי פורמלי וקידום נוער.   4.ותק של  2

 שעות בהצלחה!   30סיום קורס שלב א'  . 3

 )אופק חדש(.   2  – .דרגה מקצועית מינימלית  4

 

 )באופן משולב(   .3019  –   .1516שעות  ין ה ב   שלישי בימי  תתקיים  ההשתלמות   •

   -   מקוונת    קישור להרשמה נוספים ו פרטים   •

• https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/honhim/unique/pages
hazuti.aspx-/art 

  - קישור ישיר לרישום   •
https://www.beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan/pages/honhim_melavim.aspx 

  
 ! בהצלחה  

  

 
 דליה עמנואל נויד"ר 

 ראשת יחידת " פורשים כנף"
  רכזת חונכים –אורלי אוריון ליור ד"ר 

 ומלווים
 

 גב' ליזה שלום
  רפרנטית התמחות וכניסה להוראה

 אגף א' אמנויות, המזכירות הפדגוגית
 משרד החינוך

mailto:suzanne@beitberl.ac.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/honhim/unique/pages/art-hazuti.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/honhim/unique/pages/art-hazuti.aspx
https://www.beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan/pages/honhim_melavim.aspx

