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שלום רב,

הנדון :הערכת מתמחים ומתמחות בהוראה ומועמדים ומועמדות לקביעות בהוראה
אנו מבקשות להביא לידיעתכם כי לקראת שנת הלימודים תש"פ עודכנו הכלים
להערכת מתמחים ומורים לקביעות ואוחדו למפת ממדים אחת –"מפת ממדים
להערכת מתמחות ומתמחים בהוראה ולמועמדות ולמועמדים לקביעות
בהוראה"( .מצו"ב) המפה מציגה את הממדים עליהם יש להעריך מורים בתחילת
דרכם המקצועית ומתבססת על מפת הממדים להערכה מעצבת.
חשוב לזכור כי הערכת מתמחים ומורים לקביעות ,הינה חשובה ומשמעותית ביותר
להעצמתם של המתמחים והמורים מצד אחד ,ומן הצד השני מסייעת באיתור
מתמחים ועובדי הוראה שאינם מתאימים לעבודה במערכת החינוך.
מפת הממדים תעודכן במערכת הערכת עובדי הוראה .המערכת תפתח להקלדת
הערכות לקביעות ב 1.11.20-ולהקלדת הערכת מתמחים ב 1.2.20
הערכת מתמחות ומתמחים:
 מתמחה הינו עובד הוראה בשנה הראשונה במערכת החינוך ,הנמצא במעמד של
מתמחה .חובה על מנהל בית הספר להצמיד למתמחה מורה חונך ,שהנו עובד הוראה
ותיק המלווה את המתמחה בעבודתו במסגרת החינוכית.
 הערכת מתמחות ומתמחים מתחלקת לשני חלקים:
 oעד אמצע ינואר יש לסיים ביצוע משוב אמצע שנה (הערכה ידנית המועברת
למוסד האקדמי ,בו משתתף המתמחה בסדנת סטאז') -כלי הערכה זה יעודכן
בהלימה למפת הממדים .על המשוב האמצע שנתי להינתן במעמד המנהל והחונך
ויהיה מבוסס על שתי תצפיות לפני כל תצפית תתקיים שיחת הכנה עם המתמחה
ומשוב בעקבות התצפית של המורה החונך ,תצפית של המנהל ושיח על תפקוד
המתמחה.
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 oהחל מפברואר יתקיים תהליך הערכה מסכמת הכולל שיחה לתיאור תהליך
הערכה  2תצפיות של מורה חונך ,תצפית של מנהל (לפני כל תצפית תתקיים שיחת
הכנה עם המתמחה ומשוב בעקבות התצפית ) ושיחה מסכמת .ההערכה תתבצע
על פי –"מפת ממדים להערכת מתמחות ומתמחים בהוראה ולמועמדות
ולמועמדים לקביעות בהוראה" .הכוללת  10ממדים .את ההערכה יש לשגר
במערכת המקוונת עד ה  . 30.6.20 -על המנהל  ,החונך והמתמחה לשגר את
הערכתם.
 oניתן להתחיל בהקלדת ההערכה המסכמת החל מה1.2.20-
 oמתמחה הנדרש באותה השנה להערכה לקביעות ולסיום התמחות -יעלה להערכה
במערכת באופן שישקף את נוהל הערכת מתמחים ונוהל הערכה לקביעות גם יחד.
עובדי הוראה המוערכים לקביעות
עובד הוראה המוערך לקביעות הינו עובד הוראה המוגדר במשכית במעמד גמר ניסיון,
עובד הוראה המשובץ במינימום לשליש משרה ומשובץ לשישה חודשי עבודה בפועל
ומראש ונכנס לשנת עבודתו השנייה בהוראה (לפחות).
 oתהליך הערכת מורות ומורים לקביעות הינו תהליך מתמשך ,הכולל שלוש תצפיות:
שתי תצפיות בשיעור ותצפית בזירה נוספת (מתוך רשימת זירות) על פי בחירת המנהל
והמורה (לפני כל תצפית תתקיים שיחת הכנה עם המורה ומשוב בעקבות התצפית )
ושיחה מסכמת*  .ההערכה תתבצע על פי –"מפת ממדים להערכת מתמחות
ומתמחים בהוראה ולמועמדות ולמועמדים לקביעות בהוראה" .הכוללת 12
ממדים .את ההערכה יש לשגר במערכת המקוונת עד ה 15.5.20-

הנוהל במלואו יוצג במפגש מנהלים ויועלה לפורטל
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במייל או דרך פורטל בתי הספר (עובדי הוראה יפנו דרך פורטל עובדי הוראה בלבד)
מחוז

שם מדריכה

מייל

דרום

רחלי אביב

rachelyav@education.gov.il

נורית זוקין

nuritzu@education.gov.il

רחלי אביב

rachelyav@education.gov.il

יפית נרבט

yafitna@education.gov.il

מרכז

יפית נרבט

yafitna@education.gov.il

ירושלים  ,מנח"י

מיכל אורעד

michalor3@education.gov.il

חיפה

סיגל ששון

sigalsa@education.gov.il

צפון

זהבה אלקובי

zehavaal@education.gov.il

התיישבותי דרום

נורית זוקין

nuritzu@education.gov.il

התישבותי צפון

סיגל ששון

sigalsa@education.gov.il

חרדי

זהבה אלקובי

zehavaal@education.gov.il

תל אביב

בברכת שנה טובה,
רונית איינהורן

ממונה על הערכת עובדי הוראה ומנהלים

ד"ר גלי נהרי

ממונה אגף התמחות וכניסה להוראה

העתקים:
מר שמואל אבואב -מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר חגית גליקמן -מנכ"לית ראמ"ה
מר אבי קמיסקי -יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך
מר איל רם – סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
גב' סוניה פרץ -סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה
ד"ר שוש נחום -סמנכ"לית בכירה ומנהלת במינהל הפדגוגי
מנהלי מחוזות
גב' איריס וולף -מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עו"ה
גב' דסי בארי -מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
גב' אתי סאסי -מנהלת אגף א' חינוך יסודי
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ד"ר חגית הרטף -מנהלת תחום הדרכה ופיתוח הערכת עו''ה ראמ"ה
מפקחי מחוזות
מפקחים רפרנטיים
מדריכות הערכת עובדי הוראה ומתמחים

