
הערכת מתמחים
ר פיירסטיין אסתי"ד

אגף התמחות וכניסה להוראה

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה



נוהל הערכת מתמחים
פתיחת התהליך על ידי המנהל

מנהל בית הספר נכנס

למערכת הממוחשבת

להערכת מתמחים

קוד משתמש , י תעודת זהות"ע
.אישיים, וסיסמה



בחירת המתמחה במערכת הממוחשבת

המנהל בוחר את המתמחה מתוך רשימת המורים

,אם המתמחה אינו מופיע ברשימה
של המתמחה. ז.מקליד המנהל את מספר ת

.ואז פרטיו יעלו

צריך המתמחה –אם פרטי המתמחה אינם עולים 
,אוניברסיטה/במכללה' לגשת לרכז הסטאז

יבדוק מה הבעיה/על מנת שהלה יעדכן



בחירת החונך במערכת הממוחשבת

המנהל בוחר את החונך מתוך רשימת המורים

אם החונך הוא מבית ספר אחר
של החונך האחר. ז.מקליד המנהל את מספר ת

.ואז פרטיו יעלו



הערכת החונך והערכה עצמית של המתמחה

החונך נכנס למערכת 
,ומכניס דוחות צפייה
לאחר מכן ממלא  

החונך את הערכתו 
בהתייחס  , במערכת

.לכל רכיבי ההערכה

המתמחה נכנס למערכת וממלא 
.הערכה עצמית

מתמחה שלא מצליח להיכנס  
.למערכת פונה למוקד הסיסמאות

,  אם אין למתמחה סיסמא במערכת
,כתוצאה מסטאטוס המשרה

יתבצע תהליך ההערכה ללא הערכה  
.עצמית של המתמחה



!!!חשוב
בוחר מתמחה ומבצע קשרי מעריך, המנהל נכנס למערכת-

מוערך עם החונך
המדדים ושאר רכיבי הערכה, המנהל ממלא את התצפיות.

על המנהל לוודא  , על מנת לסיים את הערכה
כי החונך מילא את הערכתו ורק לאחר מכן  

"סיום תהליך"יוכל ללחוץ על 



:לגבי מתמחים בתחומים
ח"ושלחינוך גופני 

הערכת המנהל חייבת להיעשות: בחינוך גופני
,יחד עם המפקח המקצועי

"בשיתוף עם"לכן על המנהל להגדיר במערכת 
.  ולבצע את ההערכה יחד עם המפקח

"בשיתוף עם"אם לא מבצעים 
.המערכת אינה מאפשרת לסיים את התהליך

המפקח המחוזי מבצע את הערכה עבור  ח"בשל

היא לא תוכר  , אם המנהל יבצע את הערכה. המתמחה
ח"ח ולא יינתן רישיון לעיסוק בהוראת השל"לשל



ההודעה למתמחה

  המתמחה נכנס למערכת וצופה בתוצאות
.ההערכה

  המתמחה נכנס לדוחות הערכה ומדפיס
, מכן-לאחר. לעצמו את המכתב סיכום

,  המתמחה שולח את כל המסמכים הדרושים
על מנת לקבל רישיון לעיסוק בהוראה



https://stagkal.co.il/המנהל-פתח-את-ההערכה-המסכמת/
https://stagkal.co.il/המנהל-פתח-את-ההערכה-המסכמת/


!בהצלחה 


