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 2021מרץ 

 

 חונכות וחונכים יקרים

 ,וברכה שלום

 

 בהוראה למתמחים מסכמת הנדון: הערכה
 תשפ"א הלימודים  בסוף שנת

   
במהלך שנה זו בחרת להשפיע על דור המורים החדש וחנכת מורה מתמחה בתהליך כניסתו לעולם החינוך וההוראה. אנו, 

בתחום החונכות ומקווים כי תהליך זה בשנה מורכבת זו,  ,ךבאגף התמחות וכניסה להוראה, מודים לך מאד על השקעת

 הינו משמעותי ומלמד גם בעבורך.

 

  .30.6.21ולסיימה עד ה למתמחה הערכה מסכמתלקיים תהליך על המנהל/ת ועליך בימים אלו 

ן חייב , ועל כההערכה המסכמת לסיום התמחות בהוראה היא קריטית, ויש לה השפעה על עתידו המקצועי של המתמחה

 לשקף את תפקודו של המתמחה הלכה למעשה.

הערכתכם את ו הערכהתהליך ה תיעוד -  עשה בשותפות שלך עם המנהל/ת והמורה המתמחהיתהליך ההערכה המסכמת 

בסיום כתיבת  .של המתמחה( תעצמיהערכת מנהל/ת וחונך והערכה ), קוונתמעשה במערכת ישנת ההתמחות של המתמחה 

  .גר המנהל את ההערכהההערכה המקוונת יש

 

 :תשפ"א להלן קישור למערכת המתוקשבת לתיעוד ההערכה המסכמת לשנת

 המערכת המתוקשבת. תיעוד תהליך ההערכה והמלצה/הערכה למשרד החינוך באמצעות 1

 להערכת מתמחים ומתמחות ולמועמדים לקביעות בהוראה  מפת מימדיםבמתבסס על . תהליך ההערכה המסכמת 2

וב האמצע שנתי של המתמחה ובסיכום ההמלצה להתייחס גם . מומלץ להוסיף בקישורים במערכת הערכה, את המש3

 להתקדמות המתמחה לאורך השנה

 לאגרת זו ראה פירוט תהליך/נוהל הערכת מתמחים 1בנספח 

 

 :קורונהבשנת הערכה 
 

ופיתוח מקצועי של המתמחה ותכלול צפיות בשיעורי  הערכת המתמחים תמשיך להתבצע, תוך מתן דגש רב לתפקוד

  ה מסכמת בסיום השנה..המתמחה והערכ

 המפרט את תהליכי החונכות והצפייה בשיעורים בתקופת חונכים מרחוק מרגישים קרובמצ"ב בעבורכם קישור למסמך 

 קורונהה

 
 :בתקופת מגיפת הקורונה דגשים בהערכה

 
 צפית לחדד כי שיחות )טרום תצפית, בעקבות ת ותאנו מבקש .רה נשארו כשהיוינהלי הערכה על פני כל רצף הקרי

)ככל שהדבר יתאפשר, בכפוף להנחיות משרד הבריאות כפי  פנים מול פניםושיחת המשוב הכוללת( תתקיימנה 

על מהימנות  תוך שמירה )אם לא ניתן יהיה לקיימן פנים מול פנים(.בשיחת וידאו שתהיינה מזמן לזמן( או 

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/evaluations/Pages/interns-evaluation.aspx
https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/evaluations/Pages/interns-evaluation.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-interns-teachers.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-interns-teachers.pdf
https://stagkal.co.il/wp-content/uploads/2020/10/%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2020.pdf
https://stagkal.co.il/wp-content/uploads/2020/10/%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2020.pdf
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ה, להציג את התיעוד בפני עו"ה כך למשל, עליכם להקפיד לתעד כל תצפית ושיח ושקיפות תהליכי ההערכה.

 ולאפשר לו להגיב על כל טענה שאתם מעלים בפניו. 

  איכות ההוראה, גם בתקופה זו חשוב ביותר  קידוםאחת המטרות המרכזיות של תהליך הערכת עובדי הוראה הינה

  כי מטרה זו תוצב לנגד עינינו. 

 המתמחה המליץ על ל ת/שוקל אם הנך -נוךאיתור מתמחים אשר אינם מתאימים לעבודת ההוראה במערכת החי

חשוב להזכיר  .סיון נוספת/ חוסר התאמה למערכת החינוך, יש להתבסס על העבודה על פני כל רצף השנהילשנת נ

  על תפקוד עובד ההוראה.וראיות כי המלצות אלו חייבות להיות מגובות בעדויות 

 מיוחדת זו, ייקח בחשבון את ההכרות עם עובד  כי שיקול הדעת של המעריכים בתקופה ותובטוח ותאנו סמוכ

 ההוראה ויכולותיו.

הוראה לשנת הלימודים לעבודה ב יסומן במערכות ולא ניתן יהיה לשבצומתמחה שנותר ללא הערכה,  לתשומת לבכם,

 אלא אם יחזור  על שנת ההתמחות על כל מרכיביההבאה, 

 

לאורך שנה זו וסיועך בקידום תהליכי ההערכה והחונכות   בחירתך להיות חונכ/תעל בהזדמנות זו נבקש להודות לך 

בשלב הינו  דמות משמעותית מאד בתהליך התפתחותו המקצועית של המורה המתמחה המורה החונך למתמחים בהוראה. 

בהיבט ולסייע לו ית תו המקצועוהחונכות נועדה לסייע למתמחה ולהעצימו בעת גיבוש זה .כניסתו לעולם ההוראה והחינוך

עולם החונכות הינו דיסציפלינה בפני עצמה וחשוב כי חונכים למתמחים  בבית הספר.המקצועי, רגשי והתאקלמותו 

ך להתפתח אישית ומקצועית בתחום החונכות אם טרם העברת הכשרה לחונכות, אנו מזמינים אותיתמקצעו בתחום זה. 

 ומקווים שתבחר לחנוך גם בשנים הבאות. הילות למורים חונכיםבקורסי החונכים המתקיימים ברחבי הארץ ובק

 

 
 בברכה

 
 

    ד"ר גלי נהרי        
  רונית איינהורן

 ממונה אגף התמחות וכניסה להוראה                                                  ממונה על הערכת עו"ה ומנהלים
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 :יטת והערכת מתמחיםנספח: נוהל קל
 
 

ומפגשים אלה נפגשת עם המתמחה למפגש חונכות שבועי בן שעה במהלך שנת ההתמחות  - הליך חונכות מוסדר .א

 תועדו על ידך.

במהלך שנת ההתמחות צפית בארבעה שיעורים של המתמחה )לפחות שני שיעורים  - צפיות בשיעורי המתמחה .ב

, צפייה בשיעור המתמחה בהכנת שיעור מיטבימתמחה לסיוע ל יהצפישיחת טרום  צפייה כלל:והליך הבמחצית( 

אחד בכל )צפה בשני שיעורים של המתמחה  ת/בנוסף לצפיותיך, המנהל. משוב לאחר שיעור הצפייהופגישת 

 מחצית(  וקיים הליך צפייה הכולל שיחת טרום שיעור ושיחת משוב.

ארבע צפיות שלך ושתי צפיות  - בשיעורי המתמחה מו שש צפיות )לפחות(  התקיישנת ההתמחות מהלך סה"כ בב 

 .ת/וצפייה אחת של מנהל ךשתי צפיות שלשל המנהל/ת

 ינואר/פברואר. החודשים: מהמנהל/ת וממך משוב אמצע שנתי במהלך קיבלהמתמחה  – משוב אמצע שנתי    ג. 

 דיאלוג  תקיים בשקיפות מלאה תוך יהמסכמת ערכה התהליך ה חשוב כי – שקיפות ודיאלוג בתהליך ההערכה ד.          

   והקשבה.               

 בה מנהל/תלקיים שיחת סיכום עם המתמחה והחשוב  – שיחת סיכום עם המתמחה והערכת שנת התמחותוה.           

 ה את המתמח יידעווכן, ת לאורך השנה התמקצעותו ושאים לשיפור בתהליךבחוזקות המתמחה ונ ותתמקד              

 התמחותו. לסיום והערכתכם בהמלצתכם               

 פירוט ארבע אפשרויות המלצה/הערכה לשנת ההתמחות: ו.              

 : המלצות הבאותאחת מתוך ארבע ה , בשיתוף עימך,לבחורבמערכת ההערכה המקוונת יהיה על המנהל/ת                  

זו מתאימה למתמחים שניכר כי רמת תפקודם כעו"ה גבוהה  המלצה –סיים את שנת ההתמחות בהצטיינות  .1

 משמעותית מהרמה הנדרשת ממתמחה וביצעו יוזמה שהשפיעה ותרמה לבית הספר.

המלצה זו מתאימה למתמחים שניכר כי רמת תפקודם כעו"ה תואם את –סיים את שנת ההתמחות בהצלחה  .2

 המצופה מהרמה הנדרשת למתמחה.

המלצה זו מתאימה למתמחים שניכר כי רמת תפקודם כעו"ה  -ת על כל מרכיביה ממליץ על שנת התמחות נוספ .3

אינה מספקת ואינה תואמת את המצופה מהרמה הנדרשת למתמחה. יחד עם זאת, המנהל והחונך סבורים 

ששנה נוספת של ליווי ולמידה תתרום משמעותית להתפתחותו המקצועית . בהינתן המלצה זו, המתמחה יוכל 

 "ה בתנאי שירשם לסדנת התמחות נוספת ויקבל ליווי חונך. להשתבץ כעו

 אינו מתאים לעבודה במערכת החינוך  .4


