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 10.3.2021כ"ו באדר תשפ"א 
 

 ומתמחה ת /כגני ילדים חונ ת/מפקחל אגרת
 

 פ"אשנת תשבגני הילדים )בחינוך הרגיל והמיוחד(  בהוראהות מתמחמתמחים/ל הערכה מסכמתאודות 
   

 ,תו/יםומתמחה יקרחונכ/ת  ,ת/מפקח
 

לקליטה  ןמאמציכיכים את מעראנו , לעבודה בגני הילדים יםמתמח נקלטו ,פ"אתש הלימודיםבמהלך שנת 
מהווה והוא ערכה כולל תצפיות ושיחות משוב התהליך ה .ה נפתחה מערכת הערכה מסכמתבימים אל מיטבית!

סיום ההערכה המסכמת ל לעבודה חינוכית במערכת החינוך. םבסופו נקבעת מידת התאמתאשר  ,משמעותימהלך 
 של המתמחה. המקצועי עתידו השפעה מכרעת על  יש להית, בהוראה היא קריט התמחות

 
 מתקיימים על פי הנוהל: ם והערכתם כי קליטת ,לוודאיש . לביצוע ההערכה המסכמת  דגשים פרלהלן מס

 לאורך כל תקופת ההתמחות. מובנהקיום תהליך חונכות  .א

 בעקבות תצפיתמשוב  תושיחת מיטביתכנון פעילות כולל שיחת טרום תצפית ל ,ביצועי ההוראהב צפייה .ב

 .בשנת הלימודים שש צפיות - סה"כ. (ת גני ילדיםמפקחוצפייה אחת של ת /כ)שתי צפיות של חונ

 תוך דיאלוג מתמיד לכל אורכו. ,הערכה להתקיים בשקיפות מלאההעל תהליך  .ג

)גם אם לא התקיים באותו מוסד(, חשוב ת אמצע תהליך ההערכה המסכמת יהווה המשך לתהליך הערכ .ד

 ון את התקדמות המתמחה לאורך השנה.חלב

 חוזק,בהתמקדות בתחומי ה ,תכ/לקיים שיחת סיכום עם המתמחה והחוניש  בתום תהליך ההערכה, .ה

 ניתן לבחור אחת מתוך ארבע המלצות:  ,לסיום ההתמחות המלצהיש לבחור  . כמו כן,לשיפור ובתחומים

כעו"ה  םשניכר כי רמת תפקוד םיהמלצה זו מתאימה למתמח –שנת ההתמחות בהצטיינות  סיום .1

 גן הילדים. מהרמה הנדרשת ממתמחה וביצעו יוזמה שהשפיעה ותרמה ל ,משמעותית הגבוה

שניכר כי רמת תפקודם כעו"ה  ,המלצה זו מתאימה למתמחים –שנת ההתמחות בהצלחה  סיום .2

 את המצופה מהרמה הנדרשת למתמחה. מתתוא

המלצה זו מתאימה למתמחים שניכר כי רמת  -ה על שנת התמחות נוספת על כל מרכיבי המלצה .3

 תפקודם כעו"ה אינה מספקת ואינה תואמת את המצופה מהרמה הנדרשת למתמחה. יחד עם זאת,

 תתרום משמעותית להתפתחותם ,סבורים ששנה נוספת של ליווי ולמידה ת/כוהחונת מפקחה

אי שירשם לסדנת התמחות כעו"ה בתנשוב המקצועית. בהינתן המלצה זו, המתמחה יוכל להשתבץ 

 . ת/כליווי חונ נוספת ויקבל

 לעבודה במערכת החינוך.אי התאמה  .4

 

 במפת מימדים לגננות, פ"אהמעודכן לשנת תש תהליך ההערכה המסכמת

 )מתמחות/מתמחים וגם לקביעות( המערכת המתוקשבתבאמצעות ועד ית

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://lgn.edu.gov.il/nidp/wsfed/ep?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0
https://lgn.edu.gov.il/nidp/wsfed/ep?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0
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ניתן ככל הניתן. על צפייה בפעילויות פנים אל פנים,  דגש תוך מתןתתקיים  ,בתקופת הקורונה המתמחיםהערכת 

בהקשר הרחב של הוראה מרחוק,  -נספח ג)מצ"ב  בהוראה מרחוק חההמתמתפקוד את גם להעריך להוסיף ו

על  הקורונה מגיפתחודי של המצב הייעוד(, תוך רגישות להשפעת גננות עמיתות תקשורת עם תלמידים, הורים, 

 .גננתה

 
 :הקורונה גיפתבתקופת מ דגשים בהערכה

 
 לחדד כי שיחות )טרום תצפית,  ותאנו מבקש .שהיופי רה נשארו כיהלי הערכה על פני כל רצף הקריונ

פנים )ככל שהדבר יתאפשר, בכפוף להנחיות  מול פניםבעקבות תצפית ושיחת המשוב הכוללת( תתקיימנה 

תוך  )אם לא ניתן יהיה לקיימן פנים מול פנים(.בשיחת וידאו ות כפי שתהיינה מזמן לזמן( או משרד הבריא

כך למשל, עליכם להקפיד לתעד כל תצפית ושיחה, להציג  על מהימנות ושקיפות תהליכי ההערכה. שמירה

 להגיב על כל טענה שאתם מעלים.  לה/את התיעוד בפני עו"ה ולאפשר לו

  על פי הנהלים חונכ/תיש להקפיד על הערכת. 

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

  חשוב ביותר כי מטרה זו תוצב לנגד עינינו. 

 עובד  המליץ עלל תשוקל אם הנך -איתור מתמחים אשר אינם מתאימים לעבודת ההוראה במערכת החינוך

סיון נוספת/ חוסר התאמה למערכת החינוך, יש להתבסס על העבודה על פני כל רצף ילשנת נההוראה 

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

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

 הוראה ויכולותיו.עובד ה

לשנת הוראה לעבודה ב םבמערכות ולא ניתן יהיה לשבצ נויסומללא הערכה,  ושנותר יםמתמח לתשומת לבכם,

 30.6.21יש לסיים את תהליך ההערכה עד ה  על שנת ההתמחות על כל מרכיביה.  רואלא אם יחזהלימודים הבאה, 

 

 .ההערכה בזמןשיגור אנא דאגו ל 

 בברכה

 
 
 

 
  רונית איינהורן                                                                                        ד"ר גלי נהרי                    

 ממונה על הערכת עו"ה ומנהלים                                                  הממונה אגף התמחות וכניסה להורא
          
         

 קים:   העת
 עו"ה איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהלמר 
 סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראהגב' 

https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/kindergarten-teacher-online-learning-evaluation-examples-annex.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/kindergarten-teacher-online-learning-evaluation-examples-annex.pdf
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 גב' אורנה פז, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
 איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחותגב' 

 מנהלי המחוזות

 נוהל הערכת מתמחים
 

 למערכת המתוקשבת להערכת עו"ה תנכנסים מפקחת גן הילד .א
להערכה, וכי סיבת ההערכה הינה סיום  המחויביםגננות ברשימת ה , רשומיםיםוודא כי המתמחמפקחת גני ילדים ת .ב

ברשימה, יש לוודא במערכות דיווח עו"ה ]משכית / עוש"ר[ כי המתמחה  ה/אם המתמחה אינו מופיע התמחות.
 .כת/חונך לה/לו ת/בסדנת התמחות ומשובץ ת/בהתמחות שמשתתף ת/דרש ומופיע כחייבעל פי הנ ת/משובץ
 במערכות המשרד ת/כחונך שיבוצה/, בהלימה לשיבוצואוטומטית במערכת תעודכן/יעודכן ת/החונך

 לא ניתן יהיה לסיים את תהליך הערכה -ת/, ללא הערכת חונךאותה/, יש לשבץ אותות/חונך ת/במידה ולא משובץ               

 עקבות תצפית.שיחת טרום תצפית ושיחה ב מוה. יקייבשני שיעורים בכל מחצית בעבודת המתמח ים יצפוכונהח .ג
  בשיעוריםצפיות   סיכומי 2במערכת   ויקליד החונכים

      המתמחה בכל מימד ומימדשל  ואת רמת תפקוד לכלל מרכיבי ההערכה ויציינו ויתייחס החונכיםבסיום התהליך                
 במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה. את הערכתו               

 הערכה עצמית וביכת יםהמתמח .ד
לאחריהן,  ת טרום תצפית ושיחה בעקבות צפייה.לקיים שיח הבשיעור אחד במליאה , כאשר עלי תצפהת מפקחה .ה

יין את רמת תפקוד צתייחס לכלל מרכיבי ההערכה ותתת מפקחה. בסיום התהליך ייהפאת הצתעד במערכת  ת
כמו כן, מומלץ לצרף את הערכת  במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה. המתמחה בכל מימד ומימד את הערכתו

 אפשרויות:ארבע המלצה מתוך  תבחרת המפקח האמצע הידנית שבוצעה כקובץ.
ל שנת ההתמחות על חזרה ע. 3, את שנת ההתמחות בהצלחה ה/סיים .2, שנת התמחות בהצטיינותאת  ה/סיים .1

 לעבודה במערכת החינוך ה/אינו מתאים. 4ו כל מרכיביה
 

סיום את המכתב המודיע על  וידפיס ים, חשוב כי המתמחבדו"ח הערכתולמערכת ולצפות  להיכנס ויוכל יםהמתמח .ו
הליכים לקבלת לעיסוק בהוראה, על מנת להמשיך ב את טופס בקשת הרישיוןמהפורטל  וידפיסותהליך ההערכה 

 הרישיון.
 הפרטית םלכתובתיגיע והרישיון לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה את טופס הבקשה לקבלת רישיון,  וישלח יםהמתמח .ז

 .המעודכנת במשרד החינוך
    לאגף התמחות וכניסה להוראה על מקום  ומשיבוץ, עד שיודיע נחסמים –לשנת התמחות נוספת  יםהנדרש יםמתמח               
 .ואישור רישום לסדנת התמחות ה/חדש ת/כמחות החדש, כולל פרטי חונההת              

 

 


