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 ההתמחות בהוראה

 

 
               

 "הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"
 )יאנוש קורצ'אק(

 

 מתמחות ומתמחים יקרות ויקרים

 ,וברכה  שלום

מיוחדת במינה, שנת הוראה בתקופת קורונה, בה כל מערכת החינוך בישראל התמודדה עם מצבים מורכבים תה יהשנה הי

אתגרי ההוראה מרחוק. בשנה ייחודית זו עבדתם לראשונה כמורים מתמחים במערכת החינוך ולמדתם על רזי ההוראה עם ו

ל חשיבותם הרבה לתלמידי ישראל ולחברה הישראלית. אנו, באגף התמחות וכניסה להוראה, מעריכים מאד והחינוך וע

  את מאמציכם והשתלבותכם במקצוע ההוראה במהלך שנה מורכבת זו ושמחים על בחירתכם במקצוע ההוראה והחינוך.

 

הרישיון לעיסוק בהוראה והמשך הפיתוח הלן מידע אודות תהליך הערכה לקראת סיום שנת ההתמחות, תהליך קבלת ל

 המקצועי במערכת החינוך, בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.

 

 תהליך הערכה מסכמת

יוני. בתהליך ההערכה זה שותפים המנהל/ת, המורה  –פברואר תהליך ההערכה המסכמת יתבצע במהלך החודשים 

ת ואתם. ההערכה המסכמת תתבסס על שלוש תצפיות נוספות שיתקיימו במחצית זו בשעורים שלכם ]אחת על /כהחונ

מפת ידי המנהל/ת ושתיים על ידי המורה החונכ/ת[. בסיום התצפיות יתקיימו שיחות משוב משותפת המתבססות על 

להערכת מתמחים ומתמחות ולמועמדים לקביעות בהוראה לסיכום שנת התמחותכם. תיעוד תהליך ההערכה  מימדים

. במסגרת תהליך הערכה תתבקשו  גם למלא הערכה עצמית סתיים עד סוף חודש יונייו המסכמת ייעשה במערכת מקוונת

 במערכת ההערכה. עההמופי

באחת מארבע האפשרויות הבאות: סיים את שנת  ועבורכם ויבחר םאת המלצת יםהמנהל ויך ההערכה יתעדבסיום תהל
על כל מרכיביה, אינו מתאים  ההתמחות בהצלחה, סיים את שנת ההתמחות בהצטיינות, ממליץ על שנת התמחות נוספת

 לעבודה במערכת החינוך.
מתמחים שהומלצה להם בהערכה המסכמת, שנת התמחות נוספת יחזרו על שנת התמחות על כל מרכיביה. מתמחים 
אלו יכולים להשתבץ להוראה בשנת הלימודים הבאה לאחר שיעבירו לאגף ההתמחות אישור רישום לסדנת התמחות 

 חונך.  ותעודת זהות של מורה
 

 הצלחה בתהליך הערכה. ולכן אנו מאחלים לכם

 
 
 
 

https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://apps.education.gov.il/MhoNet/StartUpPage.aspx
https://apps.education.gov.il/MhoNet/StartUpPage.aspx


 
 
 

 קבלת  רישיון  לעיסוק  בהוראה
 תוכלו לפנות לקבלת רישיון לעסוק בהוראה כשרתכם להוראהעם סיום שנת ההתמחות וסיום ה

עובר בסדנת התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה הם: זכאות לתואר אקדמי, זכאות לתעודת הוראה, השתתפות וציון 
 ההתמחות והצלחה בהערכה המסכמת בתום שנת ההתמחות.

בכיר לכוח אדם  אגףאל  טופס  בקשה עליכם לוודא כי פרטי ההשכלה שלכם מעודכנים במחוז אליו אתם שייכים לשלוח
 בהוראה, לצורך קבלת הרישיון. הרישיון יישלח אליכם בדואר. 

 

 
 התפתחות מקצועית בשנה שלאחר שנת ההתמחות

 
בשנה שלאחר ההתמחות, עליכם להירשם לקורס לעובדי הוראה מתחילים באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות.  
קורס זה נבנה במיוחד עבור עובדי הוראה מתחילים, והוא יסייע לכם לבסס את עבודתכם בראשית דרככם בהוראה. הקורס 

 יועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה. שעות ומ 30מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי, מזכה  ב 
במסגרת הקורס יימשך תהליך החניכה והליווי שלכם, אתם זכאים לעשרים מפגשים במהלך השנה עם מורה מלווה אשר 

 יקבל את שכרו מהמוסד האקדמי בו תלמדו את הקורס. 
 .החדשיםאנו מאחלים לכם הנאה והתפתחות מקצועית  משמעותית בהשתתפותכם בקורס המורים 

ת על מחשבותיכם בנוגע להתפתחותכם המקצועית ואופי הליווי /כאתם מוזמנים/ות לשוחח עם המנהל/ת והחונ
 שתקבלו.

 
 בהצלחה רבה עם סיום שנת התמחותכם ובהמשך דרככם בחינוך והוראה

 

 
 

 ד"ר גלי נהרי
 צוות אגף ההתמחות וכניסה להוראהו

 

https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Education/teaching_license_request.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Education/teaching_license_request.pdf

