מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
התמחות וכניסה להוראה

ניסן תשפ"ב
מתמחות ומתמחים יקרים
שלום וברכה,
הנכם נמצאים עתה לקראת סיומה של שנת ההתמחות בהוראה.
שנה זו הייתה שנה מיוחדת במינה ,וזו הזדמנות לומר תודה על עשייה חינוכית חשובה ומשמעותית.
שנה שבה יחד עם כלל מערכת החינוך בישראל ,התמודדתם עם מצבים מורכבים של אי וודאות והצלחתם
לייצר ודאות ובטחון בקשר עם התלמידים שלכם.
בשנה זו התוודעתם למקצוע ההוראה והחינוך על חשיבותו הרבה ,כמו גם למורכבות שבו .הייתם שותפים
לתהליכי תמיכה והערכה שסייעו לכם בכניסתכם והשתלבותכם המיטבית.
כל אחד ואחת מכם חשובים לנו מאוד ונשמח שתמשיכו ותתמידו במערכת החינוך עוד שנים רבות ותקדמו את
החינוך בישראל.
להלן מידע אודות תהליך הערכה לקראת סיום שנת ההתמחות ,תהליך קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה ואודות
המשך הפיתוח המקצועי במערכת החינוך ,בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה :
הערכה מסכמת לקראת סיום שנת התמחות
בימים אלו מתקיים תהליך הערכה מסכמת ,כחלק מתהליך ההערכה הכולל שהינכם עוברים בשנת
ההתמחות.
במסגרת תהליך ההערכה המסכמת יתקיימו שלוש תצפיות בשיעוריך [אחת על ידי המנהלת ושתיים על ידי
המורה החונכת].
כמו כן ,יתקיימו שיחות משוב ושיחת סיכום המתמקדת בנקודות חוזק ,נקודות לשיפור ועדכון בהמלצה לסיום
ההתמחות.
תהליך ההערכה המסכמת המעודכן לשנת תשפ"ב ,מפת מימדים להערכת מתמחים ומתמחות ולמועמדים
לקביעות בהוראה ,יתועד באמצעות המערכת המתוקשבת .במסגרת תהליך ההערכה תתבקש/י גם
למלא הערכה עצמית המופיעה במערכת ההערכה.
אנו מאחלים לך הצלחה רבה.
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תהליך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה
התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה הם:
 זכאות לתואר אקדמי
 זכאות לתעודת הוראה
 השתתפות וציון עובר בסדנת ההתמחות
 הצלחה בהערכה המסכמת בתום שנת ההתמחות.
שימו לב!
המתמחה יוודא כי פרטי השכלתו מעודכנים במחוז אליו הוא משתייך וישלח טופס בקשה אל אגף בכיר לכוח
אד ם בהוראה ,לצורך קבלת הרישיון .הרישיון יישלח אל עובד ההוראה בדואר .מתמחים שהומלצה להם
בהערכה המסכמת ,שנת התמחות נוספת לא יוכלו לקבל רישיון לעיסוק בהוראה ויחזרו על שנת התמחות על
כל מרכיביה .מתמחים אלו יכולים להשתבץ להוראה בשנת הלימודים הבאה לאחר שיעבירו לאגף אישור רישום
לסדנת התמחות ותעודת זהות של מורה חונך .לחוזרים על שנת התמחות מתקיימת סדנה ייחודית המותאמת
למתמחים שנה שניה.
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים
בשנה שאחרי ההתמחות ,מתקיימים קורסים לעובדי הוראה חדשים באחת המכללות לחינוך או
האוניברסיטאות .קורס זה נבנה במ יוחד עבורכם ,עובדי הוראה חדשים ,והוא יסייע לכם לבסס את עבודתכם
בראשית דרככם בהוראה .הקורס מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי ,מזכה ב 30-שעות ומיועד רק למי
שעוסק בהוראה באותה השנה .במסגרת הקורס ,תמשיכו לקבל לווי מקצועי אישי של "מורה מלווה" ,בהיקף
של  20שעות.
בהצלחה רבה בהמשך הדרך!

ד"ר גלי נהרי
וצוות אגף ההתמחות והכניסה להוראה
במשרד החינוך
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