
חובת התמחות בהוראה
למורים חדשים ולגננות חדשות במערכת החינוך הפורמלי 

לעובדי חינוך בחינוך הבלתי פורמלי

! ברוכים הבאים



2017מכללת קיי , אנה עמר



:סדר מפגש



ברכות

נשיא המכללה–רטנרפרופסור אריה 



ברכות

ר איריס ביטון  "ד

מחוז דרום, המפקחת על הפיתוח המקצועי



להכשרהמהוראה

בררויטל



ההתמחותשנת

בהוראההתנסותומיומנויותכליםהרחבתעשייהכדיתוךלמידה
רישיוןהתאמההערכהבפועל

 ?פחד /לחץ /מתח ?הנאה /סיפוק /הצלחה



# עזרהלבקש # לנשום # ללמודתרשו לעצמכם 

להסתגל  # להתגמש# לחכות # לגלות # להתרגש

להתבונן# לא לבקר# לשתף# לא לשפוט # להסתכל

להודות



עובד ההוראה החדשאתגריקשיי

נסיוןהעדר



...אבל גם



המסתובבתהדלתתופעת



"המציאותהלם"

?הזוהאתגריתהתקופהאתלעבורלכםלסייעיכולמי



:ספרבית
ת/חונך

צוות
ת/מנהל

מתמחה
מתחילמורה
עולהמורה

הספרבית

החינוךמשרד

מכללה

במערכתוגורמיםסביבות :להוראההכניסה

מטה :אדםכוח
אדםכוח

 ,ויחידות
גזברות

כניסה
מיטבית
להוראה

להכשרתמוסד
:מורים
'סטאזרכזת

חונכיםמכשירי
'סדנאותמנחי

:מחוז
מפקחת /מנהל

פיתוח
מדריכה\מקצועי
מחוזית



"משאבי צמיחה" :להכירנעים
להוראהלכניסהיחידהה



אוטונומיתמוטיבציה :עצמיתלהכוונההתיאוריה
פסיכולוגייםצרכיםבשלושהתמיכהבאמצעות

בסיסיים

קשר
ושייכות

תחושת
מסוגלות

אוטונומיה
פנימיומצפן



?ההתמחותבסדנתמה



סדנאותסוגי

"חממה"מודל 

שעות60קורס התמחות 
מתקיים ביישובים מסוימים

דו שבועי-מודל מפגש שנתי

לא  )מתאים לעובדים באותו יישוב 
(ר"גי/ חנמ/ג"חנ

מתקיים בימים שונים  

"מכללה"מודל 

שעות מתקיים  60קורס התמחות 
במכללה

דו שבועי-מודל מפגש שנתי
מתאים לכלל הפונים

אחר הצהריים בין  ' מתקיים בימי ד
1600-1915  .



קורסים ייחודים  

גננות•
חינוך מיוחד•
לחינוך גופנימורים •
מחנכות כיתה ביסודי •
מסלולי שבילים  )קורסים לחינוך הבלתי פורמלי •

( ונתיבים
.הקורסים מתקיימים פנים אל מול פנים•

נא עקבו אחר הפרסומים באתר היחידה



'ד-'גשנה-מצטייניםלסטודנטיםקוראקול

?הקהילהלמעןוליזוםהבדואיתבחברהשינויתהליכילהובילרוצים
?מצטייניםמוריםלהיותרוצים

!בנגבם"שיאיבתוכנית'לסטאזאלינוהצטרפו

:לכםמציעהבנגבם"שיאיתוכנית
והתנסותיותיצירתיותפעילויותמגווןעם,ייחודי'סטאז✔
עתידייםמנהיגותלתפקידיוהכשרהאקדמימענה✔
חווייתייםומפגשיםלימודייםסיורים✔
להוראההשמהבתהליכיליווי✔
הספרבביתהעבודהבמהלךליווי✔
ומצוינותמנהיגותקורסשלסיוםתעודתקבלת✔

Growth_Resource@Kaye.ac.il :מייללהוראהלכניסההיחידה:והרשמהלפרטים
08-6402880 | 08-6402884 :טלפונים

huwaida.alatawna@gmail.comמייל :אלהואשלה-אלעטאונההווידההתוכניתרכזת
050-333-8935נייד

:הבאיםבמסמכיםלהצטיידעליכם

שיעזורנוסףמסמךכלאותעודות ,והחברתיהלימודיבתחוםהמלצות ,חייםקורות ,ציוניםגיליון
.  ומעבר בהצלחה של סדנת התאמה, המלצות, קבלה על בסיס ראיון אישי .לתכניתלהתקבללכם

!לראותכםמצפים

mailto:Growth_Resource@Kaye.ac.il
mailto:huwaida.alatawna@gmail.com


('סטאזסדנת)להתמחותרישום

עבודהומצאתםבמידהרקלהרשםיש
שיבוץ לסדנה באמצעות מערכת מכלול עם פתיחת המערכת  : סדירים-פנימיים•

.בסוף חודש אוגוסט

.באמצעות מערכת מכלולמקווןרישום•

.רשימה תעלה לאתר היחידה-המתאיםהקורסתלבחירלבשימו•

,  הכולל רישום למכללה-יש לבצע הליך רישום מלא-סטודנטים שאינם סדירים•
.  פרטים באתר היחידה לכניסה להוראה-ובחירת סדנה, תשלום

היחידהבאתרפרטים•

!לחפשהמשיכו-הלימודיםשנתבפתיחתאו,בקיץמשרהמצאתםולאבמידה•

.  20/12ניתן להירשם באופן חריג בתנאי שנמצאה משרה עד ל

. חובה להירשם לסדנה עם קבלת העבודה

https://kaye.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%96/


האינטרנטבאתרנמצאתהמצגת
להוראהלכניסההיחידהשל

:אלילפנותניתןנוספותלשאלות

'הסטאזרכזתקסלרענת

052-4826242

anat.Kessler@gmail.com

אוחיוןוכרמלהכהןרינת:היחידהמזכירת

08-6402884 08-6402880

Growth_Resource@kaye.ac.il

mailto:anat.Kessler@gmail.com
mailto:Growth_Resource@kaye.ac.il




עפרה אמונה' הגב
מדריכה מרכזת תחום כניסה להוראה

מחוז דרום

ההתמחות בהוראה  שנת 



רותם אוזן' הגב
מנהלת כוח אדם מחוז דרום

הקליטה לכוח אדם  הליך 



שרייברסימונה ' הגב
מנהלת גזברות מחוז דרום

שכרתנאי 



שיח מפקחים
מפקחים פוגשים מתמחים

.  חדרים שונים13כעת יפתחו 
.  בכל חדר מפגש על פי אזור ותחום פיקוח שונה

.  לחדר הפיקוח המתאים ביותר עבורכםהכנסואנא 

קישור. אט'הרשימה נשלחת כעת בצ
.בתום המפגש נשוב ונפגש בחדר הראשי

:להלן הרשימה

file:///C:/Users/EUD-2/Desktop/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99 %D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97 %D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94 %D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA.pdf




הילה בן סלים' הגב
פורטל עובדי הוראה

פתיחת תיק עובד הוראה: מה בפורטל



סיכום ותודות


